
รายงานประจาํปี 2563

เ คียงข้ างไทย เ คียงข้างคุณ
Krungthai พรอ้มเคียงข้างคุณสู่ยุคดิจทัิลด้วยเทคโนโลยีระดับโลก 

และก้าวข้ามทุกขีดจาํกัดเพ่ือให้ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคนไทยทกุคน
เข้าสู่สังคมไรเ้งนิสดอย่างสมบูรณ์แบบ มีความเปน็อยู่ท่ีดีข้ึน



เพ่ือรบัมือกับผลพวง Perfect Storm ท่ีเกิดข้ึนต่อเน่ือง ธนาคารจึงขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์
2 Banking Models ภายใต้แผน 5 ยุทธการฝ่าวกิฤติ 

 

EXECUTION
PILLARS

Pillar 
ปรบักระบวนการทํางานให้เปน็รปูแบบ Digitization 
ลดการใชจ้นถึงไรก้ระดาษ (Paperless)

Pillar 
ดแูลธรุกิจหลักเดิมของธนาคาร (เรอืบรรทกุเครื่องบนิ) 
ให้มเีสถียรภาพ เติบโตอย่างระมดัระวงัและย่ังยืน 

Pillar 
ดําเนินธรุกิจอยู่บนความโปรง่ใสและความย่ังยืน

ตามวสัิยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน”

Pillar 
การคิดรเิริม่ หาพันธมิตร เพ่ือสรา้งรูปแบบธรุกิจใหม่ๆ  

สรา้งแหล่งรายได้ใหม ่เพ่ือตอบโจทย์ยุค Next Normal

Pillar 
การต่อยอดธรุกิจจากคู่ค้าของลูกค้าธนาคาร 
(X2G2X)
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The Asian Banker 
1 .   Leadership Achievement Award for 
  Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand 
2.  Best CEO Response to COVID-19 in Thailand
  จากการท่ีธนาคารมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ
  ในช่วงโควิด-19 ในทุกมิติ

The Banker
3.  Bank of the Year 2020 in Thailand
  จากการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐท่ีมีความโดดเด่น
  ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศในทุกมิติ

CFI
4.  Best Social Impact Bank - Thailand 2020
  จากการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ท่ีมีบทบาทสําคัญ
  ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ

TMA
5.  Thailand Corporate Excellence Awards 2020
  จากการเป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ
  ในสาขาต่างๆ 
6.  Thailand Digital Excellence Awards 2020
  จากการสร้าง Krungthai Innovation Lab เป็นศูนย์นวัตกรรม
  และเทคโนโลยีชั้นสูง เพ่ือวางรากฐานบริการทางการเงินรูปแบบใหม่

LINE Thailand
7.   Best Smart Channel in Finance & Insurance : Krungthai Care
8.  Best Official Account of the Year : Krungthai Connext
  จากการท่ีธนาคารมีบริการทางการเงินครบวงจร

Thai ESCO Association 
9.  ESCO Excellent Financial Supporting Awards
  จากการเป็นสถาบันการเงินชั้นนําท่ีสนับสนุนธุรกิจ
  บริษัทจัดการพลังงาน

รางวลั19
แห่งความภาคภูมิใจ
ธนาคารคู่คนไทย เพ่ือเศรษฐกิจไทย เพ่ือสังคมไทยเติบโตอย่างย่ังยืน

1
4

7

6
13 5 9

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
10.  คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจําปี 2563 
11 .  การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจําปี 2563 
12.  ความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น ประจําปี 2563
   จากการท่ีธนาคารมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีการดําเนินงาน
   อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่นในการขับเคล่ือนองค์กร
   ในภาวะวิกฤตโควิด-19 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
13.  SET Awards 2020 Thailand Sustainability 
   Investment (THSI)
   จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนท่ีมีการดําเนินธุรกิจ
   ท่ีคํานึงถึงส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล

Business+ 
14.  Thailand Top Company Awards 2020 
15.  Product of the Year Awards 2020 : Krungthai NEXT
   จากการท่ีธนาคารมีผลการดําเนินงานยอดเย่ียม
   และได้รับการโหวตจากผู้บริโภคผ่านส่ือออนไลน์
   ให้เป็นสินค้าและบริการท่ียอดเย่ียมแห่งปี
   

สยามรัฐ
16.  ธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม 
   จากผลโหวตทางออนไลน์ว่าเป็นธนาคารท่ีได้รับความนิยม 
   ใน Social Media จากประชาชนอย่างแท้จริง

การเงินธนาคาร 
17.  นักการเงินแห่งปี ประจําปี 2563

สถาบันไทยพัฒน์
18.  Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2563 
   
กรุงเทพธุรกิจ 
19.    นักธุรกิจแห่งปี ประจําปี 2563
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ใช้ชีวิตให้เก่งขึ้น ในแอปเดียว

Krungthai NEXT เสิรฟ์ความสะดวกสบาย พรอ้มฟีเจอร ์AI อจัฉรยิะใช้งานสนุกขึ้น 
วางรูปแบบฟีเจอร์ใหม่ รวดเร็วโดนใจให้ทุกเรื่องธุรกรรมการเงินออนไลน์
ของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก จบในแอปเดียว
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รายงานประจ�าปี 2563 001

ข้อมูลทางการเงนิท่ีส�าคัญ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
2563 2562 2561 2560

(ปรบัปรุงใหม่)
2559 2563 2562 2561 2560

(ปรบัปรุงใหม่)
2559

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ  
 (หักรายได้รอตัดบัญชี)

 2,334,842  2,089,873  2,024,205  1,938,082  1,904,089  2,252,022  2,006,313  1,948,702  1,865,396  1,837,120 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต 
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อ 
 หนี้สงสัยจะสูญ 
 และค่าเผ่ือการปรบัมลูค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหน้ี

 150,528  135,228  133,755  125,381  110,782  140,590  126,732  125,340  116,743  102,922 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ  107,138  102,659  106,370  103,020  91,128  103,254  99,224  102,634  98,637  86,786 

สินทรัพย์  3,327,780  3,012,216  2,739,203  2,854,210  2,689,703  3,226,987  2,908,358  2,656,181  2,771,583  2,614,798 

เงินรับฝาก  2,463,225  2,155,865  2,039,602  2,070,875  1,972,404  2,466,780  2,158,460  2,042,948  2,073,594  1,975,158 

หนี้สิน  2,972,717  2,663,890  2,425,062  2,559,991  2,410,299  2,918,012  2,604,135  2,368,676  2,501,454  2,354,343 

ส่วนของเจ้าของ  355,063  348,326  314,141  294,219  279,404  308,975  304,223  287,505  270,129  260,455 

ส่วนของเจ้าของ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 343,466  338,287  305,875  287,861  274,187  308,975  304,223  287,505  270,129  260,455 

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย  112,837  122,971  119,770  122,886  129,230  97,894  108,320  105,937  109,374  116,257 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  24,494  34,655  36,081  36,023  42,264  22,996  33,161  34,561  34,426  40,784 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  88,343  88,316  83,689  86,863  86,966  74,898  75,159  71,376  74,948  75,473 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  33,905  37,342  33,532  36,361  37,722  26,567  29,726  25,833  30,475  31,463 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น  53,465  62,474  53,088  49,483  50,631  46,961  55,477  46,305  42,791  43,693 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  19,439  32,138  31,089  24,110  33,565  13,292  26,326  25,101  21,312  29,968 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 16,732  29,284  28,491  22,440  32,304  13,292  26,326  25,101  21,312  29,968 

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 
 (ROA) (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

 0.53  1.02  1.02  0.81  1.17  0.43  0.95  0.92  0.79  1.12 

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉล่ีย  
 (ROE) (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

 4.91  9.09  9.60  7.99  12.42  4.34  8.90  9.00  8.03  12.11 

สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม  3.81  4.33  4.53  4.19  3.97  3.79  4.33  4.52  4.14  3.89 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง *  19.11  19.01  18.22  17.15  16.60  18.76  18.66  18.19  17.45  16.85 

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  25.40  24.91  22.47  21.04  19.98  22.10  21.76  20.56  19.32  18.63 

 * ปี 2563, 2562, 2561, 2560 และ 2559 งบการเงนิรวมเป็นตัวเลขกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ

หมายเหตุ:  ธนาคารได้ปรบัปรงุงบการเงนิส�าหรบัปีส้ินสดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพ่ือให้สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัปี 2561 ตามงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของธนาคารและบรษิทัย่อย หลังการ

ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

2562 2563

2563

2562

88,343 

88,316

ล้านบาท

ล้านบาท

รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ

2562

2562

2563

2,089,873
ล้านบาท

(หักรายได้รอตัดบัญชี)
เงนิให้สินเชื่อ 

2,334,842
ล้านบาท

2563

2562 2563

2563

2562

19.11% 

19.01%

เงนิกองทุน 
ต่อสินทรพัย์เส่ียง
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ปี 2563 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบ 
อย่างหนกัจากปัจจยัแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก โดยเฉพาะการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท�าให้รัฐบาลจ�าเป็นต้องเร่งด�าเนนิมาตรการต่างๆ 
ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับ 
ผลกระทบ รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับ 
ภาคการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินออก
มาตรการช่วยเหลอืและเสรมิสภาพคล่องให้กบัลกูหนีใ้นกลุม่ต่างๆ ด้วย 

ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วน
ส�าคัญในการร่วมขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ทั้งของภาครัฐและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การออกมาตรการสินเชื่อเพื่อให้ความ
ช่วยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ด้รบัผลกระทบอย่างต่อเน่ือง และโดยเฉพาะการสร้าง
แพลตฟอร์มส�าหรับโครงการและมาตรการของรัฐบาล อาทิ โครงการ 
“ชมิช้อปใช้” “เราไม่ทิง้กนั” “เราเทีย่วด้วยกนั” และ “คนละคร่ึง” นับเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวกรุงไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงบทบาท 
ในการเป็นหน่ึงในฟันเฟืองหลักที่ช ่วยส่งเสริมการฟื ้นฟูเศรษฐกิจ 
ของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดมั่นการด�าเนินงานตามกรอบ “กรุงไทย
คุณธรรม” โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความ
ซือ่สตัย์ สจุรติ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้เปิดรบัการพฒันา
ความรู ้ และทักษะใหม่ที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่  
(The Great Reset) ซึง่จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงภมูทัิศน์ของเศรษฐกจิ

และแนวทางปฏิบัติของธุรกิจในระยะข้างหน้าที่มุ่งเน้นการด�าเนินงาน
ภายใต้การค�านึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถก้าวผ่าน
เข้าสูย่คุ Digital Economy ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเป็นธนาคารพาณชิย์
ช้ันน�าของประเทศท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน ทั้งการดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร  
การให้บริการและค�าแนะน�าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเน่ือง การร่วม 
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้าง 
ผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สมดังวิสัยทัศน์ของธนาคาร 
คือ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัท
ในเครือ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ส�าหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
ที่ได้มอบให้กับธนาคารกรุงไทยเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน 
จะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร

จงึมีส่วนส�ำคัญในกำรรว่มขับเคล่ือนมำตรกำรต่ำงๆ ท้ังของภำครฐั  
และธนำคำรแห่งประเทศไทย

ธนาคารกรุงไทย
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ในปี 2563 ท่ีผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย 
หลายด้าน ทั้งความท้าทายเดิมจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ืออ�านวย 
อาทิ หนี้ครัวเรือนในระดับสูง และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ อีกท้ังความ
ท้าทายใหม่ โดยเฉพาะ Digital Disruption และการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เศรษฐกิจไทยจึงอยู่ภายใต้พายุใหญ่คร้ังประวัติศาสตร ์
ที่เราไม่เคยพบเจอกันมาก่อน หรือ Perfect Storm ซึ่งสร้างความ 
ไม่แน่นอนและผลกระทบทีร่นุแรงให้กบัทกุภาคส่วน รวมถงึการด�าเนนิงาน
ของธนาคารพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทยจึงเร่งด�าเนินการออกมาตรการ ทั้งในส่วนที ่
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ธนาคารด�าเนินการเอง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้า ที่ส�าคัญธนาคารได้เร่งด�าเนินการ
ตามแผนบูรณาการระหว่างการพัฒนาระบบดิจิทัล พร้อม ๆ กับ 
การปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในให้แข็งแกร่ง ที่ได้ท�ามาตลอด 3 - 4 ปี
ที่ผ่านมา ได้มีส่วนช่วยรองรับผลกระทบดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง เช่น 
การสร้างความสมดลุของคณุภาพสินเชือ่กบัความเสีย่งและผลตอบแทน 
หรือ Rebalancing Portfolio การตั้งส�ารองหนี้ต่อหนี้สงสัยจะสูญ 
(coverage ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควบคุมสัดส่วนหนี้
ที่ไม ่ก ่อให้เกิดรายได้ รวมทั้งการน�าเทคโนโลยีเข ้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท�างาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เดินหน้า
ยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ  
2 รูปแบบไปพร้อม ๆ กัน คือ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) มุ่งเน้น
ขับเคล่ือนธุรกิจหลักของธนาคาร และเรือเร็ว (Speedboat) ท่ีมุ่งเน้น
การสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มท่ีสามารถ
เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ  ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking) 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็ว 
ยิ่งกว่าเดิม 

การบรูณาการทีส่�าคญัอกีประการหนึง่ คอื การตอบโจทย์ภารกจิของ
ภาครฐัคูข่นานกบัภารกจิการบรหิารจดัการเชงิธรุกจิ ซึง่ในช่วงทีผ่่านมา 

ธนาคารได้สนับสนุนภาครัฐในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0  
ผ ่านการพัฒนาดิ จิ ทัลแพลตฟอร ์มให ้ประชาชนทุกภาคส ่วน 
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และโดยเฉพาะในภาวะท่ีเศรษฐกิจ
ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นบัเป็นความภาคภมูใิจ
ของธนาคารที่ได้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและท�าหน้าที่ผู ้พิทักษ์สิทธิ ์
ในโครงการ “เราไม่ท้ิงกนั” ซึง่โครงการนีส้ามารถให้ความช่วยเหลอืและ
เยียวยาประชาชนคนไทยท่ีได้รับผลกระทบได้มากถึง 15.3 ล้านคน 
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการฯ แล้วไม่ต�่ากว่า 20,000 ล้านบาท โครงการ “คนละครึ่ง” 
ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยฟื ้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากแล้ว ยังช่วย 
สร้างการเรียนรู ้ให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 
(Digital Literacy) ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน” 
ของธนาคาร ท้ังนี้ จากการสนับสนุนโครงการภาครัฐอย่างต่อเน่ือง 
ท�าให้ธนาคารมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย 

นอกจากนี้  ธนาคารยังคงมุ ่ งมั่นในการคิดค ้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล ท่ีสอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้า
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ที่พัฒนาด้วย
เทคโนโลยีช้ันน�าระดับโลกและมีฟีเจอร์ที่สามารถรองรับกิจกรรม 
การเงินในอนาคต มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นระบบเปิด สามารถ
รองรับบริการยุคดิจิทัล อาทิ การบริการด้านสุขภาพผ่าน Health 
Wal let และการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิ ทัลเป ็นคร้ังแรกของ
ประเทศไทยผ่าน Wallet สบม. มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ท่ีใช้รับเงิน
ช�าระค่าสินค้าที่สะดวก สามารถทดแทนเครื่อง EDC แบบดั้งเดิม  
มีการคิดค้นวิธีการการช�าระเงินโดยใช้บัตรประชาชนและน�ามาใช้ 
เป็นครัง้แรกของประเทศไทย ทัง้นี ้จากความมุง่มัน่ในการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ท�าให้ในปี 2563 ได้ผลประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหลาย
ภาคส่วน และธนาคารได้รับรางวัลท้ังในระดับโลกและระดับประเทศ
เพิ่มข้ึนมากอย่างมีนัยส�าคัญ 

การท่ีธนาคาร
ระหวำ่งกำรพัฒนำระบบดิจทัิล พรอ้มๆ กับกำรปรบัโครงสรำ้งพ้ืนฐำนภำยใน 

ให้แข็งแกรง่ ได้มีส่วนช่วยรองรบัผลกระทบจำก Perfect Storm ได้ระดับหน่ึง
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ส�าหรับในปี 2564 ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 2 Banking Models ภายใต้แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติ  
(5 Execution Pillars) เพื่อรับมือกับผลพวงของ Perfect Storm ท่ี 
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการด�าเนินชีวิตแบบ New Normal คือ  
1. ดแูลธรุกิจหลกัเดมิของธนาคาร (เรอืบรรทกุเครือ่งบนิ) ให้มเีสถยีรภาพ 
เติบโตอย่างระมัดระวังและยั่งยืน โดยเน้นการดูแลคุณภาพสินเชื่อ
อย่างใกล้ชิด ช่วยประคับประคองลูกค้าบุคคลและลูกค้าผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับตัว และก้าวผ่านช่วงที่ยากล�าบากนี้ไปได้มากท่ีสุด 
เพื่อลดความเสี่ยงของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกมิติ พร้อมบริหารจัดการหน้ีเสีย รวมท้ังต่อยอด
จากลูกค้ากลุ่มเดิม โดยหาโอกาสในการ Cross Sell 2. การคิดริเริ่ม 
หาพันธมิตร เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้างแหล่งรายได้ใหม่  
เพื่อตอบโจทย์ยุค Next Normal ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดต้ัง
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ากัด เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ผ่านแนวคิด Open Ecosystem  
3. ปรับกระบวนการท�างานให้เป็นรูปแบบ Digitization ลดการใช้จนถึง
ไร้กระดาษ (Paperless) โดยน�าระบบ RPA หรือ Robotic Process 
Automation และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาใช้ในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการให้บริการ 4. การต่อยอด
ธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้าธนาคาร (X2G2X) ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง 
และต่อเชื่อมด้วยคู่ค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายใน 5 Ecosystems 5. ด�าเนินธุรกิจอยู่บนความโปร่งใสและ
ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความย่ังยืน” 
โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต อีกทั้งการด�าเนินธุรกิจจะค�านึงถึงหลัก ESG (Environment, 
Social and Governance) สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ เพื่อดูแลคนไทย ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น 
โครงการกรุงไทยรักชุมชน โครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า 

ผมเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 Banking Models ด้วย
แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติดังกล่าว จะช่วยให้ธนาคารสามารถด�ารง
บทบาทการเป็นธนาคารพาณิชย์ช้ันน�าของประเทศ มีคุณภาพของ
สินทรัพย์ที่ดี มีเสถียรภาพ มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้
ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบาย Thailand 4.0 สามารถปรับตัวได้ดี
ในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคต ลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึง
บริการทางการเงินของประชาชนคนไทยและผู ้ประกอบการไทย  
ช่วยสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร 
และยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) ส่งผลให้
ธนาคารกรงุไทยเตบิโตและอยูเ่คยีงข้างคนไทย ได้อย่างมัน่คงและยัง่ยนื

ดูแลธุรกิจหลักเดิมของธนาคาร 
(เรอืบรรทุกเครื่องบิน)  
ให้มีเสถียรภาพ เติบโตอย่าง
ระมัดระวงัและย่ังยืน

การคิดรเิริม่ หาพันธมิตร  
เพ่ือสรา้งรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ  
สรา้งแหล่งรายได้ใหม่  
เพ่ือตอบโจทย์ยุค Next Normal 

ปรบักระบวนการท�างานให้เป็น
รูปแบบ Digitization  
ลดการใช้จนถึงไรก้ระดาษ 
(Paperless)

ด�าเนินธุรกิจอยู่บนความ 
โปรง่ใสและความย่ังยืน ตาม 
วสัิยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย  
สู่ความย่ังยืน” 

การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้าธนาคาร (X2G2X)

01

02

03

04

05

006



  ดูแลและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน

  ให้บรกิารและค�าแนะน�าท่ี
มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่าง
ต่อเน่ือง

  รว่มพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล้อม
อย่างย่ังยืน

  สรา้งผลตอบแทนท่ีดี
อย่างย่ังยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

 ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจภายใต้วสัิยทัศน์ Growing Together for Sustainability “กรุงไทย เคียงข้างไทย  
สู่ความย่ังยืน” โดยมุ่งม่ันดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพ่ือสนับสนุนการเติบโตและความม่ังค่ังแก่ลูกค้า  
สรา้งคุณภาพท่ีดีขึ้นแก่สังคมและส่ิงแวดล้อม และสรา้งผลตอบแทนท่ีดีอย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น 

 ธนาคารกรุงไทยมี Statement of Direction เป็น
สถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาในการสร้างโอกาส 
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงนิทนุอย่างท่ัวถึง ควบคู่กับการ
ให้ความรู้ทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็ง 
ของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการ 
แข่งขันของประเทศ และลดความเหล่ือมล�าในสังคม ภายใต้ 
การบริหารจัดการองค์กรท่ีม่ันคง โปร่งใส และย่ังยืน  
โดยการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน 
การบรหิารจดัการและให้บรกิารทางการเงนิ 

Statement of Direction, 
Vision and Mission
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ธุรกิจประกัน

บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท อนิฟินิธัส 
บาย กรุงไทย จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จาํกัด

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ

บรษัิท เคทีซี 
นาโน จาํกัด

ธุรกิจด้านตลาดทุนและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน
กรุงไทย จาํกัด (มหาชน)

ธุรกิจสนับสนุน

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บัตรกรุงไทย
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย
แอดไวซ์เซอรี ่จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด 
(ชื่อเดิม บรษัิทหลักทรพัย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด)  

Krungthai 
Group

บรษัิท กรุงไทย
ธุรกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(กรงุเทพฯ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(ชลบุร)ี จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(ปทมุธานี) จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(สมุทรปราการ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(สมุทรสาคร) จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท เคทีซี 
พรเีพด จาํกัด 

บรษัิท กรุงไทย
ไอบีเจ ลิสซิ่ง จาํกัด

โครงสรา้งองค์กร
ณ 1 กุมภาพันธ์ 2564

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร

สายงาน Digital Solutions
สายงาน Global Business 

Development and Strategy

กรรมการผู้จดัการใหญ่

สายงานกลยุทธ์ 
และผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อ 
และกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

สายงานบรหิารการเงนิ
สายงานเครอืข่ายธุรกิจ 
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงานส่ือสาร
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 
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สายงานก�ากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ี 
และบรหิารทรพัย์สิน

สายงานเทคโนโลยี

ธุรกิจประกัน

บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท อนิฟินิธัส 
บาย กรุงไทย จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จาํกัด

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ

บรษัิท เคทีซี 
นาโน จาํกัด

ธุรกิจด้านตลาดทุนและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน
กรุงไทย จาํกัด (มหาชน)

ธุรกิจสนับสนุน

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บัตรกรุงไทย
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย
แอดไวซ์เซอรี ่จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จาํกัด 
(ชื่อเดิม บรษัิทหลักทรพัย์ เคที ซีมิโก้ จาํกัด)  

Krungthai 
Group

บรษัิท กรุงไทย
ธุรกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(กรงุเทพฯ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(ชลบุร)ี จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(ปทมุธานี) จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(สมุทรปราการ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซี พิโก 
(สมุทรสาคร) จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท เคทีซี 
พรเีพด จาํกัด 

บรษัิท กรุงไทย
ไอบีเจ ลิสซิ่ง จาํกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานก�ากับกฎเกณฑ์
และกฎหมายสายงานตรวจสอบภายใน

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงนิตลาดทุน

สายงานบรหิารความเส่ียงสายงานปฏิบัติการ

สายงานบรหิารจดัการ
ทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

สายงานทรพัยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

สายงานธุรกิจภาครฐั
สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ี 

และบรหิารทรพัย์สิน

สายงานเทคโนโลยี



01 |  นายกฤษฎา  จนีะวจิารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร
 ณ 31 ธันวาคม 2563
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03

04

05

02

02 |  นายไกรฤทธ์ิ อชุุกานนท์ชัย

  รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรหิาร 
  และประธานกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

04 |  นายธันวา เลาหศิรวิงศ์

   กรรมการธนาคาร กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

03 |  นายวชิัย อศัรสักร 

    กรรมการธนาคาร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

05 |  นายผยง ศรวีณิช

   กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 
กรรมการบรหิาร กรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง 
และเลขานุการบรษัิท
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07

06

08

09

06 |  นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวลิาส
   กรรมการธนาคาร กรรมการอสิระ 

ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

08 |  พลเอก เทียนชัย  รบัพร

   กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

07 |  ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์

   กรรมการธนาคาร กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

09 |  นายปุณณิศร ์ ศกุนตนาค
   กรรมการธนาคาร กรรมการบรหิาร  

และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการธนาคาร
 ณ 31 ธันวาคม 2563
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10 |  นางแพตรเิซีย มงคลวนิช

   กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

12 |  นายลวรณ แสงสนิท

   กรรมการธนาคาร กรรมการบรหิาร  
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

11 |  นางนิธิมา เทพวนังกูร

   กรรมการธนาคาร กรรมการอสิระ  กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม
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01 |  นายผยง ศรวีณิช
  กรรมการผู้จดัการใหญ่

ผู้บรหิารระดับสูง
 ณ 31 ธันวาคม 2563
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01 |  นายผยง ศรวีณิช
  กรรมการผู้จดัการใหญ่

02

03 04
05

06

06 |  นายเอกชัย เตชะวริยิะกุล
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

02 |  นายพูลพัฒน์  ศรเีปล่ง
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน  

สายงานบรหิารความเส่ียง 

04 |  นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน  

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

03 |  นางประราลี   รตัน์ประสาทพร 

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน  
สายงาน Digital Solutions

05 |  นายสุรธันว ์คงทน
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
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11 |  นายธวชัชัย ชีวานนท์

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน  
สายงานบรหิารจดัการทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

07 |  นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน  
 สายงานธุรกิจตลาดเงนิตลาดทุน

09 |  นายสันติ ปรวิสุิทธ์ิ 

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน  
สายงานปฏิบัติการ

08 |  นางสาวศรณัยา เวชากุล

    รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารการเงนิ

10 |  นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน  
สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

ผู้บรหิารระดับสูง
 ณ 31 ธันวาคม 2563
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13 14 15
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16 |  นายชาญชัย สินศุภรตัน์

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

12 |  นายพงษ์สิทธ์ิ ชัยฉัตรพรสุข

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน  
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

14 |  นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน  
สายงานธุรกิจภาครฐั

13 |  นายแพทย์พลวรรธน์ วทิูรกลชิต

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  ผู้บรหิารสายงาน  
สายงานเทคโนโลยี

15 |  นายพิชิต จงสฤษด์ิหวงั
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานกลยุทธแ์ละผลิตภัณฑ์รายย่อย
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21
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21 |  นายปฏิเวช สันตะวานนท์
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส

17 |  นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน   

สายงานตรวจสอบภายใน

19 |  นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานเครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

18 |  นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส  ผู้บรหิารสายงาน  

สายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร

20 |  นางสุวรรณา อนันทานนท์

   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ีและบรหิารทรพัย์สิน

ผู้บรหิารระดับสูง
 ณ 31 ธันวาคม 2563
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ประวติัคณะกรรมการธนาคารและผู้บรหิารระดับสูงโดยสังเขป
ประวติัคณะกรรมการธนาคาร (ณ 31 ธันวาคม 2563) 
1.  นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 กุมภาพันธ์ 2563 
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักร
•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014  

ของ IOD
•  หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ปี 2553 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•  หลักสูตร Financial Instrument and Market,  

Harvard Business School
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีซีพีจี
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการสรรหา 
    บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563  อธิบดีกรมศุลกากร
2560 - 2562  กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
2558 - 2562  กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2561   กรรมการ บมจ. ปตท.
2560 - 2561  อธิบดีกรมสรรพสามิต
2559 - 2560  กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2558 - 2560  กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2560  กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2560  กรรมการ บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2557 - 2560  ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

2. นายไกรฤทธ์ิ อชุุกานนท์ชัย
รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas  

State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่16/2007 ของ IOD
•  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 59/2005 ของ IOD
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
ก�ากับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี.บอดี้ แอนด์ เพนท์
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี. ออโต้เซลส์
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี. คอนกลอมเมอเรท
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 9 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ บมจ. ปตท.
2560 - 2562   ประธานกรรมการ  

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2554 - 2555  กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2554 - 2555  กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลยีม
2549 - 2555   ประธานกรรมการ  

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย

2544 - 2554   กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน  
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
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3. นายวชิัย อศัรสักร
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า),  

The University of New South Wales ออสเตรเลีย
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
•  หลักสตูรผูบ้รหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน รุน่ที ่7/2559 

(วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Sasin)

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
2557 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ  

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2563  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

     บมจ. ปตท.
2554 - 2557  เลขาธกิาร องค์กรต่อต้านคอร์รัปชนั (ประเทศไทย)

4. นายธันวา เลาหศิรวิงศ์
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลกัสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  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

• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที ่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) รุ่นที่ 10/2004 
ของ IOD

•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004  
ของ IOD

•  IBM/Harvard Management Development Program  
ปี 2001 
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•  IBM/INSEAD Management Development Program  
ปี 1998

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2561 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การลงทุน บมจ. บีซีพีจี
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีพีบีไอ
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการในคณะกรรมการอ�านวยการสนับสนุน

การวจิยัและนวตักรรม 
    ส�านกังานการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.)
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - 2563   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

การรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 - 2562   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย

กองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 - 2562  ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2557 - 2561  กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที 
2554 - 2560   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2559   ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2554 - 2559   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. อีซี่บาย

5. นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
กรรมการบริหาร กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ : 8 พฤศจิกายน 2559
•  ต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ :   

8 พฤศจกิายน 2563
• เลขานุการบริษัท : 8 กรกฎาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh,  

Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, 

Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา
การอบรม
•  TIJ Executive Program on the Rule of Law and 

Development (RoLD) 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (TIJ)

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

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016  
 ของ IOD

•  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน ประธานสมาคมธนาคารไทย 
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส�านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษ 
ภาคตะวันออก (EEC)

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน
ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2563 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการศึกษาและ
ก�าหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้า
ดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand 
National Digital Trade Platform) ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

2563 - ปัจจุบัน  ประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอ
มาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน  
ภายใต้คณะกรรมการบรหิารสถานการณ์เศรษฐกจิ 
จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส�านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการระบบการช�าระเงิน 
(กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน (BOI)

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
2563 - ปัจจุบัน  ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วม 

ภาคเอกชน 3 สถาบัน (ก.ก.ร. )
2563 - ปัจจุบัน  ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
การเงินประชาชน

2563 - ปัจจุบัน   กรรมการ The ASEAN Bankers Association 
(ABA)

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินประชาชน

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559   กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2558 - 2559   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
    สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 
    บมจ. ธนาคารกรุงไทย

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวลิาส
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 

ของ IOD
•  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 

สถาบันพระปกเกล้า
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ด้านการบริหารและการจัดการ) 
    ส�านักงานศาลยุติธรรม
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2562 - ปัจจุบัน  กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

2561 - ปัจจุบนั  กรรมการกฤษฎกีา (คณะท่ี 7 กฎหมายเกีย่วกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2560 - ปัจจุบัน  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2560   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี

7. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
อายุ 62 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
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ (เกยีรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
การอบรม
• หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หลกัสูตร 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
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• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014  
 ของ IOD

•  หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556  
ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

•  หลกัสูตรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.)  
รุน่ที ่8/2552 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที่ 
10/2549 สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยตุธิรรม

•  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับ 
ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 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
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย

2560 - ปัจจุบัน  อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการ 
ต่างประเทศ

2558 - ปัจจุบัน  ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา  
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 - ปัจจุบนั  กรรมการบรหิาร และประธานสาขาประเทศไทย 

มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย  
(ASIA Crime Prevention Foundation: ACPF)

2553 - ปัจจุบัน กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2558  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�า

8. พลเอก เทียนชัย รบัพร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
การอบรม
•  หลกัสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the  

Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 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) รุ่นที่ 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 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559    ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
2559   ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
2557 - 2559  ปลดับัญชทีหารบก ส�านักงานปลดับัญชกีองทพับก
2557 - 2559   เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
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9. นายปุณณิศร ์ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of 

Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle Tennessee 

State University สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและ

การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020  

ของ IOD
• หลกัสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลกัสูตร 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) รุ่นที่ 113/2009  

ของ IOD
•  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหาร 

ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงก์
•  หลกัสตูร 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 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
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

10. นางแพตรเิซีย มงคลวนิช 
กรรมการธนาคาร 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 49 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
•  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020  

ของ IOD
•  IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)  

รุ่นที่ 13/2020 ของ IOD
• หลกัสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลกัสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019  

ของ IOD
•  Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 274/2019 ของ IOD
•  หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•  หลักสูตร Future Economy and Internet Governance -  

Executive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและ 
ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

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

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บมจ. บีบีจีไอ
2562 - ปัจจุบัน  ผูอ้�านวยการส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (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
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11. นางนิธิมา เทพวนังกูร 
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12 เมษายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหารการเงิน 

(เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  หลกัสูตร 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)  

รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD 
•  Risk Management Committee Program (RMP)  

รุ่นที่ 3/2014 ของ IOD
•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2009  

ของ IOD
•  หลกัสูตร 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 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 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  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 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.

12. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern 

University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน  

รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015  

ของ IOD
•  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ 

(นบส.2) รุ่นที่ 7 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563   ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง
2561 - 2563  ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2561 - 2563   กรรมการก�ากับตลาดทุน ส�านักงาน 

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

2561 - 2563  กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2561 - 2563   กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน  

ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 - 2563   กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

บลจ. กรุงไทย
2559 - 2561  ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั
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ประวติัผู้บรหิารระดับสูง (ณ 31 ธันวาคม 2563) 

1.  นายผยง ศรวีณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่

อายุ 52 ปี

- ดูรายละเอียดหน้า 21

2. นายพูลพัฒน์ ศรเีปล่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

สายงานบริหารความเสี่ยง

อายุ 56 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

1 ตุลาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019 

•  ผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน สถาบนัวทิยากรพลงังาน 

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 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย  

กรุงไทยธุรกิจบริการ 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2559 - 2560  ประธานกรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย

2557 - 2559  กรรมการบริหาร บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

2556 - 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

    ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง 

    บมจ.ธนาคารกรุงไทย

3. นางประราลี รตัน์ประสาทพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

สายงาน Digital Solutions

อายุ 51 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
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• 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

•  Innovations Payment, UnionPay International, China  

ปี 2017

•  Google Next 2017, Google Cloud Platform, APAC, USA 

ปี 2017

• Analytics Experience, SAS Software, Italy ปี 2016

•  Asia Banking Analytics Roundtable, Mckinsey,  

Hong Kong ปี 2016

• Director Certification Program (DCP) ของ IOD ปี 2016

•  Customer Segmentation and Micro Segment Analytics 

by SAS ปี 2016

•  Executive Leadership Development Program (ELDP), 

Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ  

Cornell University ปี 2015

• KTB Digital Banking Workshop ปี 2015

•  Advance Management Program, INSEAD Business School 

- European Campus, France ปี 2011

•  หลักสูตร Customer Experience Workshop, Malaysia  

ปี 2010

• SME Strategy Workshop, GE, Singapore ปี 2007

• หลกัสูตร 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 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย 

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 

ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บจ. อินฟินิธัส บายกรุงไทย

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

2562 - ก.ย. 2563  กรรมการ บจ. เนชัน่แนล ดิจิทลัไอดี

2557 - ก.พ. 2563  กรรมการ บจ. กรงุไทยธรุกจิลีสซิง่

2559 - ธ.ค. 2562   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน

สายงานบรหิารคณุภาพสนิเชือ่และกระบวนการ

ธรุกจิเครอืข่ายรายย่อย ผูบ้รหิารองค์กร 

นวตักรรมข้อมลูเพ่ือการขบัเคลือ่นธุรกจิ

2557 - 2559    ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส  

ผูบ้รหิารสายงาน สายงานบรหิารคณุภาพสนิเชือ่

และกระบวนการธุรกจิเครอืข่ายรายย่อย 

บมจ. ธนาคารกรงุไทย

4. นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

อายุ 54 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง

26 ธันวาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม

•  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA 

(Update) ปี 2020

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ

ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Executive Talk 2019

•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (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 และเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง

กับธุรกรรม Derivatives ปี 2015

•  หลกัสูตรพัฒนานกับรหิาร TLCA Executive Development 

Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2014

•  กฏเกณฑ์ FATCA ส�าหรับคณะกรรมการธนาคารและ 

ผู้บริหารของธนาคาร ปี 2014
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จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2562  กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2555 - 2562  กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2559 - 2561   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  

สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรงุไทย
2557 - 2559   กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2557 - 2559   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน 

สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรงุไทย

5. นายสุรธันว ์คงทน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
8 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท Master of Public Administration, University of 

Southern California สหรัฐอเมริกา
•  ปรญิญาตรี รัฐศาสตรบณัฑติ (รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการคลัง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ที ่62 วิทยาลยัป้องกนั

ราชอาณาจักร
•  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  

ปี 2020
•  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA 

(Update) ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•  Reimaging Your Business for the Digital Age 2019
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. - มิ.ย. 2561  ประธานคณะเจ้าหน้าที ่ด้านลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ 

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2560 - 2561  กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
2560 - 2561  กรรมการ บจ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส 
2553 - 2561  กรรมการ บจ. ท�าท�าไป 

2559 - 2560   ประธานคณะเจ้าหน้าที ่ด้านลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่
และวาณิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2555 - 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้จัดการสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

6. นายเอกชัย เตชะวริยิะกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

รุ่นที่ 13 ปี 2020
• Digital Transformation for CEO ปี 2020
• ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) 

  ปี 2020
•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.)  

รุน่ที ่5/2562 จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
•  การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทาง 

การเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพ
ท�าลายล้างสงู (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Executive Talk 2019
•  หลกัการพจิารณาความผดิทางวนิยัและตวัอย่างค�าพิพากษาที่

เกีย่วข้อง
• 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 ร่วมกับ  
 Cornell University ปี 2015 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
2560 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน 

สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรงุไทย
2557 - 2560   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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7. นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อายุ 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
23 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน

และปริมาณวิเคราะห์ University of Reading,  
สหราชอาณาจักร

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Executive Talk 2019 
•  หลักสูตร Blockchain & Bitcoin for Management  

รุ่นที่1/256, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ 
การเงินไทย

• Bank of Thailand’s Treasury Dealer Course ปี 2017
• หลักสูตรอบรมความรู้ด้านตราสารหนี้ของผู้ค้าตราสารหนี้  

 ปี 2017
• หลักสูตร Inspirational Leadership ปี 2017
• Media Training for Spokespersons ปี 2017
•  Customer Segmentation and Micro Segment Analytics 

by SAS ปี 2016
• KTB Executive Refining Program ปี 2016
• Strategic Planning Workshop ปี 2015
• Creating the Performance-Driven Organization ปี 2015
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ/อนุกรรมการการลงทุน 
    สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบรหิาร บล. กรุงไทย ซมิีโก้ 
2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ประธานกรรมการการลงทุน 
    บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2561   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Trading 
กลุ่ม Global Markets สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

8. นางสาวศรณัยา เวชากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารการเงิน
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท MBA Executive Program  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บัญชี)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
•  นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2020
•  TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

(หลักสูตรขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
• CFO Focus On Financial Reporting 2019
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน    กรรมการบรหิาร บมจ. กรงุไทยพานชิ

ประกันภัย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.ค. 2562 - ต.ค. 2562  ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
      ด้านการบริหารการเงิน  

       บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2553 - 2562     EVP, Head of Financial Planning & 

Analysis (PF&A)  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

9. นายสันติ ปรวิสุิทธ์ิ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานปฏิบัติการ
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
•  Ethical Leadership Program (ELP) 20/2020
•  การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทาง 

การเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีม่อีานภุาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2020
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• ความรูเ้บือ้งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
•  พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update)  

ปี 2020
•  พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคลกบับทบาทหน้าทีข่องกจิการ 

ปี 2020
•  การก�ากบัดแูลกจิการส�าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของ

องค์กรก�ากบัดแูล (Regulator) รฐัวสิาหกจิและองค์กรมหาชน 
สถาบันพระปกเกล้า ปี 2019

•  การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง 
การเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมอีานภุาพ
ท�าลายล้างสงู (AML/CTPF) ปี 2019

• Krungthai Strategy and Future Direction 2019
• Executive Talk 2019
•  แนวทางการปฏบิตัติาม พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562
• ความรู้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 ปี 2019
•  Design thinking: growing the right mindset for better 

compliance 2019
• Annual Audit Committee Conference KTB Group 2019
•  เกณฑ์การประเมนิผลการด�าเนนิงานรัฐวสิาหกจิแบบใหม่  

(Core Business Enablers 8 ด้าน): การตรวจสอบภายใน 2019
• Industry Code of Conduct 2019
• การก�าหนดอตัลกัษณ์และสร้างพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ ปี 2019
•  หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)  

รุ่นที่ 16/2018 ของ IOD
•  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate  

Leaders (RCL) รุ่นที่ 10/2018 ของ IOD 
•  One on One Executive Coaching รุ่นที่ 1/2560 จาก  

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
• Crucial Conversation, PacRim ปี 2016
•  Executive Leadership Development Program (ELDP), 

Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ 
Cornell University ปี 2015

•  กฏเกณฑ์ FATCA ส�าหรับคณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหารของธนาคาร

•  Situational Leadership Certification (Train the Trainer) 
จาก Slingshot Group ปี 2558

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 1,070 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00001% 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
เม.ย.2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย  

กรุงไทยธุรกิจบริการ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต.ค.2559 - มี.ค.2563  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559     ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารกลุ่ม กลุม่ตรวจสอบด้านสนิเชือ่ 
สายงานตรวจสอบภายใน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

10. นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปรญิญาโท การเงนิ Rensselaer Polytechnic Ins. สหรฐัอเมรกิา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Thailand HR Forum 2020 (Virtual Conference) ปี 2020
•  นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ระดับสูง (นยปส.)
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�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
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•  Strategy and Innovation for Businesses in Asia (SIBA): 
CMMU Session (2014)

•  Workshop: The Leadership Talent Sustainability Across 
Borders, Personnel Management Association of 
Thailand - PMAT ปี 2013

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต.ค. 2559 - มี.ค. 2563  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2556 - 2559      ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บรหิารกลุม่ 
กลุ่มทรัพยากรบุคคล  
สายงานทรัพยากรบคุคลและบรรษัทภบิาล 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

11. นายธวชัชัย ชีวานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Seattle University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• 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 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน    คณะกรรมการประจ�าวทิยาลยันวตักรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 - ปัจจุบนั     กรรมการ บจ. กรงุไทย คอมพวิเตอร์  

เซอร์วิสเซส
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจ. ไซคลิ่งคลาวด์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563  กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
ม.ค. 2562 - มี.ค. 2563   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิาร
จดัการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 

      บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2560 - 2561     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจ. ได้เงิน ดอทคอม
2558 - 2561     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - 2561     กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  

บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ 

12. นายพงษ์สิทธ์ิ ชัยฉัตรพรสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
•  หลักสูตรป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน  

(Federal Bureau of Investigation : FBI) สหรัฐอเมริกา
• LS Course University of Washington USA
• หลักสูตร IMD Advanced Strategic Management
• หลกัสูตรการบรหิารจดัการความมัน่คงแห่งชาต ิ(บมช.) รุน่ท่ี 2
• หลกัสูตรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 24
•  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2018 

ของ IOD 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ที1่3 
• หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุธิรรมระดบัสงู (บ.ย.ส.) รุน่ที ่24
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - ต.ค. 2563   กรรมการ บมจ. ทีโอที
2557 - ต.ค. 2563   รองผู้จัดการใหญ่  

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

13.  นายแพทย์พลวรรธน์ วทิูรกลชิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานเทคโนโลยี
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
5 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การอบรม
•  หลกัสูตรนวตักรรมการบรหิารองค์กร และภาวะผูน้�าโลกดจิทัิล 

(Digital Leadership and Organization Innovation 
Management) ส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม

• Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 259/2018 ของ IOD
•  หลกัสูตร “การก�ากบัดแูลส�าหรับกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง

ขององค์กรก�ากับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน” (PDI) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า

•  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  
รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า

•  Certificate: The Driving Digital and Social Strategy,  
Harvard Business School ปี 2015

• นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 56 นปส. กระทรวงมหาดไทย
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
พ.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
2560 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการบริษัท  

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - ต.ค.2563   ผูต้รวจราชการระดบักระทรวง (บริหารระดบัสงู) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2561 - 2562    รองเลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
(รองอธบิด ี, บรหิารระดบัต้น)  
กระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม

2561 - 2561    ผู้อ�านวยการกอง (อ�านวยการ ระดับสูง) 
กองการต่างประเทศ ส�านกังานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

2556 - 2561    ผู้อ�านวยการกอง (อ�านวยการ ระดับสูง)  
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14.  นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธุรกิจภาครัฐ
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
•  Digital Transformation for CEO ปี 2020 
•  การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง 

การเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุท่ีมอีานภุาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Executive Talk 2019
• GTB & Government Integrated Strategy to Digital Platform
•  Leadership Succession Program (LSP),  

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ปี 2018
•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.),  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2561 
•  One on One Executive Coaching,  

บริษัท Slingshot Group ปี 2017
•  Executive Leadership Development Program (ELDP), 

Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ  
Cornell University ปี 2015

• Wholesale Banking Transformation 
•  กฎเกณฑ์ FATCA ส�าหรับคณะกรรมการธนาคารและ 

ผู้บริหารของธนาคาร
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย  
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2559 - 2560   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 3 สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 1 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 2 สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 1 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

15.  นายพิชิต จงสฤษด์ิหวงั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
อายุ 39 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
•  การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน   กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ
2562 - ปัจจุบัน   กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการ

เงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกล
ไปด้วยกัน 1

2562 - ปัจจุบัน   กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกล
ไปด้วยกัน 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 

16.  นายชาญชัย สินศุภรตัน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ
เครือข่ายรายย่อย
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
การอบรม
•  รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7
•  พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update) 

ปี 2020
•  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�าหรับ 

ผู้บริหาร ปี 2019
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ปี 2019

• Digital Transformation in Banking for Executive ปี 2019
•  เจาะลึกกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ (ล่าสุด) 

และประกาศ สคบ. 2561 และแนวปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อ
และลีสซิ่งที่ถูกต้อง ปี 2019

• Executive Brand Solicitation ปี 2016
•  Executive Leadership Development Program (ELDP), 

Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ  
Cornell University ปี 2015 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทย

ธุรกิจบริการ
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2562   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่ม Loan Factory ส�าหรับสินเชื่อธุรกิจ 
ขนาดเล็กและรายย่อย สายงานบริหารคุณภาพ
สินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

17.  นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ THE UNIVERSITY OF KANSAS, 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
•  ความรูเ้บือ้งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
• การตรวจสอบ กับ New Normal ปี 2020
•  Design Thinking กระบวนการสินเชื่อ เพิ่ม Productivity-

Efficiency ปี 2020
•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล

หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
• พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2019
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2020

•  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ.2562 ปี 2019

• Digital Leadership for Executive ปี 2019
• การก�าหนดอตัลกัษณ์และสร้างพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ ปี 2019
• เสรมิสร้างการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลท่ีเป็นเลศิ ปี 2018
• Workshop Loan Process ปี 2018
• กรงุไทย คณุธรรม เพือ่การบรหิารความเสีย่งอย่างยัง่ยนื ปี 2018
•  การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(Cyber Security Awareness) ปี 2018
• Leadership Performance Development ปี 2017
• เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรมส�าหรบัผูบ้รหิารสถาบนัการเงนิ ปี 2017
• Annual Audit Committee CAACC ปี 2017
• Thailand 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�าเร็จ ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
•  การพัฒนาภาวะผู้น�าที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน (Leadership 

Development Program for Executive) ปี 2016
• การรับมือกับ Fintech ปี 2016
• การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Top team workshop ปี 2016
• การประชุมเชิงปฏิบัติการ Credit Rating Workshop ปี 2016
• Executive Brand Solicitation บมจ. ธนาคารกรงุไทย ปี 2016
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จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2563   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ  
สายงานบริหารความเสี่ยง  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

18.  นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  General Management, DUKE University, USA
• Innovation Workshop ปี 2020
•  พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update) 

ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2020

• ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  
 ปี 2020

• Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 
•  การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(Cyber Security Awareness) ปี 2019
•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล

หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2019

• การก�าหนดอตัลกัษณ์และสร้างพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ ปี 2019
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2561 - ก.ย.2563  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  

กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2561 - พ.ย.2561   ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2554 - 2561    ผูอ้�านวยการอาวโุส ผูบ้รหิารสาย Corporate 
Marketing & Channel Management  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

19.  นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
• ผู้น�าการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) ปี 2020
• Thailand HR Forum 2020 (Virtual Conference) ปี 2020
• Service requirement for operation ปี 2020
• Digital Enablement Program ปี 2020
• Workshop Retail Branch Strategy ปี 2020
• Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2020

• Innovation Workshop ปี 2020
• ความรูเ้บือ้งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
•  พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update)  

ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง 

การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2019

• การก�าหนดอตัลกัษณ์และสร้างพฤตกิรรมท่ีพงึประสงค์ ปี 2019
•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล

หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
•  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ปี 2019
•  การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์  

(Cyber Security Awareness) 
• Leadership Performance Development ปี 2017
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 สายงานเครือข่าย
ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย



รายงานประจ�าปี 2563 035

2560 - 2561   ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2  
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2560   ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�านักงานเขต 
ส�านักงานเขตสวนมะลิ  
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1  
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

20. นางสุวรรณา อนันทานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
อายุ 47 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  Digital Transformation in Banking & CBC2 2020 

Strategic Plan ปี 2020
• การปรบัปรุงโครงสร้างหนี ้และเทคนิคการบรหิารลกูหนี ้ปี 2020
• Corporate Restructure ปี 2020
• พ.ร.บ. คุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update) 

 ปี 2020
•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล

หลอกลวง (Phishing Email Process) ผ่านระบบ e-Learning 
ปี 2019

•  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�าหรับ 
ผู้บริหาร ปี 2019

• Crucial Conversation ปี 2019
• Reimaging Your Business for the Digital Age ปี 2019
• งานสัมมนาวันกรุงไทยคุณธรรม ปี 2019
•  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

พ.ศ. 2562 ปี 2019
• การก�าหนดอตัลกัษณ์และสร้างพฤตกิรรมท่ีพึงประสงค์ ปี 2019
• พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2019
• เสรมิสร้างการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลท่ีเป็นเลศิ ปี 2018
• กรงุไทยคณุธรรม เพ่ือขบัเคลือ่นธนาคารคณุธรรมต้นแบบ ปี 2018
• 2002 ISDA Master Agreement ปี 2018
• Storytelling for Leaders ปี 2018
•  ผู้น�าแห่งความไว้วางใจสู่เป้าหมายอันเป็นเลิศ  

(Leading at the Speed of Trust) ปี 2018
• Extended DISC ปี 2017
• The 7 Habits of Highly Effective People ปี 2017
• Leadership Performance Development ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
• กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB: The Future of Banking ปี 2017
• มาตรฐานการบญัช ีและมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ปี 2016
• Supply Chain Workshop ปี 2016
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Situational Leadership for Top Leaders ปี 2016

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ต.ค.2563   ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ 

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - ก.ย.2558   ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

21.  นายปฎิเวช สันตะวานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Webster University 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
•  กระบวนการพิจารณาทางวินัยและความรับผิดทางแพ่งของ

พนักงาน 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 สมาคมบริษทัจดทะเบยีนไทย 
บรษิทัหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและสถาบันวทิยาการตลาดทนุ 
ปี 2013 

จ�านวนหุ้น (หุ้น) 4,000 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00003% 
(การถือหุ้นลดลง 63,000 หุ้น จากวันที่ 1 มกราคม 2563) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ. กรงุไทย ไอบเีจ ลิสซิง่
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2561    กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
2559 - 2561    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธรุกจิขนาดกลาง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2559     ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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ภาวะแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ 

เศรษฐกิจโลกปี 2563 ถดถอยรุนแรงท่ีสุดในรอบเกือบ 1 
ศตวรรษ นับตั้งแต่ต้นปี 2563 มนุษยชาติต้องเผชิญกับการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่เริ่มอุบัติขึ้นครั้งแรก 
ทีเ่มอืงอูฮ่ั่นของประเทศจนี ก่อนจะลกุลามไปทัว่ทกุมมุโลกอย่างรวดเรว็  
ท�าให้หลายประเทศต้องบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด 
พร้อมกบัการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช้ชวีติในแบบวถิคีวามปกตใิหม่ 
(New Normal) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคจากคน 
สู่คน ส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสที่สอง 
ของปี ก่อนจะทยอยฟ้ืนตวัอย่างชา้ๆ ในชว่งไตรมาสทีส่าม ภายหลังจากได้ 
ผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรค ควบคูไ่ปกบัข่าวดเีกีย่วกบัความคบืหน้า
ในการคิดค้นวัคซีนต้านโรค อย่างไรก็ดี หลายประเทศกลับมาเผชิญกับ
การระบาดรอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อเศรษฐกิจตลอดปี 2563 อาทิ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ 
และการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร 
(Brexit) โดยในภาพรวมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้
ประมาณการเศรษฐกจิโลกปี 2563 ว่าจะหดตวัร้อยละ 3.5 นบัว่าเป็นการ
หดตัวท่ีรุนแรงที่สุดตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ (The Great 
Depression) ในช่วงปี ค.ศ.1930 

นโยบายการเงนิท่ัวโลกผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ต้นปี โดยเฉพาะ 
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ท่ีปรับลดดอกเบ้ียนโยบายลงสู่ร้อยละ  
0.00-0.25 ทันทีหลังการแพร่ระบาดไม่นานนัก รวมถึงออกมาตรการ 
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) อย่างไม่จ�ากัด  
เช่นเดยีวกนักบัธนาคารกลางยโุรป (ECB) และธนาคารกลางญีปุ่น่ (BOJ) 
ที่ใช้มาตรการ QE เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเป็นจ�านวน
มหาศาล พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินให้เอ้ือต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ทว่าในปี 2563 สภาพคล่องในระบบที่อยู่ 
ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ในตลาดทุนปรับตัวสูงขึ้นมากจาก 
จุดต�่าสุดในช่วงไตรมาสท่ีสอง ท่ามกลางเศรษฐกิจท่ียังฟื้นตัวช้าและ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนรอบด้าน

ธนาคารกลางสหรฐัฯ
ปรบัลดดอกเบี้ยลงสู่

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจ 
ปี 2563 และแนวโน้ม
ปี 2564

0.00% 0.25%

เศรษฐกิจโลกปี 2563 
หดตัวรุนแรงถึง
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การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2564 ขึ้นอยู่กับประสิทธิผล
และความรวดเรว็ในการกระจายวคัซีนเป็นส�าคัญ โดย IMF คาดว่า
เศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.5 เช่นเดียวกับปริมาณ 
การค้าโลก (สินค้าและบรกิาร) ทีค่าดว่าจะขยายตวัร้อยละ 8.1 ซึง่กต้็อง 
ขึ้นอยู ่กับประสิทธิผลและความรวดเ ร็วในการกระจายวัคซีน 
เป็นส�าคัญ ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินและเม็ดเงินจาก 
มาตรการทางการคลงัเพือ่สนบัสนนุการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ อย่างไรกด็ี  
เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย ท้ังจาก 
สถานการณ์ COVID-19 ทีก่ลบัมาระบาดรอบใหม่ บรบิทของการปรบัเปลีย่น 
รูปแบบเศรษฐกิจและระบบทุนนิยมครั้งใหญ่ (The Great Reset) ที่จะ 
ให้ความส�าคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากข้ึน  
แนวนโยบายของผู้น�าสหรัฐฯ คนใหม่ต่อการค้าโลกและประเด็นความ 
ขดัแย้งกบัจนี แผนยทุธศาสตร์ 5 ปีของจนีทีมุ่ง่เน้นการพึง่พาตนเองด้าน 
เทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนผลความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ 
ภูมิภาค (RCEP) ซ่ึงเป็นเขตการค้าเสรีท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะบังคับใช้ใน 
กลางปีนี ้ล้วนมบีทบาทส�าคญัในการสร้างความเปลีย่นแปลงต่อเศรษฐกจิ 
และสังคมทั่วโลกต่อไป 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลและความรวดเร็ว 
ในการกระจายวัคซีนเป็นส�าคัญ

5.5%

ปี 2564  
คาดวา่เศรษฐกิจโลกจะขยายตัว
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เศรษฐกิจที่เข้าสู ่ภาวะถดถอยส่งผลกระทบในวงกว้าง ท�าให้ 
รัฐบาลด�าเนินมาตรการให ้ความช ่วยเหลือต ่อภาคธุรกิจและ 
ประชาชนที่ได ้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการด้านการสาธารณสุข  
มาตรการเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ผ่านพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลัง 
กู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 
วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท รวมถึงจัดสรรงบประมาณมาใช้ในโครงการ 
ต่างๆ เช่น “เราไม่ทิ้งกัน” “เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” เป็นต้น ใน
ส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบ้ียนโยบายลง
ไปท่ีร้อยละ 0.50 ซึ่งต�่าท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ ปรับลดอัตราน�าส่งเงิน
สมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อให้
สถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มเติม และตั้งกองทุนเพื่อรักษา
สภาพคล่องของการระดมทนุในตลาดตราสารหนี ้นอกจากนี ้ยงัก�าหนด
มาตรการร่วมกับสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ ปรับ
โครงสร้างหนี ้พกัช�าระหนี ้ชะลอการช�าระหนี ้และสนับสนนุสนิเชือ่ใหม่ 
(Soft loan) เป็นต้น

เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวรุนแรงท่ีสุดนับต้ังแต่วิกฤต
ต้มย�ากุ้งในปี 2540 โดยหดตัวร ้อยละ 6 .1 มีสาเหตุหลัก 
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท�าให้ต้องมีการใช้มาตรการ 
ควบคุมโรคอย ่างเข ้มงวดในช ่วงไตรมาสที่สอง เช ่น ให ้ป ิด 
กิจการเป ็นการชั่ วคราว จ�า กัดการเดินทางระหว ่างจังหวัดและ 
ระหว่างประเทศ รวมไปถึงหยุดสายการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมใน 
ต่างประเทศที่ท�าให้สายการผลิตในประเทศต้องหยุดไปด้วย โดย
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองหดตัวมากถึงร้อยละ 12.1 แม้มาตรการ
ควบคุมโรคจะผ่อนคลายตามล�าดับในช่วงคร่ึงปีหลัง แต่เศรษฐกิจก็ไม่
สามารถฟ้ืนตวัได้มากนกั เนือ่งจากขาดรายได้จากนกัท่องเทีย่วต่างชาติ  
ซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ส่งผลให้ตลอดทั้งปีจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาตเิหลอืเพยีงประมาณ 6.7 ล้านคนทีเ่กือบทัง้หมดเข้ามาท่องเทีย่ว
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี ลดลงจาก 39.9 ล้านคนในปีก่อนหน้า ดังนั้น 
ธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็จงึได้รบัผลกระทบอย่างมาก และแรงงาน
ที่ว่างงาน หรือท�างานน้อยชั่วโมงมีจ�านวนเพิ่มขึ้นมาก 
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เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มฟื้ นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
แต่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง อุปสงค์ต่างประเทศยังคงมี
ความไม่แน่นอนรอบด้าน การเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติคาดว่า
จะเริ่มขึ้นได้ แต่จะข้ึนอยู่กับสัดส่วนประชากรท่ีเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัว 
ตามแนวโน้มเศรษฐกจิโลก แม้จะต้องเผชญิกบัประเดน็เรือ่งการขาดแคลน 
ตู้ขนส่งสินค้าและอัตราค่าระวางที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี ส�าหรับปัจจัย 
ในประเทศ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศนบัตัง้แต่ 
ต้นเดือน ธ.ค. 2563 ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศเริ่มกลับมาชะลอลง  
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นเครื่องยนต์หลักของการฟื้นตัว  
ซึ่งผลกระทบจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพในการควบคุม 
สถานการณ์จ�านวนผู้ติดเช้ือรายใหม่ในประเทศ ประสิทธิผลและความ
รวดเร็วในการกระจายวัคซีนเป็นส�าคัญ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยในปี 2564 
มโีอกาสขยายตวัต�า่กว่าระดบัร้อยละ 3.2 ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ได้ประเมินไว้ในเดือนธันวาคม 2563 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไป ท�าให้คาดว่า
มาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐจะด�าเนินไปอย่างต่อเน่ืองตาม
ความจ�าเป็น โดยในส่วนนโยบายการเงินคาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายท่ีร้อยละ 0.50 ท้ังน้ี ภาวะการเงินอาจจะมีความผันผวน
ท่ามกลางข่าวดขีองความคบืหน้าของการเข้ารบัการฉดีวคัซนีในหลายๆ 
ประเทศ ท�าให้พฤติกรรมของนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on 
Sentiment) ส่งผลให้เม็ดเงินจากต่างชาติไหลออกจากสินทรัพย ์
ปลอดภยั และเข้าสูส่นิทรพัย์เสีย่งในตลาดเกิดใหม่ รวมถงึไทยมากขึน้ ซึง่จะ 
กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในปีนี้ และกดดัน 
ค่าเงินบาทให้มีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นในภูมิภาคอันเนื่องจาก 
ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลต่อเนื่อง

เศรษฐกิจไทยในปี 2564  
มีโอกาสขยายตัวต�ากวา่
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคาร และความ 
คืบหน้าของแผนงานในปี 2563

จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและกระแส 
Disruption ที่เป็นสภาวการณ์ของการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ท้ังด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง องค์กรภาครัฐ และพฤติกรรมของ 
ผู้บริโภค รวมทั้งความท้าทายจากปัจจัยความผันผวนต่างๆ เช่น  
การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหา 
หนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงข้ึน ตลอดจนการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ท�าให้ธนาคารต้องปรบัตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ เพือ่ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถรับมือกับกระแส 
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งธนาคารได้ปรับตัวในการด�าเนินธุรกิจด้วย 
ยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุรกิจแบบดั้งเดิม (Carrier) พร้อมกับการด�าเนินธุรกิจแบบใหม่ (Speed 
boat) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร สนับสนุน
ภาครฐัผลกัดนันโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการพฒันาดจิทิลัแพลตฟอร์ม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความ
เหลือ่มล�า้และช่องว่างการกระจายรายได้ในสงัคม เพิม่ทกัษะความเข้าใจ 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชน ท้ังน้ี เพื่อ
สนบัสนนุให้ประเทศไทยก้าวสูส่งัคมไร้เงนิสดอย่างแท้จรงิและตอบโจทย์
ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัการพจิารณา
ทบทวนและก�าหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนธรุกจิของธนาคาร รวมถงึตดิตามดแูลให้มกีารน�าไปปฏบิตัเิพือ่ 
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยธนาคารจัดให้มีการประชุมระดมความคิด 
ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหาร 
ของบริษัทในเครือ เพ่ือก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส�าคัญ 
ที่จะขับเคล่ือนกลุ่มธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากนั้น 
ฝ่ายจดัการจะน�าความคดิเหน็ทีไ่ด้จากการประชมุฯ ไปประกอบการจดัท�า 
แผนธรุกจิของธนาคาร และน�าเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เสร็จแล้วจึงด�าเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ 
แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งเป้าหมายที่ส�าคัญให้พนักงานในองค์กร 
ได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB Business Strategy Seminar)  
เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ผูบ้ริหารตัง้แต่ผู้จัดการสาขา ผู้บริหารส�านักงานเขต  
และผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางใน 
การบริหารงาน ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งจะได้น�ายุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่
พนักงานในหน่วยงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
ทั้งธนาคารต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารสัญจร พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสาขาในแต่ละภูมิภาค
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�าคัญในด้านต่างๆ 
รวมถึงรับทราบปัญหาจากการด�าเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
เปรยีบเทียบกบัเป้าหมายตวัชีว้ดัรายเดอืน และตดิตามความคืบหน้าการ 
ด�าเนินงานโครงการส�าคญัต่างๆ ของธนาคาร รวมถงึผลการด�าเนินงานของ 
ธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวช้ีวัดรายไตรมาสและเปรียบเทียบ
กบัธนาคารคูเ่ทียบในระหว่างปี นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัได้
มอบนโยบาย กลยุทธ์ และค�าแนะน�าต่างๆ ไปยังฝ่ายจัดการ ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดการรับไปด�าเนินการแล้ว
ต้องกลบัมารายงานความคบืหน้าและผลส�าเรจ็ต่อทีป่ระชมุฯ อย่างต่อเนือ่ง

ทัง้นี ้เพือ่ให้ธนาคารกรงุไทยสามารถบรรลุ Statement of Direction 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น 
รวมท้ังรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารพาณิชย ์
ชั้นน�าของประเทศ ส�าหรับในปี 2563 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีรุนแรงและรวดเร็วย่ิงกว่าเดิม ธนาคารกรุงไทยจึงได้มียุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนองค์กร 2 รูปแบบในลักษณะคู่ขนาน ได้แก่ เรือบรรทุก 
เครื่องบิน (Carrier) และเรือเร็ว (Speedboat) โดย

1. แบบเรอืบรรทุกเครือ่งบินหรือ Carrier : ยุทธศาสตร์ท่ีจะขบัเคลือ่น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ทั้งด้านสินเช่ือ เงินฝากค่า ธรรมเนียมและ 
อื่นๆ รวมถึงการพัฒนา Krungthai NEXT ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบ 
ทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า

2. แบบเรือเร็วหรือ Speedboat : ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้าง
โมเดลทางธุรกิจใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์มอื่นๆ ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking) บนแอปพลิเคชัน 
เป๋าตัง เพื่อให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับ Wallet ได ้
หลายตัวพร้อมๆ กัน และมีการน�าเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์
ใช้ด้วย โดยทีแ่พลตฟอร์มและแอปพลเิคชนัของธนาคาร จะถกูสนบัสนนุ
ด้วย AI Machine Learning และ Data Analytics ที่จะสามารถเข้าใจ 
และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่าง Wallet ต่างๆ ของ
เป๋าตัง เช่น G-Wallet ของโครงการภาครัฐต่างๆ เช่น ชิมช้อปใช้  
เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง Health Wallet Wallet สบม. (สะสมบอนด์ 
มั่งคั่ง) บริการต่างๆ ของ กยศ. ผ่านเป๋าตัง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น

นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็น 
กลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ การพฒันาแพลตฟอร์มต่างๆ เชือ่มโยงบรกิาร
ทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกในการผลักดัน
นโยบายส�าคัญๆ ของประเทศ กลุ่มการช�าระเงิน พัฒนานวัตกรรมการ
ช�าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ของลกูค้า กลุม่การรกัษาพยาบาลและสขุภาพ ขยายบรกิารทางการเงิน 
บรกิารจ่ายเงนิเดอืน บรกิารจ่ายเงนิคู่ค้าด้วยระบบโอนเงนิอตัโนมตั ิและ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน 
พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ กลุ่มระบบขนส่ง พัฒนาระบบช�าระ 



รายงานประจ�าปี 2563 041

ค่าโดยสารแบบไร้เงนิสดส�าหรบัการเดินทางรปูแบบต่างๆ ท้ังนี ้ธนาคาร
มองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายาม
รักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าได้

การที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่ผ่านการ
ด�าเนนิการวางโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเงนิต่างๆ ของภาครฐั จะท�าให้
ธนาคารสามารถต่อยอดธรุกจิได้อีกมาก หนึง่ในนัน้คอื การต่อยอดธรุกจิ
จากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ที่เริ่มต้นจากลูกค้าหลักของธนาคาร  
คอื ภาครฐั (Government) เชือ่มโยงไปสูภ่าคธรุกจิทีเ่ป็นคูค้่าของลกูค้า 
ไม่ว่าจะเป็น Distributor วสิาหกจิชมุชน ร้านค้าปลกี ร้านอาหาร โรงแรม 
ธรุกจิรถเช่าและอ่ืนๆ ในห่วงโซ่อปุทาน โดยเชือ่มโยงกนัด้วยประสทิธภิาพ
ของเทคโนโลย ีเพือ่ให้เข้ามาอยูใ่นระบบนิเวศของธนาคาร ท�าให้ธนาคาร
สามารถน�าเสนอบรกิารทางการเงนิต่างๆ ได้อย่างตรงใจ และตอบโจทย์
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจนจะเป็นการปูทางในการน�าไป 
สู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform) 
ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้

ตวัอย่างผลติภณัฑ์และบรกิารส�าคญัของ 5 ระบบนเิวศเป้าหมายใน 
ปี 2563 

1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก่
• โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้ร ่วมกับ 

กรมบัญชีกลาง พฒันาบตัรสวสัดกิารแห่งรัฐแจกจ่ายให้แก่ผูม้รีายได้น้อยแล้ว 
ประมาณ 11.6 ล้านใบ ในปี 2561 รวมทั้งได้จัดท�าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ส�าหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560  
อีกกว่า 3 ล้านใบ ในปี 2562 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย 
เกีย่วกบัอปุโภคบรโิภค (ค่าน�า้ประปา ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าซือ้ก๊าซหุงต้ม) 
ค่าเดนิทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รวมถงึมาตรการช่วยเหลอืเพิม่เตมิ
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
กว่า 14.6 ล้านคนทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเหลืออยู่ 13.9 ล้านราย จากเดิม 
14.6 ล้านราย เนือ่งจากมผีูถ้อืบัตรสวสัดกิารทีเ่สยีชวีติไปแล้วกว่า 6 แสน
ราย ท้ังนี้ ท่ีผ่านมาในปี 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการ 
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ�านวน 
กว่า 43,000 ล้านบาท ในปี 2562 จ�านวนกว่า 93,000 ล้านบาท ปี 2563  
จ�านวนกว่า 47,000 ล้านบาท และปี 2564 คาดการณ์ค่าใช้จ่ายท่ีประมาณ 
54,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียน 
ผู้มีรายได้น้อยเพ่ือรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติมในปี 2564 โดยเง่ือนไขท่ีจะ 
ลงทะเบยีนจะพจิารณาเกณฑ์ในเรือ่งรายได้ของครวัเรอืนแทนเกณฑ์เดมิ 
ที่พิจารณาจากรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

• โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงิน
ประชารฐั เพือ่เพิม่ช่องทางในการใช้บตัรสวสัดกิารแห่งรฐัอย่างทัว่ถงึและ
ช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยในปี 2563 
ธนาคารได้ติดตั้งเครื่อง EDC ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 35,000 แห่ง 
และติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐในร้านค้ากว่า 50,000 แห่ง 

• ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อ
น�าเทคโนโลยี Blockchain มาใช ้ ธนาคารร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลงั ด�าเนนิโครงการใช้เทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain) 
เพ่ือยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมในการรองรับภารกิจของ

หน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงั เช่น กรมบญัชกีลาง กรมสรรพากร  
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น  
เพื่อน�าบล็อกเชนมาใช้พัฒนาระบบงาน การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล  
การหาแหล่งเงินทุน การบริหารทรัพย์สินและการประมูลงาน เพื่อช่วย 
ยกระดับประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 
สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดด�าเนินโครงการท่ีใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
ในการให้บริการต่างๆ ดังนี้

1. โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refunds 
for Tourists) ธนาคารร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร และ
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดตัวและน�าระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเท่ียวผ่าน 
Mobile Application (Application Thailand VRT) เป็นครั้งแรกของโลก 
โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากท่าอากาศยาน 
นานาชาติท้ัง 10 แห่ง และตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ 
ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมืองที่กรมสรรพากรได้อนุมัติ 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมพัฒนาระบบ Web Application เพื่อให้
สามารถท�างานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
สถานะสินค้า ที่ได้มีการน�าออกนอกประเทศและเปิด API (Application 
Program Interface) ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูลการซือ้สินค้าและบรกิาร
ของนักท ่องเที่ยวเข ้าสู ่ ระบบเพื่อการขอคืนภาษีมูลค ่าเพิ่มกับ 
กรมสรรพากรได้ ซึง่นบัว่าเป็นการพฒันาระบบการคนืภาษมีลูค่าเพิม่ให้กบั 
นักท่องเที่ยวแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งน้ี ระบบการคืนภาษี 
มลูค่าเพิม่ดงักล่าว จะช่วยอ�านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด�าเนินการ  
ลดค่าใช้จ่ายการบรกิารภาครฐั เพิม่ความพงึพอใจให้กบักลุม่นักท่องเทีย่ว 
มากข้ึน รวมทั้งมีส่วนส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว 
ของประเทศไทยในอนาคต

2. โครงการระบบการจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ 
(Government Procurement : e-GP) ธนาคารร่วมมอืกบักรมบญัชกีลาง 
ยกระดบัระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั ซึง่ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คอื 

1) e-LG การออกหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ผูป้ระกอบการในระบบ e-GP สามารถอนมุตัริายการได้ภายใน 5-10 นาท ี
จากเดมิท่ีต้องใช้เวลากว่า 4-5 วนั ซึง่จะช่วยลดขัน้ตอนและการตรวจสอบ 
หลกัประกนัของผูป้ระกอบการ และสร้างความเชือ่ม่ันในความปลอดภัย
ของหลกัประกนัทีน่�ามาใช้ โดยผูป้ระกอบการสามารถขอ e-LG จากทกุ
ธนาคารและผ่านระบบบล็อกเชน

2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP  
มีการรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการ นิติบุคคล รวมถึงระบบ 
Rating ของผูป้ระกอบการตามผลงานในการท�างานกบัภาครฐั สามารถ
ช่วยให้ผู้ประกอบการลดระยะเวลา และภาระของผู้ประกอบการในการ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและการยื่นเสนอ
ราคา เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ สร้างความโปร่งใสของระบบการจดัซือ้
จัดจ้าง ซึ่งช่วยผลักดันการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

3) Wallet สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) ธนาคารร่วมมือกับ 
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะพัฒนา Wallet สบม. บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง เพื่อรองรับการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย โดยน�าร่องพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของ
กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร 
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(Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 1.70 % วงเงินรวมไม่เกิน 200 
ล้านบาท สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time ดูข้อมูลการซื้อ ตรวจสอบ
ประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ รวมทั้งรับดอกเบ้ียและ 
เงนิต้นคนืเข้า Wallet ซึง่พนัธบตัรดงักล่าวสามารถจ�าหน่ายได้หมดภายใน  
99 วินาที ยอดลงทุนเฉลี่ย 145,560 บาทต่อคน จ�านวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 1,374 
คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการจ�าหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
รุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตรา
ดอกเบี้ย 1.70 % ต่อปี มีผู้สนใจลงทุนถึงกว่า 20,000 ราย โดยมีผู้ลงทุน
อายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 99 ปี มีวงเงินซื้อเฉลี่ย 333,000 บาทต่อราย 
ส่วนใหญ่เป็นวัยท�างานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ โดยการจ�าหน่าย
ในรอบนี้ มีการกระจายตัวทั้งในด้านจ�านวนผู้ลงทุน อายุผู้ลงทุน วงเงิน
ซื้อเฉลี่ยและถ่ินฐานผู้ลงทุน แสดงถึงความส�าเร็จในการน�าเทคโนโลยี
ดจิิทลัมาประยุกต์ใช้กบัธรุกรรมทางการเงนิทีผู่ล้งทนุสามารถเข้าถงึการ
ลงทนุได้ง่าย ทัว่ถงึทกุภมูภิาค ทกุระดบัการลงทนุ ท�าให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมการออมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้พฒันาวอลเลต็ สบม. ให้สามารถ
ซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นทางเลือกให้
กับลูกค้าที่ไม่ต้องการรอรับเงินคืนเมื่อพันธบัตรครบก�าหนดไถ่ถอน 
ตลอดจนสามารถซ้ือพันธบตัรโดยไม่ต้องรอรอบการจดัจ�าหน่ายพนัธบัตร 
ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริม
ตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ

• บริการ e-Filing Court ธนาคารร่วมมือกับส�านักงาน 
ศาลยุตธิรรม พฒันาและเปิดให้บรกิารระบบการยืน่-ส่งและรบัค�าคูค่วาม
ทางอเิลก็ทรอนกิส์ (e-Filing) รองรบัการพิจารณาคดใีนส่วนของคดแีพ่ง  
เพือ่เป็นทางเลือกใหม่ช่วยให้ทนายความสามารถยืน่ค�าฟ้อง ค�าร้องขอได้
โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาล รวมทั้งจ�าเลยยังสามารถยื่นค�าให้การ  
ขอคัดถ่าย และดูเอกสารส�านวนคดีต่างๆได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ศาล 
สามารถตรวจสอบเอกสารยื่นค�าฟ้อง ค�าร้อง พร้อมให้ความเห็นในระบบ  
รวมถึงผู้พิพากษาสามารถพิจารณาสั่งค�าฟ้อง ค�าร้อง ผ่านระบบได้เช่นกัน  
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้คู่ความสามารถติดตามคดีได้ตลอด 
เวลา รวมทั้งช่วยอ�านวยความสะดวกในการช�าระค่าธรรมเนียมศาล 
ให้กับผู้ใช้บริการระบบงาน e-Filing ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2563  
มีจ�านวนคดียื่นฟ้องผ่านระบบแล้วมากกว่า 150,000 คดี และมีทนายความ 
ทั่วประเทศขึ้นทะเบียนในระบบแล้วกว่า 10,000 ราย ช่วยตอบโจทย์ 
พันธกิจที่จะพัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนอ�านวยความยุติธรรม 
ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล ทั้งนี้ ธนาคารและ
ส�านักงานศาลยุติธรรม มีแผนพัฒนาระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมถึง 
คดีอาญา และคดีในศาลช�านาญพิเศษ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
กรมบังคับคดี หลังจากศาลมีค�าพิพากษาเพ่ือรองรับการให้บริการแก่
ประชาชนได้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน

• บรกิารจดัการทางการเงนิครบวงจรแก่กองทพับก ธนาคาร
และกองทัพบก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการจัดการ
ทางการเงินและบริการด้านสิทธิก�าลังพล การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก และการให้บริการโครงการ
พฒันาระบบการด�าเนนิงานของกองทพับก (กจิการออมทรพัย์ข้าราชการ
กองทัพบก รวมสวัสดิการทหารบก) โดยธนาคารจะให้บริการจัดการ
ทางการเงินแบบครบวงจรกับกองทัพบก เช่น บริการบัญชีเงินฝาก  
บตัรอเิลก็ทรอนกิส์ และสนิเชือ่สวสัดกิารส�าหรบัข้าราชการและก�าลงัพล 

ท่ีใช้บริการบัญชีเพ่ือรองรับการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง 
ผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน 
ด้านงบประมาณและการเงินของกองทัพบก พร้อมทั้งเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตข้าราชการในสังกัด

• Treasury e-Auction ธนาคารและกรมธนารกัษ์ ร่วมลงนาม 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประมูลขายทรัพย์สิน 
ท่ีตกเป็นของแผ่นดินตามค�าพิพากษาของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
โดยพัฒนาเว็บไซต์ Treasury e-Auction ซ่ึงเป็นระบบประมูลทรัพย์
ออนไลน์ อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถร่วมประมูลได้แบบ
เรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา และมีความโปร่งใสให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ 
โดยมีการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์ 
หลายชนดิ รองรบัวิธกีารช�าระเงนิรปูแบบต่างๆ เช่น การหกับญัชธีนาคาร 
กรงุไทย บตัรเครดติ บตัรเดบติ ช�าระด้วย QR Code หรอืใบแจ้งการช�าระเงนิ  
เป็นต้น สามารถบันทึกทรัพย์ที่สนใจลงในรายการโปรด ก�าหนดการ
ประมูลได้ตามช่วงราคาที่ต้องการ นอกจากนี้ ระบบจะแสดงอันดับของ
ผลประมูลล่าสุดทันที มีการแจ้งเตือนผู้ประมูลเมื่อมีการเปลี่ยนอันดับ 
พร้อมแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดเวลาประมูล ทั้งนี้ ระบบ Treasury 
e-Auction จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้กลับคืนเข้าสู่รัฐ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อ
ของธนาคารกรุงไทยแก่ผู้ประมูลได้

• มาตรการความช่วยเหลือทางการเงินและสนับสนุน
มาตรการกระตุน้เศรษฐกจิของภาครฐัเพ่ือช่วยเหลอืลกูค้าและประชาชน
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากวิกฤติเศรษฐกิจ
และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อลกูค้าของธนาคาร 
ท้ังลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�าหรับ 
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการของกระทรวงการคลงั รวมท้ังการออก
มาตรการต่างๆ ของธนาคารเพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น  
พักช�าระหน้ีเงินต้นและดอกเบ้ีย ลดอัตราดอกเบ้ีย ลดเพดานดอกเบี้ย 
ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ขยายวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนช�าระ  
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft Loan) โครงการ  
DR BIZ เป็นต้น 

ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ / ลูกหนี้ ผ่านมาตรการความช่วยเหลือ
ต่างๆ คิดเป็นวงเงินสินเชื่อมากกว่า 400,000 ล้านบาท ครอบคลุม 
ผู้ประกอบการและลูกหนี้มากกว่า 1 แสนราย โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ 
รายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก

นอกจากนี ้ธนาคารกรงุไทยในฐานะธนาคารพาณชิย์ของรฐั ยงั
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ของภาครฐัในการเร่งให้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชน
ผ่านการพัฒนา Digital Platform อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
คนไทย ในการเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยโครงการส�าคัญต่างๆ 
ของภาครัฐที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ ได้แก่

1. โครงการเราไม่ท้ิงกัน ธนาคารร่วมพัฒนาและสนับสนุน
แพลตฟอร์ม รวมทั้งระบบประมวลผลของเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้
ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) 
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เช่น แรงงาน ลูกจ้างช่ัวคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบประกนัสงัคม นอกจากนี ้ธนาคารได้ส่งพนกังานท่ัวประเทศจ�านวน 
6,500 คน ทีมเราไม่ทิง้กนั เข้าร่วมท�าหน้าทีผู่พิ้ทกัษ์ช่วยประชาชนยนืยนัสทิธิ 
ตลอดจนให้สาขาทั่วประเทศ เป็นจุดบริการในการให้ความช่วยเหลือ 
ตอบค�าถาม ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ขอเยียวยา ตลอดจนเป็น 
จุดร้องเรียนของผู้ขอทบทวนสิทธิกรณีลงทะเบียนไม่ส�าเร็จ หรือไม่ได ้
สทิธ ิ ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานส�าคัญของโครงการ พบว่า มีผู้มีสิทธิรับ
เงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน จากจ�านวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 
28.8 ล้านคน และได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งหมดกว่า 170,000 ล้านบาท

2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยชนะ ธนาคารร่วมมือกับ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
ไทยชนะ เพื่อเป็นเคร่ืองมือเพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคท�าได้อย่างถูกต้อง 
และรวดเร็ว ขณะที่ประชาชนและสถานประกอบการต่างก็สามารถ 
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�าหรับ 
ยอดสะสมการใช้งาน www.ไทยชนะ.com ตัง้แต่เริม่โครงการเมือ่เดอืน
พฤษภาคม 2563 - ธันวาคม 2563 พบว่า มีผู้ใช้งานกว่า 51 ล้านคน 
และร้านค้าลงทะเบียนกว่า 323,000 ร้านค้า

3. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ธนาคารร่วมกับกระทรวง 
การคลัง ส�านักงานเศรษฐกจิการคลงั และการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  
ด�าเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2563 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาโครงการฯ  
ออกไปจนถึงวนัที ่30 เมษายน 2564 โดยรฐัร่วมสนบัสนนุค่าใช้จ่ายโรงแรม 
ที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ซึ่งผู้จองมี 
สทิธไิด้รบัเงนิสนบัสนนุในลักษณะการจ่ายเงนิคนืผ่านแอปพลิเคชนัเป๋าตงั 
รวมถึงรับคูปองดิจิทัลใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานท่ี 
ท่องเที่ยวท่ีร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่อง 
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ  
โดยธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวผ่านการพัฒนา 
แพลตฟอร ์มการลงทะเบียนและการช�าระเงินแบบดิ จิ ทัลผ ่าน  
www.เราเทีย่วด้วยกนั.com และแอปพลเิคชนัเป๋าตงั ซึง่เป็นแอปพลิเคชนักลาง
ในการรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ส�าหรับความคืบหน้าของการด�าเนิน
โครงการเราเทีย่วด้วยกนั ตัง้แต่เริม่โครงการเมือ่วนัที ่15 กรกฎาคม 2563 
ถึง 1 มกราคม 2564 พบว่า ปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 7.3  
ล้านคน มีผู้ประกอบการโรงแรมที่พักลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 8,500 แห่ง 
ร้านอาหารกว่า 67,000 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวกว่า 2,000 แห่ง ร้าน 
OTOP กว่า 1,300 แห่ง และสปาหรือร้านนวดเพื่อสุขภาพและบริการ
ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกว่า 200 แห่ง ซึ่งมีการใช้สิทธิจองห้องพักผ่าน
โครงการฯ แล้วทั้งสิ้นกว่า 5.1 ล้านสิทธิ (จากทั้งหมด 6 ล้านสิทธิ) คิดเป็น 
มูลค่ากว่า 13,600 ล้านบาท รวมถึงมีการใช้จ่ายผ่าน E-Voucher  
กว่า 5,700 ล้านบาท และมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกว่า 1,000 ล้านบาท  
โดยรวมแล้ว มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผ่านโครงการฯ แล้ว 
ไม่ต�่ากว่า 20,000 ล้านบาท

4. โครงการคนละครึ่ง ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง 
ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั และกรมบญัชกีลาง ด�าเนนิโครงการคนละครึง่  
โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของ 
ผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท 
ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการแก่ ผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 10 ล้านคน  
เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส�าหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ
กลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง
ให้ประสบความส�าเร็จ ธนาคารกรุงไทยได้จัดให้มีโครงการและ 
การด�าเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

-  พัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของ
ธนาคารกรุงไทยโดยมีการขยาย Bandwidth เพ่ือรองรับการ
ลงทะเบียนของประชาชนท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน 
รองรับการลงทะเบียนสูงสุดได้อยู่ที่ 200,000 คนต่อครั้ง และ
ไม่ได้มีการจ�ากัดผู้เข้าลงทะเบียนต่อวัน

-  เพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตน G-Wallet ผ่านตู้ ATM ธนาคาร
กรุงไทย มากกว่า 3,000 ตู้ทั่วประเทศ

-  ช่วยเหลืออ�านวยความสะดวกให้กับร้านค้าและประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมโครงการโดยธนาคารได้เตรียมเจ้าหน้าท่ีลงพ้ืนท่ี 
ไปหาร้านค้าด้วยตัวเอง โดยจะลงพื้นที่ตามชุมชน ตลาด  
เพื่อให้ค�าแนะน�าพร้อมเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและร้านค้าหาบเร่แผงลอย นอกจากนี้  
ร้านค้าท่ีสนใจสามารถตดิต่อสาขาธนาคารกรงุไทย หรอืให้ร้านค้า 
แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงาน 
ท้องถิน่ เช่น เทศบาล อบต. ฯลฯ โดยหน่วยงานท้องถิน่ จะรวบรวม 
ความต้องการดังกล่าว เพื่อแจ้งธนาคารกรุงไทยให้ช่วย 
ด�าเนินการต่อไป

-  ขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึงร้านค้าของกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการ
ร้านค้ารายย่อย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
ร้านค้าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี

ผลการด�าเนินงานของโครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี 1 ตั้งแต่ 
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 พบว่า มีร้านค้าลงทะเบียน 
เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.1 ล้านร้านค้า ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและ 
เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป หาบเร่แผงลอย รวมทั้งร้าน OTOP มีผู้ใช้สิทธิ
แล้วจ�านวนกว่า 9.5 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 49,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายกว่า 25,000 ล้านบาท และภาครัฐ
ร่วมจ่ายอีกกว่า 24,000 ล้านบาท

โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยฟื ้นฟูเศรษฐกิจระดับ 
ฐานรากผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้ว ยังมีส่วนช่วย
สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนจนถึงระดับฐานราก ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลย ีเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และพฒันาให้สงัคมไทย
เดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อมๆ กัน ในขณะเดียวกันยังเป็น 
การลดการใช้เงินสด ท�าให้การด�าเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

จากผลส�าเร็จของโครงการ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติอนุมัติให ้
กระทรวงการคลังด�าเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะท่ี 2 โดยแบ่งกลุ่ม 
ผู้ใช้สิทธิเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

1)  ผู้ได้รับสิทธิเดิม ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงิน
สนับสนุนจากรัฐเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ในวันที่ 1  
มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิท่ีมีอยู ่เดิม 
3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถ 
ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
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2)  ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงิน
สนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท ส�าหรับใช้จ่ายตั้งแต ่
วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564

โดยมุ่งหวังว่า โครงการคนละคร่ึง ระยะที่ 2 จะช่วยดูแลและ 
เยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 และฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มของการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564

5. โครงการวัคซีนเพ่ือคนไทย ธนาคารเป็นผู้ด�าเนินการ
พัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการช�าระเงินให้กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถรองรับการรับบริจาคจาก
ประชาชนจ�านวน 1 ล้านคน ในโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ซึ่งเป็น
โครงการทีม่ลูนธิซิยีเูอน็เทอร์ไพรซ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้ร่วมกบั
องค์กรพันธมิตร จัดท�าโครงการรับบริจาคเพ่ือสนับสนุนนักวิจัยไทย 
ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้าน COVID-19 ในประเทศไทย (วัคซีน
ของคนไทยเพื่อคนไทย) โดยมีเป้าหมายรับบริจาคเงินจาก 1 ล้านคน 
คนละ 500 บาท เริ่มเปิดรับบริจาควันแรกตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
เป็นต้นไป ทั้งนี้ แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารที่เตรียมไว้  
สามารถรองรับการบริจาคได้จากโมบายแบงกิ้งทุกธนาคาร หรือ 
สามารถบริจาคผ่านสาขาของธนาคารที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
กรณไีม่มโีมบายแบงกิง้ นอกจากนี ้ระบบของธนาคารยงัสามารถตดิตาม
ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะปิดรับบริจาคทันที เม่ือยอดครบ 
500 ล้านบาท นอกจากสนับสนุนด้านการท�าแพลตฟอร์มรองรับการ
บรจิาคแล้ว ธนาคารยงัได้ร่วมประชาสมัพนัธ์โครงการ “วคัซนีเพือ่คนไทย”  
ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร เพ่ือเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาค  
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการผลิตวัคซีน COVID-19 เพื่อคนไทย

2. กลุ่มการช�าระเงิน (Payment) ได้แก่ 
• Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ ธนาคารได้น�าเทคโนโลยี

ชั้นน�าระดับโลก เช่น AI (Artificial Intelligence), Cloud Native, API 
(Application Program Interface), Biometric Verification เป็นต้น 
มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ เพื่อก้าวสู่การ
เป็น The Full-scale Digital Banking รองรับทุกกิจกรรมการเงินใน
อนาคต โดยตัวอย่างเทคโนโลยีและฟีเจอร์ส�าคัญของ Krungthai NEXT 
เวอร์ชันใหม่ เช่น

1.  AI (Artificial intelligence) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
ผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรู้และขึ้นแถบรายการ
ธรุกรรมทางการเงนิทีใ่ช้งานบ่อย Smart Banner ท�าหน้าท่ี
แจ้งเตอืนรายการส�าคญั เช่น การครบก�าหนดช�าระค่าเบีย้
ประกัน การต่ออายุบัตร เป็นต้น และ Smart Promotion 
น�าเสนอโปรโมชันพิเศษเฉพาะบุคคล

2.  Cloud Native มาใช้ 100% เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ด้วยเทคโนโลยี 3S ได้แก่ Scalability - รองรับการท�า
ธุรกรรมการเงินท่ีพร้อมกันจ�านวนมหาศาลในช่วงระยะ
เวลาเดยีวกนั Stability - มคีวามเสถยีรใช้งานได้อย่างลืน่ไหล  
และ Security - มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยี
ระดับโลก

3.  Biometric Verification สามารถเปิดใช้งานด้วย Face 
Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชน เพื่อ
พิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตน

4.  User Experience (UX) และ User Interface (UI) ตอบ
โจทย์ทุกการใช้งานและสร้างประสบการณ์ Customer 
Experience ทีเ่หนอืกว่า เช่น การตัง้รปูโพรไฟล์ ปรบัแต่ง
หน้าโฮมเพจได้ตามใจ และมีการปรับโฉมธีมสีใหม่
อัตโนมัติตามช่วงเวลาหรือเทศกาลส�าคัญ เป็นต้น

5.  ฟีเจอร์ส�าคัญด้านบริการโอน เติม จ่าย ที่มีเน็ตเวิร์ก 
การท�าธรุกรรมการเงนิทีค่รอบคลมุทีส่ดุในประเทศไทย ท้ัง 
ช่องทางภาครฐัและเอกชน เช่น ค่าไฟฟ้า น�า้ประปา ค่าบรกิาร 
เครอืข่ายโทรศพัท์มอืถือ ค่าบรกิารอนิเทอร์เนต็ บรกิารรบั
ช�าระค่าปรับจราจร เป็นต้น

• บริการ Contactless ATM ธนาคารพัฒนาและให้บริการ
ฟังก์ชัน Contactless ที่เครื่อง ATM และ ATM+ จ�านวนกว่า 3,300 
เครื่องทั่วประเทศเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ รองรับบัตรเดบิต 
กรงุไทยทีม่สีญัลกัษณ์ Contactless และบตัรสวสัดกิารแห่งรฐั โดยลกูค้า
สามารถท�ารายการถอนเงินหรือสอบถามยอดแทนการเสียบบัตร  
ช่วยเพิม่ความสะดวก ปลอดภยัในการท�าธรุกรรม และลดปัญหาการลืม 
หยิบบัตรออกจากเครื่อง

• In-CAR Fast & Trust Experiences ธนาคารร่วมมือกับ 
บมจ. บางจากฯ พัฒนาโครงการ In-CAR Fast & Trust Experiences 
โดยการรับช�าระเงินผ่านเครื่อง Mobile Android EDC ที่มีความทันสมัย 
สามารถช�าระเงินได้อย่างรวดเร็ว ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เริ่มเปิด
ให้บริการท่ีสถานีบริการน�้ามันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 และสาขา
ศรนีครนิทร์ 1 เป็นโครงการน�าร่อง และจะตดิตัง้ครบทุกสถานีในอนาคต 
โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการเติมน�้ามันที่สถานีน�้ามันบางจาก สามารถน�า
บัตรแตะเพื่อช�าระเงินได้ทันทีขณะน่ังอยู่ภายในรถยนต์ ซึ่งข้อมูลของ 
หัวจ่ายจะเชื่อมกับเครื่อง Mobile Android EDC ยอดตัวเลขการ 
ช�าระเงิน ชนิดและปริมาณน�้ามันจะแสดงโดยอัตโนมัติ ใช้เวลาในการ 
ท�ารายการไม่เกิน 1 นาที ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา 
ในการรอรับบริการ ลดความกังวลเรื่องการน�าข้อมูลส่วนตัวไปใช้ รวมทั้ง 
ลดการสัมผัสเงินสด

• บริการรับช�าระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรผ่านเครื่อง 
EDC ณ ส�านักงานที่ดิน ธนาคารร่วมมือกับกรมที่ดิน ติดตั้งเครื่อง EDC 
(Electronic Data Capture) ณ ส�านักงานที่ดินจังหวัด / สาขา และ
ส่วนแยกทั้ง 461 ส�านักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับช�าระ
ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องช�าระด้วยเงินสดหรือ
แคชเชียร์เช็ค มาเป็นการช�าระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และการ
สแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ บริการ 
ดงักล่าวจะช่วยส่งเสรมิสงัคมไร้เงนิสด ลดภาระของประชาชน ลดความ 
ยุ่งยากในการช�าระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการช�าระเงินจาก
ระบบของธนาคารได้ทันที

• บรกิารขึน้เงนิรางวลัลอตเตอรีผ่่านสาขาธนาคาร ธนาคาร
ได้รับความไว้วางใจจากส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่งตั้งธนาคาร
เป็นตัวแทนในการให้บริการรับข้ึนเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน 
ช่องทางสาขาทัว่ประเทศ ทัง้สลากกนิแบ่งรฐับาลและสลากการกุศล โดย 
ประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถน�าสลากที่ถูกรางวัล
พร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชน มาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย 
ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้อง 
น�าไปขึน้กบัส�านกังานสลากกนิแบ่งรัฐบาล ธนาคารจะจ่ายเงนิรางวลัให้



รายงานประจ�าปี 2563 045

ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล โดยคิดค่าธรรมเนียม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพียง 1% และค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของมูลค่ารางวัล ส�าหรับสลาก 
กินแบ่งรัฐบาล และคิดค่าธรรมเนียม 1% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ของ 
มูลค่ารางวัล ในส่วนของสลากการกุศล นอกจากนี้ ผู้รับรางวัลสามารถ
เลอืกรบัเงนิได้หลายรปูแบบ เช่น โอนเงนิเข้าบัญชธีนาคารกรงุไทย บญัชี
ต่างธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค ซ่ึงช่วยอ�านวยความสะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการขึ้นเงินรางวัล

• แต่งตั้งไปรษณีย์ไทยเป็น Banking Agent ธนาคาร 
แต่งตัง้ไปรษณย์ีไทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ ช่วยพฒันา 
ขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
โดยจดุให้บรกิารของไปรษณย์ีไทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกบัสาขาของธนาคาร  
1,000 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัตอิีกกว่า 10,000 จุด ท�าให้ธนาคาร
มีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวก
ให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเป็นตัวแทนให้กับธนาคาร 
(Banking Agent) ในการรบัฝากเงินเข้าบญัชธีนาคารกรุงไทยทัว่ประเทศ 
การรบัช�าระค่าปรบัการจราจร นอกจากนี ้ไปรษณย์ีไทยยงัช่วยสนบัสนนุ
ผู้ประกอบการท่ีเป็นลูกค้าของธนาคารเปิดช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ซึ่งเป็น 
Marketplace ที่รวบรวมสินค้าของดีทั่วไทย

3. กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) 
ได้แก่

• โครงการบตัรสวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ ธนาคาร
ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการด�าเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการแก่ข้าราชการและครอบครัวกว่า 4.7 ล้านคน โดย
ปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป ่วยนอกของ
ข้าราชการและครอบครัว จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตร
ประชาชนท�าธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยมีการ
ติดตั้งเครื่อง EDC กว่า 5,600 เครื่องที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
ทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ท�าให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษา
พยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 
รัฐบาลก�าหนดวงเงินรวมของโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการเป็นจ�านวนกว่า 71,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็นกว่า 74,000 
ล้านบาท ในปี 2564 เพื่อรองรับสวัสดิการดังกล่าว

• โครงการ Smart Hospital ธนาคารร่วมมือกับโรงพยาบาล
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา Smart Hospital  
อันเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ และเป็นต้นแบบ 
ที่สมบูรณ์แบบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ธนาคารได้ร่วมกับ 
โรงพยาบาลน�าเทคโนโลยีมาเช่ือมโยงการให้บริการโดยการบูรณาการ 
แบบครบวงจร ประกอบด้วย Self-Check-in เคร่ืองตรวจร่างกายอตัโนมตัิ  
AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ระบบการสั่งงาน
ด้วยเสียง Telemedicine การปรึกษาเพื่อหาแนวทางการดูแลรักษาใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ VDO Conference 
บริการ HIE Blockchain ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานให้บริการทางการแพทย์
และระบบ Self-Payment หรือระบบการช�าระเงินด้วยตนเองที่สามารถ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนช�าระเงินได้แบบเรียลไทม์ทั้ง
ส�านกังานหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธหิลกัประกนัสขุภาพ 
(บัตรทอง) สิทธปิระกนัสังคม และสิทธสิวสัดกิารการรกัษาพยาบาลของ

ข้าราชการ นอกจากน้ี ผู้ป่วยยังสามารถเลือกช�าระค่ารักษาพยาบาล 
ด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน  
กรุงไทย NEXT และธนาคารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยง 
และความยุ ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้กับโรงพยาบาล  
ทั้งนี้ ธนาคารได้ร ่วมมือกับโรงพยาบาล หลายแห่งในปี 2563 เช่น  
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นต้น  
เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ในการก้าวสู่ Smart Hospital 

• Health Wallet ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมกับส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาระบบ Krungthai Digital  
Health Platform เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียน 
บตัรทอง และประชาชนทีไ่ด้รบัสทิธสิร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคให้ 
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที ่
มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 
วัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน 
เป๋าตัง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้ให้ประชาชนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และเปิดสิทธิอื่น ๆ  
ทีเ่ป็นบรกิารสร้างเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรคอีก 16 รายการ เช่น วคัซนี  
มะเรง็ปากมดลกู วางแผนครอบครวั คุมก�าเนดิ คดักรองมะเร็งล�าไส้ใหญ่ 
เป็นต้น แก่ประชาชนผูข้ึน้ทะเบียนบัตรทองท่ีอยู่ในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร  
โดยสามารถจองตารางนัดหมายล่วงหน้าเพื่อเข ้ารับบริการใน 
โรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจ�านวน 346 แห่งใน 
กรงุเทพมหานคร จากการตรวจสอบต�าแหน่งทีต่ัง้ ตรวจประวตักิารใช้สิทธิ 
ย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมท้ัง 
ช�าระค่าบริการส่วนเกินท่ีอยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที ช่วย 
เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยส�าหรับประชาชน ช่วยให้รัฐบาล 
สามารถมอบสทิธปิระโยชน์การรกัษาโดยตรงไปยังผูท่ี้มีสทิธแิต่ละคนได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบ
สาธารณสุขของประเทศ

4. กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) ได้แก่
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคารได้รับ

ความไว้วางใจจากกองทุน กยศ. ให้เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ตัง้แต่ปี 2539 จนถงึปัจจบุนั รวมทัง้ธนาคารได้ร่วมมือกบั กยศ. ร่วมลงนาม 
ในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ 
ดิจิทัล (DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมและผู้ค�้า
ในรูปแบบ Paperless และ Digital ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย
ความรวดเรว็และปลอดภยั สอดคล้องกบันโยบาย National e-Payment 

จนถึงปัจจุบัน กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า  
5.6 ล้านราย ผ่านวงเงินกว่า 600,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563 กยศ. 
ได้ด�าเนินการปล่อยกู้แล้วกว่า 37,000 ล้านบาทแก่นักเรียนกว่า 650,000 
ราย ซ่ึงธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของ 
กยศ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

• บริการต่างๆ ของ กยศ. ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมมือกับ 
กยศ. พฒันาช่องทางใหม่ทีส่ามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรแก่ผูกู้ย้มื
โดยผู้กู ้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูล กยศ. เช่น ยอดเงินกู้คงเหลือ 
ดอกเบ้ียสะสม วันครบก�าหนดช�าระ ข้อมูลช�าระเงินล่าสุด และช�าระ
ยอดเงินกู้ เป็นต้น ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่มีการเรียกเก็บ 
ค่าธรรมเนียม
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• โครงการ Smart University ธนาคารได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัต่างๆ ทัว่ประเทศในโครงการ Smart University เพือ่พฒันา
ไปสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัอจัฉรยิะและสงัคมไร้เงนิสด โดยเช่ือมโยงระบบ
สารสนเทศทางการศึกษากับระบบช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
และให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ Krungthai 
Digital Platform เช่น บัตร Smart Card ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย การติดตั้ง EDC ตามจุดรับช�าระเงินต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย บริการ QR Code เพื่อรับช�าระเงิน และการพัฒนา 
University Mobile Application เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 
และมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด 

ทั้งนี้ ธนาคารได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ 
สถาบันการศึกษาในปี 2563 ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นต้น

• University Application (U APP) ธนาคารร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�า 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกัน 
เปิดตัว University Application ที่เชื่อมโยงระบบการท�าธุรกรรมดิจิทัล
ของธนาคารกับทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อน
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยธนาคารและมหาวิทยาลัยต่างๆ  
ดังกล่าว จะท�างานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้ง 
ผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่าง 
มปีระสทิธภิาพ รองรบัทุกมติดิจิทิลัไลฟ์สไตล์ทัง้นกัศกึษา อาจารย์ และ 
บคุลากร ในการใช้ชวีติอย่างสะดวกสบายและคล่องตวั ด้วยบรกิารต่างๆ 
เช่น Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร 
การสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถ 
อพัเดทข่าวสารและกจิกรรม แจ้งเตอืนตารางเรยีนหรอืการยกเลกิชัน้เรยีน  
และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้ง 
ช�าระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสด โดยสามารถท�ารายการ 
และเลอืกช�าระเงนิผ่าน University Application พร้อมรบัสทิธปิระโยชน์ 
ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้วางระบบช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน ภายในและโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการช�าระเงินด้วย QR Code ผ่าน University 
Application ช่วยบรหิารจดัทางการเงนิและมุง่หน้าสร้างสงัคมไร้เงนิสด
ภายในมหาวิทยาลัย

5. กลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่
• ตั๋วร่วมแมงมุม ธนาคารร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกบตัรเดบติแมงมมุเมือ่เดอืนกนัยายน 
2561 ปัจจุบันสามารถใช้บัตรดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสาย
สีน�้าเงิน สายสีม่วง และแอร์พอต เรล ลิงก์ ธนาคารจะต่อยอดให ้
สามารถเชือ่มต่อการเดนิทางทกุรปูแบบโดยวางแผนขยายบรกิารตัว๋ร่วม 
(Common Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ และระบบ 
การขนส่งสาธารณะต่างๆ ต่อไปในอนาคต

• บริการสมัครบัตร M-PASS ผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคาร
ร่วมกับกรมทางหลวง พัฒนา M-PASS Mobile Application ให้ผู้ใช้
สามารถสมัครบัตร M-PASS ผ่าน M-PASS Mobile Application เพื่อ
อ�านวยความสะดวกผู้ใช้บริการและส่งเสริมการลดใช้เงินสดอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยก่อนหน้าน้ีได้จัดท�าระบบเติมเงินบัตรผ่านทางอัตโนมัต ิ
ผ่านแอปฯ ดงักล่าว เพือ่เพิม่ช่องทางให้ผูใ้ช้งานเตมิเงนิได้ทนัทเีพยีงสร้าง  

QR Code และท�ารายการผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารต่างๆ ไม่มี
ค่าธรรมเนยีม และสามารถตรวจสอบราคาค่าผ่านทาง พร้อมตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ทุกที่ทุกเวลา

• บริการช�าระค่าตั๋วโดยสารรถไฟผ่านเครื่อง EDC ธนาคาร
ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC) 
กว่า 140 เครื่อง ที่จุดจ�าหน่ายตั๋วโดยสาร 56 สถานีทั่วประเทศ รองรับ
การรับช�าระค่าตั๋วโดยสารด้วยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile 
Banking รวมท้ังบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคารท่ัวโลก
ตลอดจนพัฒนาช่องทางจองตั๋วออนไลน์ท่ีเชื่อมต่อระบบช�าระเงินผ่าน 
Krungthai Payment Gateway ให้ลูกค้าสามารถเลือกช�าระเงินได้ทั้ง
บัตรเดบิตและบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนียนเพย์ 
ของทุกธนาคาร เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและยกระดับ
การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย

• Ubon Smart Bus ธนาคารและบรษิทั อบุลรวมใจพฒันาเมอืง  
(URCD) จ�ากัด ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการ Ubon Smart Bus  
สู่การเป็น Ubon Smart City” เพื่อพัฒนาระบบรับช�าระค่าโดยสาร 
แบบไร้เงินสดเชื่อมต่อระบบออนไลน์ของผู้ใช้บริการ Ubon Smart Bus 
โดยสามารถช�าระค่าโดยสารด้วยการแตะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มี
สัญลักษณ์ PayWave ที่เครื่อง Krungthai EDC หรือสแกน QR CODE 
เพื่อช�าระค่าโดยสารผ่าน Krungthai Next หรือ Mobile Banking ของ
ทุกธนาคาร ส�าหรับ Ubon Smart Bus เป็นโครงการที่จัดท�าขึ้น เพื่อ 
ต้องการแก้ไขปัญหารถติดสะสมท�าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึง
ต้องการจูงใจประชาชนให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น และ
ลดการใช้รถยนต์ส่วนตวั เพือ่ลดปัญหาการจารจรตดิขดัและเป็นการหนั
มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเมืองอุบลฯ ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้จดัตัง้ บรษิทั อนิฟินธิสั บาย กรงุไทย จ�ากดั  
(Infinitaas by Krungthai) ด้วยวิสัยทัศน์ Infinity as a Service  
โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่  
เพ่ือสนับสนุนแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คู ่ขนานระหว่างการ 
ด�าเนินธุรกิจ 2 รูปแบบไปพร้อมๆ กัน (2 Banking Models) โดย 
แบ่งออกเป็น เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) แนวทางการด�าเนินธุรกิจ
แบบดั้งเดิม และ แบบเรือเร็ว (Speedboat) แนวทางการด�าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ โดยบริษัท อินฟินิธัส จะมุ่งเน้นการให้บริการด้านการ
พฒันา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพือ่เข้าสู ่Open Banking, 
Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model  
อย่างเตม็รปูแบบ สนบัสนนุโอกาสในการสร้างธรุกจิใหม่ๆ ให้กับองค์กร 
และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ในส่วนของธนาคารกรงุไทยและบรษิทัในเครอื ลกูค้า 
ของธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนผลักดัน Platform 
ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของ
ประเทศ อันจะน�าไปสู่การวางรากฐานทางการเงินเพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มเข้าถึงการท�าธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รับโอกาส
ต่อยอดธุรกิจจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของฐาน
ลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝาก และสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากความ
ส�าเร็จของกรุงไทย NEXT ท่ีมีผู้ใช้งานมากกว่า 9 ล้านราย ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านราย และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจ�านวน
กว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ โครงการเราไม่ทิ้งกันกว่า 15.3 ล้านราย 



รายงานประจ�าปี 2563 047

โครงการคนละครึง่ทีใ่ห้บรกิารแอปพลเิคชนัเป๋าตงักบัประชาชนกว่า 9.5 
ล้านราย และแอปพลเิคชนัถงุเงนิส�าหรบัร้านค้าทีส่นใจเข้าร่วมโครงการ
กว่า 1.1 ล้านร้านค้า ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กว่า 
5.6 ล้านราย ตลอดจนผู้ถือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกว่า 
4.7 ล้านราย ท�าให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 
40 ล้านราย ผลกัดนัให้ธนาคารพร้อมเป็นผูน้�าในการวางโครงสร้างพืน้ฐาน 
ของประเทศ รวมท้ังช่วยให้ธนาคารประเมินความต้องการของลูกค้า 
ได้อย่างตรงจุด สนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด�าเนินการและสร้างรายได้
ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การออกผลิตภัณฑ์สินเช่ือ 
Krungthai sSME Smart Shop ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารสามารถ
ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้วงเงินสินเชื่อน้อยกว่า 
200,000 บาท และเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการร้านค้าท่ี
เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการ  
ชิม ช้อป ใช้ ร้านค้าตามโครงการของภาครัฐ หรือผู้ประกอบการที่ใช้ 
บริการ Application เช่น ถุงเงิน เป๋าตุง เป็นต้น 

2. ทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมท้ังโครงการ 
ท่ีส�าคัญของธนาคารในปี 2564 (Forward looking)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอนสูงของการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจท่ี 
พึง่พาต่างชาตสิงูทัง้ด้านการท่องเทีย่วและส่งออก ซึง่ยงัได้รบัผลกระทบ 
ต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวกลับมาได้ช้า รวมทั้ง 
การส่งออกยงักระจกุตวัอยูบ่างอตุสาหกรรม เช่น รถยนต์ อเิล็กทรอนิกส์  
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนของการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ปี 2564 คาดว่าจะมาจากการลงทุนของภาครัฐที่ทยอยออกมามากขึ้น 
และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุน 
การบรโิภคในประเทศให้ฟ้ืนตวักลบัมาจากสถานการณ์ดงักล่าว ทศิทาง 
และแผนงานของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 จะให้ความส�าคัญไปที่การ
รกัษาศกัยภาพของการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารให้เตบิโตขึน้อย่างย่ังยืน 
ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจัยต่างๆ ท่ี 
เข้ามากระทบต่อธรุกจิธนาคาร โดยธนาคารยงัคงให้ความส�าคญักบัการ
ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ และการดูแลลูกค้าของธนาคารอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อท�าให้ลูกค้าและธนาคารสามารถผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปได้ 
โดยธนาคารจะให้ความส�าคญักบัการสร้างเสถยีรภาพและสร้างรากฐาน
ที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ส�าหรับยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี 
2564 จะยังคงให้ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย เรือบรรทุก
เครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speedboat) เพื่อต่อยอดการเติบโต
ของธนาคารผ่าน 2 รูปแบบธุรกิจส�าคัญ คือ 

1. แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier : เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการด�าเนินงานของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อปกป้องฐาน
ธุรกิจเดิมและลูกค้าของธนาคาร

2. แบบเรือเรว็หรอื Speedboat : มุง่ท�าธรุกจิในรปูแบบของ Agile 
โดยมีหลักการท�างานแบบ Fail Fast Learn Fast อาศัยความคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform / Open Banking เพื่อ
ทดลองและเสาะแสวงหาธรุกจิแบบใหม่ๆ และต่อยอดธรุกจิจากคูค้่าของ
ลูกค้า รวมทั้งความร่วมมือต่างๆ กับโครงการของรัฐบาล 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดงักล่าว ธนาคารจะด�าเนนิธรุกจิโดยยดึตาม

แผนปฏิบัติการ 5 เสาหลักส�าคัญ (5 Execution Pillars) ในการรับมือกับ
ปัจจยัความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจยัต่างๆ ในปี 2564 ดงันี้

1.  การประคองการเตบิโตของธรุกจิหลกั (เรอืบรรทุกเครือ่งบิน) ที่
เป็นธุรกิจเดิมให้เติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
ดแูลหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ควบคูไ่ปกบัการประคองลกูหน้ีของ
ธนาคาร และดูแลการการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross Selling) 
เพื่อให้ลูกหนี้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้

2.  การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่าง
เรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือเร็ว
- การเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการขาย เนื่องจาก

ธนาคารมีพนักงานจ�านวนมากในบางสาขาซึ่งบริการหลายอย่างอาจจะ
ถกูทดแทนด้วยดจิทิลั เช่น Call Center การประเมินหลกัทรพัย์ เป็นต้น 
ดงันัน้ การให้บรกิารต้องมกีารปรบัรปูแบบเปลีย่นจาก Service เป็น Sale  
เพือ่ให้บรกิารลกูค้าทีห่ลากหลายมากขึน้ รวมทัง้อาจจะน�าสิง่ทีธ่รุกจิเดมิ
มอียูม่าต่อยอดเป็นธรุกจิใหม่ เช่น บรกิาร Call Center หรอืการตดิตาม
หนี้ที่ธนาคารมีความช�านาญอยู่แล้ว อาจจะเปิดรับให้บริการติดตามหนี้ 
แก่ธุรกิจอื่นที่มีความต้องการบริการนี้

- การจดัตัง้ “อนิฟินธิสั บาย กรงุไทย” เพือ่พฒันาผลติภณัฑ์
ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ เช่น Digital Lending, Health Platform, 
Tourist Platform, Capital Market Platform เป็นต้น เพื่อมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดและประทับใจให้กับลูกค้าและประชาชน

3.  ลดการใช้กระดาษให้น้อยทีส่ดุ (Paperless) ธนาคารจะน�าระบบ 
RPA หรือ Robotic Process Automation และการใช้ AI เข้า
มาใช้ในกระบวนการท�างานภายในของธนาคารมากขึ้น เพื่อ
ลดการใช้กระดาษในอนาคต ลดข้ันตอนการท�างานต่างๆ 
ท�าให้การกระบวนการท�างานภายในของธนาคารรวดเร็วมาก
ข้ึน ซ่ึงจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธนาคาร รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

4.  การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ X2G2X 
ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง และต่อเชื่อมด้วยคู่ค้าธุรกิจและ
ลกูค้ารายย่อยโดยเชือ่มโยงกนัด้วยประสทิธภิาพของเทคโนโลยี 
(Digital Supply Chain) 

5.  กรงุไทยเคยีงข้างไทยสูค่วามยัง่ยนื (Krungthai Sustainability) 
สนับสนุนนโยบายในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
เพื่อดูแลคนไทย ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น 
กรุงไทยรักชุมชน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการร้านค้า 
ธงฟ้าประชารฐั เป็นต้น เพือ่ตอบโจทย์ชมุชนเข้มแขง็ ส่งผลให้ 
ธนาคารเติบโตไปพร้อมกับสังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารได้เตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อ 
เดินไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยธนาคารจะไม่ปลด
พนักงานออก แต่จะ Up Skill และ Re Skill เพื่อปรับรูปแบบการ
ท�างานให้กับพนักงานเพื่อต่อยอดและสามารถเดินไปกับ
ยุทธศาสตร์ของธนาคารได้

ธนาคารยังคงให้ความส�าคัญกับ 5 Ecosystems ซ่ึงเป็นกลุ่ม 
เป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดยธนาคารจะด�าเนิน 
โครงการต่างๆ และมุ่งเน้นการคดิค้นนวัตกรรมท่ีเชือ่มโยง 5 Ecosystems 
ของธนาคาร ตัวอย่างเช่น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการ 
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวง 
การคลัง การขยายระยะเวลาด�าเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการ
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คนละครึ่ง ระยะที่ 2 การพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ วอลเล็ต ต่างๆ  
กลุ่มการช�าระเงิน เช่น การพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ 
Krungthai NEXT บริการ Digital Lending กลุ่มการรักษาพยาบาลและ
สขุภาพ เช่น การขยายโรงพยาบาลพันธมติร Smart Hospital การพฒันา
ฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ Health Wallet กลุ่มสถาบันการศึกษา
และนักเรียน เช่น การขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาเพื่อด�าเนินโครงการ Smart University และ กลุ่มระบบขนส่ง 
เช่น พัฒนาระบบรับช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดให้กับระบบขนส่ง
สาธารณะรูปแบบต่างๆ เป็นต้น

เพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจต่างๆ ของธนาคารในปี 2564 ธนาคารได้
ตั้งงบลงทุนด้านเทคโนโลยีกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อน�าเทคโนโลยีมา
พัฒนากระบวนการท�างานภายในของธนาคารและพัฒนางานบริการ 
ให้กับลูกค้า ซึ่งยังมีแผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เตรียมลงทุน 
ต่อเนือ่งจากปี 2563 มาในปี 2564 รวมทัง้สนบัสนนุการขยายธรุกจิใหม่ๆ  
ตามแนวทางของการด�าเนินธุรกิจแบบเรือเร็วโดยธนาคารยังคงผลักดัน
แพลตฟอร์มที่เป็นระบบเปิดของธนาคารที่ได้ร่วมพัฒนากับภาครัฐ 
โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมา 
ตั้งแต่โครงการชิม ช้อป ใช้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง  
Health Wallet เป็นต้น เพื่อท�าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการใช้บริการ
ทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนช่วยสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0 ในการมุ่งสู่สังคมไร้เงินสดของประเทศไทยใน
อนาคต

ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังเป็นปีที่ธนาคารกรุงไทยเร่งพัฒนาระบบดิจิทัล
แบบคู่ขนาน คือระบบเปิด คือ “เป๋าตัง” และระบบปิด โมบายแบงกิ้ง 
Krungthai NEXT เพือ่ให้ระบบของธนาคารสามารถรองรบัการเตบิโตการ
ใช้แพลตฟอร์มทีม่ากขึน้ จากปัจจบุนัทีท่ัง้ 2 แพลตฟอร์มสามารถรองรบั
ลูกค้าได้กว่า 40 ล้านคน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลที่ใหญ่ท่ีสุดท่ี
ด�าเนนิการในประเทศไทยในปัจจบุนั และเป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพและ
เสถียรภาพท่ีสุดบนระบบคลาวด์ เพ่ือมุ่งสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยใน
อนาคตอันใกล้

การด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว ท�าให้ธนาคารก�าหนด
โครงการส�าคัญปี 2564 เพื่อสนับสนุนแผนงานต่างๆ ของธนาคาร ไว้ดังนี้ 

1.  Government as a Platform ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบาย
และมาตรการของรัฐบาล โดยการพัฒนานวัตกรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการให้
บริการท่ีสอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
นอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่มีเป้าหมาย 
ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิต 
ของประชาชนอย่างย่ังยืนแล้ว ธนาคารยังสามารถขยายฐาน 
ลูกค้าเพิ่มและต่อยอดธุรกิจได้ด้วย

2.  Digital Supply Chain Solution ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้า (X2G2X) ที่เริ่มต้นจากลูกค้าหลักของธนาคาร คือ ภาครัฐ  
(Government) เช่ือมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี (Digital Supply Chain) เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบ
นิเวศของธนาคาร และธนาคารสามารถน�าเสนอบริการทาง 
การเงินต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง

ธนาคารคาดว่าการด�าเนินการตามแผนกลยทุธ์และโครงการส�าคญั
ที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ
เหลื่อมล�้าและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะ
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของ
ธนาคาร สนับสนุนการด�ารงบทบาทของธนาคารในฐานะเป็นเสาหลัก
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชน (Public Trust) ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of 
Direction วสิยัทศัน์ และพนัธกจิทีใ่ห้ความส�าคญักบัผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร

3.  การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ
ธนาคารก่อตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2509 จากการควบรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารมณฑล จ�ากดั กบัธนาคารเกษตร จ�ากดั โดยมกีระทรวง
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่น�าหุ้นเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนาคารได้เริม่เปิดท�าการ
ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 
2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ�ากัด  
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า “บมจ. ธนาคารกรุงไทย”  
เลขทะเบยีน บมจ.335 (ปัจจบุนัเปลีย่นเป็น 0107537000882) ชือ่ย่อ KTB

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

ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุน 
จดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

ในเดอืนตลุาคม 2546 กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั
การเงิน มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารลง ธนาคารจึงได้
เสนอขายหุ้นที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน 
การเงิน จ�านวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็น 
อย่างมาก จงึมกีารจัดสรรหุน้เพิม่อีก 450 ล้านหุน้ รวมเป็นหุน้ทีอ่อกจ�าหน่าย 
ทั้งสิ้น 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท 
ส่งผลให้กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ ขณะนั้น

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด�าเนินการเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จ�านวน 2,796.31 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Rights 
Offering) โดยเสนอขายในราคาหุน้ละ 12.60 บาท โดยหลงัจากการเพิม่ทนุ 
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงถือหุ้น ร้อยละ 55.05  
ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555

ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563  คณะกรรมการกฤษฎกีามคีวามเหน็
ว่าธนาคารไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตาม (2) และ (3) i  ของบทนยิามของค�าว่า 
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎกีาได้ให้ความเหน็เพิม่เตมิ
ด้วยว่า ค�าว่า “รฐัวสิาหกจิ” ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ การพิจารณา
ว่าหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามที่กฎหมาย
แต่ละฉบับก�าหนด ii    
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อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ธนาคารกรุงไทยจึงยังคงมีสถานะเป็นธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐที่มีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 อยู่เช่นเดิม 
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติม) และพระราช
บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 (และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ) 
ธนาคารกรงุไทยจึงยงัคงประกอบธรุกจิการธนาคารพาณชิย์ และยงัคงเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังเช่นท่ีผ่านมา 
อน่ึง จากการที่กระทรวงการคลังได้มีการแก้ไขระเบียบการเบิกจ่าย 
งบประมาณของส่วนราชการ ส่งผลให้การเปลีย่นสถานภาพของธนาคาร
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการให้
บริการของธนาคารกรุงไทยต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วย
ราชการ และการฝากเงนิของหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิทีม่อียูก่บั
ธนาคาร และการเปลี่ยนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยไม่มีผลกระทบ
ต่อสถานะทางการเงินและการด�าเนินธุรกิจของธนาคารแต่อย่างใด

ส�าหรับการตีความสถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมาย
ฉบับอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามของค�าว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งมีความแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ของกฎหมาย เช่น 

- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งเมื่อวันที่ 
21 มกราคม พ.ศ. 2564 ส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะได้ให้ความเหน็ว่า 
ธนาคารกรงุไทยมสีถานะเป็นรฐัวสิาหกจิตามมาตรา 4 (ข) iii ของพระราช
บัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนิยามของค�าว่า ”รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราช
บัญญัติบริหารหนี้สาธารณะฯ ได้ก�าหนดไว้แตกต่างจากค�านิยามของ 
ค�าว่า ”รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ

- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
ซึ่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้งว่า ธนาคารกรุงไทยยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากการก�าหนดบทนิยาม
ค�าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ใน (2) iv  แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนดให้
บริษัทที่มีทุนของ “หน่วยงานอื่นของรัฐ” รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50 
เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ เมื่อกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอยู่ภายใต้ขอบข่ายสถานภาพ
ความเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ และ
ได้ถอืหุน้ในธนาคารกรงุไทยเกนิกว่าร้อยละ 50 ธนาคารกรงุไทยจงึยงัคง
เป็นรฐัวสิาหกจิตามกฎหมายดงักล่าว ดงันัน้ จากหนงัสือแจ้งสถานภาพ
ของธนาคารกรุงไทยดังกล่าว  การที่ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมงานใน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ จึงไม่เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนที่ต้องด�าเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ

 ทั้งนี้ หากมีการตีความเกี่ยวกับสถานภาพของธนาคารตาม
กฎหมายฉบับอื่นอีก จะได้รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

i “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(๒) บริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

(๓) บริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
ii รายละเอียดความเห็นสามารถติดตามได้จากบันทึกส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  

เรื่องเสร็จที่ 1397/2563  
iii “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(ข) บริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ที่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
iv “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า

(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

(ข) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

4. โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิท
ธนาคารมีการลงทุนในกลุ ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ ์

การก�ากบัแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ภายใต้การก�ากบั
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงินให้มีความมั่นคง ด�าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จดักลุม่ของบรษัิท
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือเป็นการ
สนบัสนนุการด�าเนนิธรุกจิหลกัของธนาคาร และเสรมิสร้างความร่วมมอื
ทางธุรกิจ ดังนี้

1. กลุ่มบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่
ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน
ช�าระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และมีความ
ส�าคัญเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของธนาคาร มุ่งเน้นการให้บริการแก่

ธนาคารเป็นหลัก หรือเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่ง
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อยจะสอดคล้องตามแนวนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ ได้แก่ 

• บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ประกอบ
ธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในด้าน
งานบริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการ
รกัษาความสะอาด งานบรหิารอาคารและศนูย์ฝึกอบรม งานบรหิารธรุกจิ
การพิมพ์ งานบริการติดตามทวงถามหนี้ งานบริการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ งานบริการอ่ืนๆ และให้บริการขนส่งเงินสดและเอกสารแก่
สถาบันการเงินอื่น รวมถึงหน่วยงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต

• บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ให้บริการบริหาร
และจดัการระบบคอมพวิเตอร์ บรกิารด้านการเช่าพืน้ที ่เพือ่ตดิตัง้ระบบ
คอมพวิเตอร์ บรกิารด้านพฒันาระบบงาน และให้บรกิารด้านค�าปรกึษา
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แก่องค์กรอื่นๆ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
• บจ.กรุงไทยกฎหมาย ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน

กฎหมายกบัธนาคาร รวมถงึบรษิทัในเครอื และหน่วยงานทีธ่นาคารแห่ง
ประเทศไทยอนุญาต

• บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ประกอบธุรกิจให้บริการ 
Digital Platform รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 

• บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ประกอบธุรกิจ
ด้านหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และกิจการที่ได้รับอนุญาต
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

• บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี ประกอบธุรกิจ Holding 
Company (เดิมประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน)

• บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและ 
การให้เช่าซื้อแบบลีสซิ่งส�าหรับสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ธุรกิจแฟ็กเตอริง  
และเช่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค (ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาการ
ปล่อยสินเชื่อใหม่)

• บจก. เคทีซี นาโน ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก�ากับ

• บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การ
ถือหุ้นของ บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ�านวน 4 บริษัท ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ากับ (ธนาคารลงทุนทาง
อ้อมผ่าน บจก. เคทซี ีพิโก (กรงุเทพฯ) โดย บจก. เคทซี ีพิโก (กรงุเทพฯ) 
ลงทุนใน บจก. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) บจก. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี)  
บจก. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) และ บจก. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร)  
ร้อยละ 100)

• บจก. เคทีซี พรีเพด ประกอบธุรกิจบริการการช�าระเงิน
ภายใต้การก�ากับ (Payment Services Business) ได้แก่ การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Money Transfer Services) การให้บริการแก่ผู้รับบัตร 
(Acquiring Services) และการให้บรกิารรบัช�าระเงนิแทน (Bill Payment)

2. กลุ่มบริษัทร่วม หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่
ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของทนุช�าระแล้ว ซึง่ธนาคารร่วมลงทนุกบัพนัธมติรทางธรุกจิ 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และเพื่อเอ้ือประโยชน์ในเชิง 
กลยุทธ์ให้กับธนาคาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ทางการเงนิต่างๆ ทีจ่ะตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้า
ธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ ได้แก่

• บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกอบธุรกิจรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภท

• บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ด�าเนินธุรกิจให้บริการลีสซิ่ง 
เช่าซื้อ และแฟ็กเตอริง แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วไป ในการจัดหา
เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์ส�านักงาน ยานพาหนะ และทรัพย์สิน 
อื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการ

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

• บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก้ เปลี่ยนชื่อ
เป็น บล. กรุงไทย ซีมิโก้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) เป็นการร่วมทุน
ระหว่างธนาคารและกลุ่มซีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า 
ซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจ�าหน่าย หลักทรัพย์ ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
และกจิการท่ีได้รบัอนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์

• บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกอบธุรกิจ 
ประกันชีวิต 

3. กลุ่มบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอยู่นอก
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

(1) ส�าหรับการจัดท�างบการเงิน ธนาคารได้รวม บมจ. บัตรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงอ�านาจควบคุมต่อบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
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โครงสรา้งการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563

บมจ. หลักทรพัย์ 
จดัการกองทุน กรุงไทย

บจ. รกัษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

บจ. กรุงไทยกฎหมาย

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

บจ. เคทีซี นาโน

บจ. เคทีซี พรเีพด

บจ. อนิฟินิธัส บาย
กรุงไทย

บมจ. กรุงไทยพานิช 
ประกันภัย

บล. กรุงไทย ซีมิโก้

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวติ

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

บมจ. บัตรกรุงไทย

บจ. เคทีซี พิโก
(ชลบุร)ี

บจ. เคทีซี พิโก
(ปทุมธานี)

บจ. เคทีซี พิโก
(สมุทรสาคร)

บจ. เคทีซี พิโก
(สมุทรปราการ)

บจ. เคทีซี พิโก
(กรุงเทพฯ)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม

100% 45%

100% 49%

100% 50%

100% 50%

100% 49.29%

76%

รายชื่อผู้รว่มทุน

24.95%

24.95%

24.95%

75.05%

75.05%

75.05%

24%

100%

100%

100%

100%

100%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49% 
รายย่อยอื่น 51%

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

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49%
กลุ่ม มิซูโฮ 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%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสรา้งรายได้

โครงสร้างรายได้หลักของธนาคาร เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2561 - 2563
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม
2563 2562 2561

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,594 2.9 7,113 5.7 9,882 8.4

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 435 0.4 482 0.4 325 0.3

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,251 3.5 4,943 3.9 3,807 3.3

เงินให้สินเชื่อ 104,307 85.3 109,784 87.4 104,681 89.3

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 184 0.1 428 0.3 936 0.8

อื่นๆ 66 0.1 221 0.2 139 0.1

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 112,837 92.3 122,971 97.9 119,770 102.2

เงินรับฝาก 13,765 11.3 17,861 14.2 19,445 16.6

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,860 1.5 2,532 2.0 2,707 2.3

เงินน�าส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 5,687 4.6 9,978 7.9 9,705 8.3

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 3,080 2.5 4,085 3.3 4,093 3.5

อื่นๆ 102 0.1 199 0.2 131 0.1

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 24,494 20.0 34,655 27.6 36,081 30.8

	 	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,343 72.3 88,316 70.3 83,689 71.4

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 27,690 22.7 29,596 23.6 29,493 25.2

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,162 5.9 6,359 5.1 5,831 5.0

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528 16.8 23,237 18.5 23,662 20.2

ก�าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า

 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 3,134 2.5 N/A N/A N/A N/A

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - - 3,197 2.5 3,500 3.0

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 951 0.8 4,372 3.5 435 0.4

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 2,060 1.7 1,425 1.1 1,130 0.9

รายได้จากเงินปันผล 376 0.3 496 0.4 453 0.4

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 6,856 5.6 4,615 3.7 4,352 3.7

	 	 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 33,905 27.7 37,342 29.7 33,532 28.6

รวมรายได้สุทธิ 122,248 100.0 125,658 100.0 117,221 100.0
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2.  ลักษณะผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร

2.1 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
• สินเชื่อส�าหรบัลูกค้าบุคคล ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาและ

ปรบัปรงุผลติภณัฑ์สนิเชือ่บคุคลให้สอดคล้องกบัความต้องการของแต่ละ
กลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละผลิตภัณฑ์  
โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อโครงการเงินกู้ 
อเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สินเชื่อ
กรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money 
ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) รองรับทั้งกลุ่มลูกค้าที่ม ี
รายได้ประจ�า (Salary) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย
ทั่วไป (Self-employed) สินเชื่อกรุงไทยให้ 5 เป็นสินเชื่อท่ีไม่มีหลัก
ประกนั เพือ่รองรบักลุม่พนกังานหน่วยงานเอกชนท่ีรับเงนิเดอืนผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส�าหรับการอุปโภค
บรโิภค โดยมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็นหลกัประกนั หรอื “สนิเชือ่ Home For Cash” 
นอกจากนี้ ธนาคารยังน�าเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในรูปแบบของ Housing 
Product Package ด้วย เช่น ออกโปรโมชั่นพิเศษส�าหรับลูกค้าที่สมัคร
พร้อมเพย์ บัตรเครดิต ประกันอัคคีภัย บริการหักบัญชีสาธารณูปโภค
โดยอัตโนมัติ และบริการ Krungthai NEXT เป็นต้น ซึ่งธนาคารได้จัด
กิจกรรมพิเศษและเข้าร่วมงานมหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 
มหกรรมบ้านและคอนโด Money Expo มหกรรมการเงิน และยังจัด 
กจิกรรมส่งเสรมิการขายร่วมกบัสาขาและส�านกังานเขตทัว่ประเทศ รวมถงึ 
มีโครงการพิเศษเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล  
ได้แก่ มาตรการลดภาระการซ้ือที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ “บ้านดีมี
ดาวน์” เพือ่เป็นการลดภาระและสนบัสนนุให้ประชาชนทัว่ไปมท่ีีอยู่อาศยั
เป็นของตนเอง อกีทัง้ ธนาคารยงัได้มมีาตรการให้ความช่วยเหลอืลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมาตรการให้
ความช่วยเหลือจะมีแนวทางที่หลากหลายเพ่ือให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละราย เช่น การพักช�าระหนี้ การพักช�าระเงินต้น 
การลดค่าผ่อนช�าระ เป็นต้น เพือ่เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้
กับลูกค้าของธนาคาร

• สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มี
ยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน 
20 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารด�าเนินโครงการต่อเนื่องจากปี 
ก่อนหน้าหลายโครงการ เช่น ปรบัปรงุผลติภณัฑ์สินเช่ือ “Krungthai sSME  
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “Krungthai sSME Smart Shop”  
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการ 
ของลูกค้าได้ครบถ้วน สินเชื่อ Krungthai sSME บัญชีเดียว สินเช่ือ  
Krungthai sSME เพื่อช�าระภาษีต่อกรมสรรพากร สินเชื่อ Krungthai sSME  
EEC 4.0 สินเช่ือ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง  
และสินเช่ือ Krungthai sSME Supply Chain Financing ท่ีต่อยอด 
สินเชื่อจากลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของธนาคาร นอกจากน้ี ธนาคาร 
ยังได้ให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ผู้ประกอบธรุกจิขนาดเล็ก ทีไ่ด้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยการพักช�าระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน และยังคงมีมาตรการให้ความ 
ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กระยะที่ 2 ตามความเหมาะสม 
และความสามารถของลูกค้า

• สินเชื่อธรุกิจขนาดกลาง ให้บรกิารลกูค้าธรุกจิท่ีมวีงเงนิ
รวมมากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธนาคารให้
บริการสินเช่ือที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน
เงนิทนุหมนุเวยีนและการขยายกจิการ ซึง่ลกูค้าของธนาคารกระจายตวั
อยู่ในภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร รวมถึงธุรกิจ 
น�าเข้าและส่งออก นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกแบบ 
เป็นการเฉพาะเจาะจงส�าหรบัลกูค้าท่ีอยู่ในบางธรุกจิ เช่น ธรุกจิรบัเหมา
ก่อสร้าง อพาร์ตเมนต์ และธรุกจิท่องเท่ียว เป็นต้น รวมท้ังยังมีผลติภณัฑ์
สินเชื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น สินเชื่อเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักร หรือ การน�าหุ่นยนต์ (Robot) หรือระบบอัตโนมัติ 
(Automation) มาใช้ในระบบการผลิต เป็นต้น ทั้งยังร่วมกับกรม
สรรพากร ออกผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME  
ที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับฯ และร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใต้ “โครงการพัฒนาและ
สนบัสนนุ SMEs และ Startups” เพือ่เพิม่องค์ความรู ้ทักษะในการด�าเนิน
ธุรกิจ และสนับสนุนลูกค้าท่ีมีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง 
ให้สามารถเข้าถงึตลาดทนุ ผ่านโครงการ Live Platform (SME Platform) 
ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน นอกจากนี้ 
ธนาคารมีการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและวิกฤติ COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจ 
น�าเข้า-ส่งออก ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น โดยการอนุมัติพักช�าระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อ
ระยะยาว (Term Loan) สูงสดุ 12 เดอืน ขยายระยะเวลาช�าระหนีส้�าหรบั
ตัว๋สญัญาใช้เงนิ (P/N) และสนิเชือ่เพือ่การค้าต่างประเทศ (Trade Finance) 
สูงสุด 6 เดือน รวมท้ังการสนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan เพ่ือเสริม 
สภาพคล่องของกิจการ

• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อ 
มากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริการด้านสินเชื่อและบริการ 
ทางการเงินอย่างครบวงจรตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ ่มธุรกิจ
การเกษตร กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ
บริการ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 2) ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษที่ 
ต้องการบริการทางการเงินท่ีมีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการให้
บริการทางการเงินในลักษณะ Total Solution การน�าเสนอบริการของ
ธนาคารจะมุง่เน้นการตอบสนองทัง้ในรปูความต้องการด้านสนิเชือ่และ/
หรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย การป้องกัน 
ความเสีย่งด้านต่างๆ ของโครงสร้างทางการเงนิ การตลาด อตัราแลกเปลีย่น  
ความผนัผวนของราคาสนิค้าและวตัถดุบิ ท่ีลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่พเิศษ 
ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากขึ้น

- การขยายฐานลกูค้าในอตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพ รวมทัง้ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนของ 
ภาครัฐ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ

- การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน�าเสนอบริการทางการเงิน 
Supply Chain แบบองค์รวม ผนวกกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษและคู่ค้าธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่อยอด 



054

ท�าให้การน�าเสนอบริการทางการเงินมีความสะดวกแก่ลูกค้ามากข้ึน  
ลดความซ�้าซ้อนของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกัน

- การขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการเดินบัญชีหลักกับ
ธนาคาร (Main Operating Accounts) 

- การสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ  
โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และประเทศกลุ่ม  
CLMV

ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตาม 
ความเหมาะสมส�าหรับลูกค้าแต่ละราย เช่น การพักช�าระหนี้ การผ่อนผัน 
เงื่อนไขสินเชื่อ รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อตามความจ�าเป็น เพื่อ 
ประคับประคองให้ลูกค้าด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

• สินเชื่อธุรกิจภาครฐั เป็นสนิเชือ่ทีแ่ก่หน่วยงานภาครฐั ซึง่ 
เป็นฐานลกูค้ารายใหญ่และมคีวามเสีย่งต�า่ ได้แก่ 1) สนิเชือ่ทีใ่ห้โดยตรง
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2) สินเชื่อที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ โครงการเงินกู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
จากการระบาดของ COVID-19 (Soft Loan BOT: COVID-19 และ  
Soft Loan GSB: COVID-19) ระยะที่ 1-2 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า 
เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง  
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน) และเข้าร่วมกับ บสย. เพื่อให้ SMEs 
ทีข่าดหลกัประกนัได้เข้าถงึสนิเชือ่ของธนาคาร ได้แก่ โครงการค�า้ประกนั
สินเชื่อ บสย. (PGS ระยะที่1-9) โครงการค�้าประกัน PGS ระยะพิเศษ 
Soft Loan Plus เป็นต้น

• สินเชื่อสถาบันการเงนิ และสินเชื่อสาขาต่างประเทศ โดย 
สนิเชือ่สถาบันการเงนิถอืเป็นส่วนหนึง่ในธรุกรรมรายการระหว่างธนาคาร 
และตลาดเงิน ซึ่งธนาคารมีธุรกรรมด้านการก�ากับดูแลและพัฒนาการ
ท�าธรุกจิกบัลกูค้ากลุม่สถาบนัการเงนิ ได้แก่ สถาบันการเงนิต่างประเทศ 
สาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ท�าธุรกิจใน
ประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ  
ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธุรกิจประกัน  
ธุรกิจลีสซิ่ง ส�าหรับสินเชื่อและบริการในสาขาต่างประเทศ ธนาคารจะ
ด�าเนินการผ่านสาขาต่างประเทศ รวม 8 สาขา ได้แก่ สาขาพนมเปญ 
สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาสิงคโปร์ 
สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ สาขาลอสแอนเจลิส และสาขาเคย์แมน ซึ่ง
มุง่เน้นสนบัสนนุการเตบิโตของลกูค้าไทยทีข่ยายศกัยภาพธรุกจิสูก่ารค้า 
การลงทุนในภูมิภาค รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าท้องถิ่นของธนาคาร
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส�านักงานผู้แทนจ�านวน 1 แห่ง 
คอื ส�านกังานผูแ้ทนย่างกุง้ ท�าหน้าทีใ่นการดแูลและประสานงาน อ�านวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าทีม่กีารค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทยและ 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะโครงการ ASEAN Payment  
Gateway (APG) ท่ีร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในการพัฒนาบริการ 
การช�าระเงินค่าสินค้าและบริการ การโอนเงินของแรงงานและธุรกิจ ซึ่ง
ช่วยยกระดับบริการทางการเงินให้ผู ้รับเงินในต่างประเทศได้เข้าถึง
บริการธนาคารมากขึ้น

ทั้งนี้ ธนาคารได้อาศัยช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด�าเนินการ
ปรับปรุงระบบงานหลัก (Core Banking) และกระบวนการท�างานของ
สาขาต่างประเทศ ให้เชื่อมโยงกับส�านักงานใหญ่และตอบสนองต่อการ
ก�ากับดูแลการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎเกณฑ์และบริการทางการเงิน
ใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
เครอืข่ายในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง และรองรบัการขยายตวัของธรุกจิ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

2.2  บรกิารอื่นๆ
• บรกิารจดัการทางการเงนิ ประกอบด้วย

1. บริการจัดการทางการเงิน	 (Cash	Management)	
เป็นบริการท่ีอ�านวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน 
แบบครบวงจร ส�าหรบัทกุกลุม่ลกูค้า ทัง้ภาครฐัและเอกชน โดยมบีรกิาร
ท้ังด้านการรบัเงนิ การจ่ายเงนิ บรหิารสภาพคล่อง และบรกิารด้านข้อมลู
ทางการเงิน 

2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ	(Corporate	Credit	Product)	อาทิ 
Supply Chain Financing สนิเชือ่ Factoring และผลิตภณัฑ์กลุม่บรกิาร
หนงัสอืค�า้ประกนัและผลติภณัฑ์สนิเชือ่อ่ืน ๆ  เช่น บรกิารหนงัสอืค�า้ประกนั 
ในรูปแบบเดิม และอิเล็กทรอนิกส์ การรับซื้อลดตั๋วเงินที่อาวัลโดย
ธนาคารกรุงไทย (Smart Aval) บริการรับซื้อลดเช็คเกี๊ยวอิเล็กทรอนิกส์ 
ส�าหรับกลุ่มโรงงานน�้าตาลและเกษตรกร และบริการหนังสือรับรองสินเชื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Confirmation) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ในปี 2563 มีโครงการส�าคัญ อาทิ
o โครงการระบบรับช�าระเงินกลางแบบ Online 

Real time โดยสามารถช�าระเงินได้ทุกช่องทางการรับช�าระเงิน
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o โครงการโอนจ่ายเงนิสวสัดกิารแห่งรฐั ผ่านระบบ 
Krungthai Corporate Online ของกรมบัญชีกลาง

o โครงการศาลดิจิทัล E-Filing เพื่อยื่นและรับฟ้อง
ผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม 

o โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยสนับสนุน
บรกิารด้านการจ่ายเงนิอุดหนนุภาครฐัไปยงัลูกจ้างในสงักดันายจ้างทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 

o	 โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร

o	 โครงการการให้บริการระบบประมูลขายทรัพย์
กรมธนารกัษ์ (Treasury E- Auction) โดยช่วยจดัท�าระบบประมลู Online 
ผ่านช่องทาง Website 

o	 โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการช�าระเงิน 
โดยร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการช�าระเงินของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ISO 20022 
เพื่อยกระดับการให้บริการ 

o	 โครงการระบบภาษอีอนไลน์ (e - Tax) เป็นบรกิาร
น�าส่งข้อมูลใบก�ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Tax Invoice) ใบรับเงิน 
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) รวมถึงการหักและน�าส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
(e - Withholding Tax Plus) แทนผู้ประกอบการ ให้แก่กรมสรรพากร 

o	 การข้ึนเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีสาขา
ของธนาคาร 

o การถอนเงินผ่านเครื่องรับช�าระเงิน EDC ณ 
ที่ท�าการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ 

o	 โครงการที่ส� าคัญของระบบขนส ่งมวลชน  
(Mass Transit) การช�าระค่าผ่านทาง ค่าโดยสาร และการบริหารจัดการ 
ระบบช�าระเงินส�าหรับกลุ่มภาคการขนส่งสาธารณะ ด้วยบัตรเดบิต  
และบัตรเครดิตมาตรฐาน EMV และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

o Bangchak In-car Payment โดยร่วมมือกับ 
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 

o	 โครงการ Digital Supply Chain Financing 
เป็นการช่วยเหลือกลุ่มร้านค้าต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายขึ้น โดยต่อยอดจากโครงการภาครัฐต่างๆ อาทิ ร้านค้าประชารัฐ 
ชิมช้อปใช้ คนละครึ่ง เป็นต้น 

o	 โครงการท่ีเกี่ยวข ้องกับบริการทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยให้บริการการเชื่อมต่อแบบ Host-to-Host 
(TradeLynk) เพื่อเชื่อมต่อการรับเเละส่งข้อมูลกับธนาคารแบบ Real time  
และพัฒนาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency 
Deposit) บนช่องทาง Krungthai Corporate Online 
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• บรกิารผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ
1.	 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ	มีบริการ 2 หลัก ได้แก่

1.1 บริการเงินโอนต่างประเทศ แบ่งเป็น 1) บริการ
เงนิโอนต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) โดยธนาคารให้บรกิาร
รับเงินโอนเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย จาก
ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Correspondent Banks) หรือสาขา 
ต่างประเทศของธนาคาร โดยรบัเงนิเข้าบญัชทีนัทแีบบ Straight Through  
Process (STP) หรือรับเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นวันท�าการ และมีบริการ 
Pre-advice for Inward Remittance แจ้งรายการเงินโอนเข้า และ  
Credit Advice for Inward Remittance ให้ลูกค้าทราบทาง E-mail  
2) บรกิารเงนิโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) เป็นบรกิาร 
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนใน 
ต่างประเทศ (Correspondent Banks) หรือธนาคารผู้รับเงินโดยตรง โดย 
ธนาคารมีบริการอัตราแลกเปลี่ยนอัตราพิเศษส�าหรับยอดเงินโอนต้ังแต่ 
USD 20,000 ขึ้นไป และให้บริการโอนออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก 
และยังมีบริการส่ง Advice for Outward Remittance / Copy MT 103 
ให้ลูกค้าทาง E-mail ทั้งนี้ บริการโอนเงินต่างประเทศของธนาคาร 
มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นท่ียอมรับ สะท้อนจากรางวัล  
Straight Through Processing Award (STPA) จากธนาคารชั้นน�าใน 
ต่างประเทศ ได้แก่ Wells Fargo, Bank of New York และ Bank of  
America Merrill Lynch 

ธนาคารมีระบบ SWIFT gpi เพ่ือให้ลูกค้าติดตาม
สถานะการโอนเงนิแบบ Real time ส�าหรบัลกูค้าบคุคล ตดิต่อ Krungthai 
Contact Center 02-111-1111 และลูกค้าธุรกิจผ่าน Krungthai 
Corporate Online 

1.2		บริการเงินโอนด่วนผ่านระบบ	Western	Union	
เป็นบริการรับเงินโอนเข้า และโอนเงินไปต่างประเทศระหว่างบุคคลถึง
บุคคล ในจ�านวนไม่มาก โดยผู้รับเงินไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร ซึ่ง 
ให้บรกิารผ่านสาขาและจดุบรกิารแลกเปลีย่นเงนิทีม่สีญัลกัษณ์ Western 
Union ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางบริการผ่านเคร่ือง ATM, Internet 
Banking และ Krungthai NEXT นอกจากนี้ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจาก 
Amazon.com สามารถเลือกช�าระเงินผ่าน Western Union ได้

2. บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภท 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และเงินฝากกระแสรายวัน ใน 
กว่า 10 สกุลเงิน เหมาะส�าหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินตรา 
ต่างประเทศ หรือต้องการออมเงินในสกุลต่างประเทศ รวมทั้งยังใช้เป็น
เครือ่งมอืหนึง่ในการบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น นอกจากนี้ 
ธนาคารได้เปิดให้บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศจากบญัชเีงินฝากเงนิตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ผ่าน Krungthai 
Corporate Online และสามารถจัดการบัญชี FCD เพื่อบริหารจัดการ
สภาพคล่อง สอดคล้องกบันโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมกีาร
ผ่อนปรนการใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีเดียวที่ได้มีการ
ประกาศใช้ในปี 2563

3. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในส่วนของ  
Banknote ธนาคารให้บริการ ณ สาขา และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่ 
มอียูท่ัว่ประเทศ อกีทัง้ลูกค้าสามารถช�าระเงนิค่าซือ้ธนบตัรต่างประเทศ
ด้วยบัตรเครดิต KTC มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน โดย
สามารถตรวจสอบรายช่ือสาขาที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร 
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นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการใช้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของลูกค้า ด้วยบริการบัตร Krungthai 
Travel Card ซึ่งลูกค้าสามารถแลกเงินเก็บไว้ในบัตรได้สูงถึง 19 สกุล
เงนิหลกั (รวมสกลุเงนิบาท) และสามารถบรหิารจดัการบตัรได้ตลอด 24  
ชั่วโมงผ่าน Krungthai NEXT Application โดยลูกค้าสามารถน�าบัตรรูด
ซือ้สนิค้าแทนเงนิสดได้ท่ีต่างประเทศท่ัวโลก รวมท้ังสามารถถอนเงนิสด
สกลุต่างประเทศได้ท่ีสาขาท่ีให้บรกิาร เช่น สาขานานา สยามพารากอน 
เซ็นทรัลลาดพร้าว เป็นต้น

4.	 บรกิารการค้าต่างประเทศ	ให้บรกิารกลุม่ลูกค้าน�าเข้าและ
ส่งออก โดยมีบริการทางการเงินและสินเชื่อด้านการน�าเข้า การส่งออก 
บริการด้านหนังสือค�้าประกันต่างประเทศ และบริการด้านการซื้อ-ขาย
สินค้าภายในประเทศภายใต้วิธีการช�าระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต 
ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับประเพณีและวิธีปฏิบัติที่ก�าหนดโดย
หอการค้านานาชาติ (The International Chamber of Commerce: 
ICC) โดยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล ให้บริการ
ลกูค้าเป็นแบบรวมศนูย์อย่างเตม็รปูแบบ รวมถงึการให้บรกิารอย่างครบ
วงจรผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (Trade Online) เพื่อให้
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ จาก
ความมุ่งม่ันและการให้ความส�าคัญกับการบริหารความม่ันคงปลอดภัย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ท�าให้ธนาคารได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐาน “ISO/IEC 27001: 2013” ส�าหรับระบบ Trade Finance  
System (TFS) และระบบ Krungthai Corporate Online (Trade Online) 
นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อ
ประคองธุรกิจลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถผ่าน
พ้นวิกฤตไปได้ 

• ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงนิตลาดทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ 
1.	 ผลติภณัฑ์ธรุกจิตลาดเงนิตลาดทุน ส�าหรับกลุม่ลูกค้า

ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ 
(Ultra High Net Worth หรอื UHNW) โดยธนาคารมีกระบวนการวเิคราะห์
ความเหมาะสมของลกูค้าก่อนเสนอขายธรุกรรม (Client Suitability and 
Appropriateness) ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(กลต.) เพือ่ให้แน่ใจว่าธรุกรรมทีธ่นาคารเสนอมคีวามเหมาะสมกบัความ
ต้องการของลูกค้าและลูกค้ามีความเข้าใจธุรกรรมและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วย บริการธุรกรรมด้านซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศทันที และล่วงหน้า บริการการซื้อขายพันธบัตร
รฐับาล และตราสารหนีเ้อกชน บรกิารจดัหาผลติภณัฑ์การลงทนุทัง้ของ
ธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อกลุ่มลูกค้า UHNW บริการอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนและด้านอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น สิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน  
(Currency Option) ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate  
Swap: IRS) ธุรกรรม Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS)  
ผลติภณัฑ์เพือ่ป้องกนัความเสีย่งด้านราคาสนิค้าโภคภัณฑ์ (Commodity 
Hedging) เป็นต้น 

2.	 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจตราสารหน้ี	
เป็นบรกิารด้านการระดมทุนและธรุกรรมเกีย่วกบัตลาดทุน โดยธนาคาร 
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและนักลงทุน ให้บริการด้าน 
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บรกิารธนาคารอเิล็กทรอนิกส์ 
1.	 บริการที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ATM RCM และ

เครื่อง Update Passbook เปิดบริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยให้บริการ
ถอน/ฝาก/โอนเงิน การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การช�าระเงินกู้/ 
ค่าสินค้าและบริการ การเติมเงิน (Top Up) บัตร KTB E-Money Card/  
บัตร Easy Pass/ค่าโทรศัพท์เครือข่ายต่างๆ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล  
รวมถึงการสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT 
สมัครใช้บริการ SMS Alert สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ขอข้อมูล
เครดิต หรือขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีแบบย่อ (Mini Statement) 
เป็นต้น และบริการเสริมพิเศษ อาทิ บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตร
ประชาชน (Dip-chip) เพื่อการใช้งาน “เป๋าตัง” และ บริการถอนเงิน
และสอบถามยอดผ่านการท�ารายการด้วยรูปแบบ (Contactless: แตะ
บัตรเพื่อท�ารายการ) บริการถอนเงินสดด้วยโหมดผู้พิการทางสายตา 
(ส�าหรับเครื่องระบบหน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่) บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร 
(Cardless) บริการแปลงค่าสกุลเงินให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรต่างประเทศ  
เพื่อยืนยันอัตราแลกเงินก่อนการถอนเงิน ซ้ือ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล 
ล่วงหน้า ลงทะเบยีน PromptPay และบรกิารจ่ายค่าปรบัจราจร ผ่านเครือ่ง  
ATM รวมถึง Krungthai NEXT และสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เครื่อง ATM 
ของธนาคารสามารถรองรับบัตรของธนาคารอ่ืนๆ ภายในประเทศได้ 
รวมถึงรองรับบัตรท่ีมีตราสัญลักษณ์ Plus, Cirrus, Union Pay, JCB, 
American Express, APN (Asian Payment Network) และบัตร Non-
Bank อื่นๆ รวมทั้งรองรับการท�ารายการได้หลากหลายภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเมียนมา

การจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ (Arranging และ Underwriting) บริการด้านการเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน (Financial 
Advisor) และบรกิารการเป็นตวัแทนจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ (Selling Agent) โดยแม้ว่าในปี 2563 มลูค่าการออกตราสารหนีแ้ละตราสารทนุในประเทศไทย
ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยส�าคัญ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ธนาคารยังประสบความส�าเร็จในการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับประกัน 
การจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เป็นผู้จัดจ�าหน่ายและ 
ผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหุ้นสามัญ อีกท้ังยังได้รับความไว้วางใจให้เป็น 
ผู้จัดจ�าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Matrix Bond Switching) กับส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่งประสบ 
ความส�าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าที่รับแลกเปลี่ยนพันธบัตร เท่ากับ 100,000 ล้านบาท

2.	 บริการ	Krungthai	NEXT	 เวอร์ชันใหม่ ธนาคารได้ 
น�าเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก เช่น AI (Artificial Intelligence), Cloud 
Native, API (Application Program Interface), Biometric Verification 
เป็นต้น มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ เพื่อ
ก้าวสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking รองรับกิจกรรมการเงิน 
ในอนาคต โดยตวัอย่างเทคโนโลยแีละฟีเจอร์ส�าคญัของ Krungthai NEXT  
เวอร์ชันใหม่ เช่น

o AI (Artificial intelligence) สร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้งานผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรู้และขึ้นแถบรายการธุรกรรม
ทางการเงินท่ีใช้งานบ่อย Smart Banner ท�าหน้าท่ีแจ้งเตือนรายการ
ส�าคญั เช่น การครบก�าหนดช�าระค่าเบีย้ประกนั การต่ออายบุตัร เป็นต้น 
และ Smart Promotion น�าเสนอโปรโมชันพิเศษเฉพาะบุคคล

o Cloud Native มาใช้ 100% เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยด้วยเทคโนโลย ี3S ได้แก่ Scalability - รองรบัการท�าธรุกรรม
การเงินที่พร้อมกันจ�านวนมหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน Stability 
- มคีวามเสถียรใช้งานได้อย่างลืน่ไหล และ Security - มคีวามปลอดภยั
สูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

o Biometric Verification สามารถเปิดใช้งานด้วย 
Face Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชน เพื่อพิสูจน ์
อัตลักษณ์ตัวตน

o User Experience (UX) และ User Interface (UI) 
ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสร้างประสบการณ์ Customer Experience 
ทีเ่หนอืกว่า เช่น การตัง้รปูโปรไฟล์ ปรบัแต่งหน้าโฮมเพจได้ตามใจ และ
มีการปรบัโฉมธมีสีใหม่อตัโนมัติตามช่วงเวลาหรอืเทศกาลส�าคญั เป็นต้น
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o ฟีเจอร์ส�าคัญด้านบริการโอน เติม จ่าย ที่มี
เน็ตเวิร์คการท�าธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ทั้ง 
ช่องทางภาครฐัและเอกชน เช่น ค่าไฟฟ้า น�า้ประปา ค่าบรกิารเครอืข่าย
โทรศัพท์มือถือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต บริการรับช�าระค่าปรับจราจร 
เป็นต้น

• ผลิตภัณฑ์กองทุน ธนาคารโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย ให้บริการด้านกองทุนรวม กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล 
ผ่านช่องทางของธนาคาร ทั้งสาขา และ Krungthai NEXT โดยเน้นการ
จัดจ�าหน่ายผลติภณัฑ์กองทนุรวมทีม่คีวามหลากหลายเพือ่เป็นทางเลอืก
ให้กับนักลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ 
กองทุนหุ้น กองทุนผสม (หุ้น-ตราสารหนี้) และกองทุนต่างประเทศ ทั้ง 
Feeder Fund และ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นต้น 

• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติและประกันวนิาศภัย ธนาคารให้ 
บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่าน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
และบริการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ผ่าน บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย โดยธนาคารน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่าน 
ช่องทางที่หลากหลาย (Omni Channel) และครอบคลุมท่ัวประเทศ 
ทัง้เครอืข่ายของธนาคาร สาขาของบรษิทัในเครอื รวมถงึช่องทาง Online  
และการขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) 

• ผลิตภัณฑ์บตัรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดย บมจ. บัตรกรงุไทย 
(KTC) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และธุรกิจร้านค้า  
ทัง้ยงัมกีารขยายธรุกจิไปยงัธรุกจิพโิกไฟแนนซ์ 4 สาขา และธรุกจิสนิเชือ่ 
ที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ผ่านช่องทางเครือข่ายของธนาคารและ
ช่องทางออนไลน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง บจ. เคทีซี พรีเพด 
เพื่อประกอบธุรกิจบริการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (Payment Service 
Business)

• ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิง่ โดยให้บรกิารให้เช่า 
อุปกรณ์แบบลีสซิ่ง เช่าซื้อ และบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมบ�ารุงรักษา 
แก่กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ และธรุกจิ SME ผ่าน บจ. กรงุไทย ไอ บ ีเจ 
ลิสซิ่ง 

• บรกิารนายหน้าค้าหลักทรพัย์ โดย บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 
ซึง่มีบรกิารและผลิตภณัฑ์หลกั ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์ 
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ออกและจ�าหน่ายใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทน
ซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงจัดการกองทุนส่วนบุคคล 
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3.1 ภาวะธรุกิจและการแขง่ขนัของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 
ปี 2563 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เผชิญความท้าทายจากภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ซึง่ท�าให้ ธพ. ต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลอืลกูค้า ทัง้การปรบัลดอตัรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและตามการปรับลด
อตัราเงนิน�าส่งเข้ากองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ตลอดจน
การช่วยเหลือผ่านการเลื่อนและลดภาระการช�าระหนี้ และการปรับ
โครงสร้างหนี้ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4.55 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 31 ของสินเชื่อรวม ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ลกูค้ากลุม่ธรุกจิขนาดกลางและขนาดเลก็ (SMEs) ทีม่กีารช่วยเหลอืมาก
ถึงร้อยละ 49 ของสินเช่ือ SMEs นอกจากนั้น ธพ. ยังให้สินเชื่อ 
เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจ เช่น ผ่านโครงการ  
Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงินรวม 5 แสนล้าน
บาท ท่ามกลางการผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ของ ธปท. ซึ่งช่วยชะลอ
ปัญหาการเร่งขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบ ธพ.

การปรบัตวัให้สอดรบักบับริบททีเ่ปลีย่นไปจากวกิฤต ิ COVID-19 
โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ที่เร็วกว่าคาด 
เป็นอีกความท้าทายที่ ธพ. เผชิญ ในปี 2563 ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการ
ด�าเนินธรุกจิของ ธพ. จึงแปรเปลีย่นไป เช่น การปรบัช่องทางการให้บรกิาร
สูร่ปูแบบดจิิทลัมากขึน้ ยกระดบัประสทิธภิาพโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอท ี
เพิ่ม Banking Agent มากขึ้น และลดจ�านวนสาขาและจุดให้บริการลง 
338 แห่ง หลังปริมาณธุรกรรมการช�าระเงินผ่าน Mobile banking ใน
ช่วง 10 เดอืนแรกของปี 2563 เพ่ิมขึน้มากถงึร้อยละ 77 จากช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้านี้ นอกจากนั้น ธพ. ต่างมุ่งเน้นน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บรกิารด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยทีีทั่นสมยั ด้วยกลยทุธ์การเข้าไปอยู่

ในระบบนิเวศของลูกค้ามากขึ้น และในลักษณะบริการที่นอกเหนือจาก
รูปแบบดั้งเดิม หรือ Beyond banking อาทิ บริการเปิดบัญชีเงินฝาก
ออนไลน์ และบรกิาร Social Banking เช่น ปล่อยสนิเชือ่ออนไลน์ (Digital 
lending) ผ่านแพลตฟอร์ม Social media ท่ามกลางความท้าทายจาก
การเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ เช่น  
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ทั้งนี้  
ผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 สรุปได้ ดังนี้

• เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรบัสุทธิ ขยายตัว
ร้อยละ 5.39 เร่งขึ้นจากที่เติบโตร้อยละ 1.80 ในปีก่อน ตามการใช้สินเชื่อ 
ของภาครัฐ และธุรกิจขนาดใหญ่

• เงนิฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 เทียบกับปีก่อนที่ขยายตัว 
ร้อยละ 4.15 โดยเฉพาะจากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน  
(CASA)

• ก�าไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 46.44 จากทีเ่พ่ิมขึน้ร้อยละ 30.71 
ในปีก่อน เนื่องจาก ธพ. ตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ 
เกดิขึน้ในระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง ขณะทีร่ายได้ดอกเบีย้สทุธเิพิม่ข้ึนเพยีง 
ร้อยละ 3.31 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธหิดตวัร้อยละ 10.00

• สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.52  
เร่งขึ้นจากปีก่อนท่ีเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 จากผลกระทบของเศรษฐกิจ
ถดถอย ขณะทีส่ดัส่วน NPLs/Loan อยูท่ีร้่อยละ 3.11 สงูกว่าในปีก่อน 
ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.98 

• เงนิกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ส่งผลให้ Total  
Capital Ratio อยู ่ในระดับแข็งแกร่งที่ร ้อยละ 20.13 ซึ่งยังคง 
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ ธปท. ก�าหนดไว้อยู่มาก

3.  ภาวะตลาดและการแขง่ขนั ศักยภาพในการแขง่ขนั
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3.2 แนวโน้มภาวะธรุกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์
ในปี 2564

ปี 2564 ธพ. จะยงัต้องประสบกบัความเสีย่งด้านเศรษฐกจิ จาก
การพื้นตัวท่ียังมีความไม่แน่นอนสูง หลังมีการระบาดระลอกใหม่ของ 
COVID-19 ซึ่งท�าให้ ธปท. ได้ก�าหนดมาตรการร่วมกับสถาบันการเงิน
ในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ เร่งปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก  
ผ่อนปรนบางเงือ่นไข และให้เงนิทุนหมนุเวียนและเสรมิสภาพคล่องเพิม่เตมิ 
นอกจากนั้น การด�าเนินงานของ ธพ. จะยังอยู่ภายใต้ภาวะดอกเบี้ยต�่า
ต่อเนือ่ง ท่ามกลางการเปลีย่นผ่านสูเ่ศรษฐกจิดจิิทลั (Digital economy) 
ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะสร้างความท้าทายต่อ ธพ. ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจ (Business model) ให้เท่าทัน อาทิ การผสมผสานกัน
ระหว่างช่องทาง Physical และ Digital การ Up & Re-skill พนักงาน 
การผนวกเทคโนโลยี เช่น AI, Blockchain, Cloud Computing,  
Data Analytics และ Open API เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าท่ี 
เปล่ียนไป เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน ยกระดับความปลอดภัย  
ลดต้นทุน และแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ ท่ามกลางการแข่งขันจาก 
Non-bank ที่จะมีบทบาทมากขึ้น เช่น บริการช�าระเงินผ่าน Digital wallet 
และสินเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ประกอบกับมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ 
ภาครัฐ การลงทุนในเทคโนโลยีและการปรับตัวสู่ Green economy ใน
บริบท New normal ของภาคธุรกิจซ่ึงถือเป็นโอกาสของ ธพ.ในการ
ขยายสินเชื่อและต่อยอดธุรกรรมการเงิน ขณะที่การให้ความส�าคัญกับ
การด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ฐานของความรบัผดิชอบต่อผู้มส่ีวนเกีย่วข้องทกุ
ภาคส่วน หรือ Responsible Banking ด้วยแนวคิดของการเป็นธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ภายใต้การมีฐานะทางการเงิน
ที่ยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนผ่านระดับเงินกองทุนและเงินส�ารองท่ีสูงกว่า
เกณฑ์อยู่มาก จะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถรองรับความท้าทายจาก
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกจิและการเปลีย่นแปลง (Disruption) ต่างๆ ได้

3.3 ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ

ในการแข่งขันอยู่ในระดับชั้นน�าของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดย 
จุดแข็งส�าคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร ได้แก่

• มีความสัมพันธ์อนัดีในกลุ่มลูกค้ารฐับาล และรฐัวสิาหกิจ  
ส่วนหนึ่งจากการที่ธนาคารสามารถตอบสนองบริการทางการเงินให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งธนาคารยังมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนิน 
นโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การวางโครงสร้าง 
พื้นฐานของระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมท่ัว 
ประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด รวมทั้งมาตรการ 
พยุงเศรษฐกิจฐานรากและฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม  
เช่น โครงการ “ชมิช้อปใช้” “เราเทีย่วด้วยกนั” และ “คนละครึง่” เป็นต้น  
นอกจากนี ้ธนาคารยงัสามารถน�าเทคโนโลยบีล็อกเชนมาใช้เพือ่ยกระดบั
ประสิทธิภาพโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการการคืนภาษ ี
มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โครงการระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ และโครงการการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ฐานลูกค้าและคู่ค้าของภาครัฐ ท�าให้ธนาคาร

สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดและสนบัสนุนธรุกจิ โดยเฉพาะ
ใน 5 ระบบนิเวศหลักทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม
การช�าระเงนิ กลุม่การรกัษาพยาบาลและสขุภาพ กลุม่สถาบนัการศกึษา
และนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง 

• มีเงินกองทุนท่ีแข็งแกร่งรองรับการเติบโต โดย  
ณ  31 ธ.ค. 2563 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  
(กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 19.11 ในจ�านวนนี้ เป็น 
เงินกองทุนขั้นท่ี 1 ร้อยละ 15.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทยก�าหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุน
ของธนาคารที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ ตลอดจนรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ของทางการได้

• เปน็ธนาคารพาณิชย์ท่ีมคีวามแขง็แกรง่ในเครื่องหมาย 
การค้า ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณชิย์ขนาดใหญ่ท่ีให้บรกิารลกูค้า
และประชาชนคนไทยมากว่า 50 ปี โดยเป็นธนาคารอันดับต้น ๆ  ที่ผู้ใช้
บรกิารนกึถงึ และเป็นธนาคารอันดบัต้น ๆ  ทีไ่ด้รบัการยอมรับว่าสามารถ
ใช้เครือ่งหมายการค้าในการท�ากจิกรรมทางการตลาดบนโซเชยีลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

• มกีารปรบัปรงุและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเน่ือง ท�าให้ 
ธนาคารสามารถก้าวทันปัจจัยแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
มีแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Banking) ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมการผนวกนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้มีเสถียรภาพและ
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้น
ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถท�างานได้หลากหลายมากขึ้น (Multi-tasking skill) 
พร้อมก้าวสูก่ารเป็น Invisible Banking อย่างเตม็ตวั ทัง้นี ้ด้วยการพฒันา
องค์กรอย่างต่อเนื่องดังกล่าว น�ามาซึ่งการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าใหม่ 
อาทิ ผู้ใช้ Krungthai NEXT กว่า 9 ล้านคน และผู้ใช้บริการ Krungthai 
Connext กว่า 10 ล้านคน ณ สิ้นปี 2563 
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สินทรพัย์ สินเชื่อ (สุทธิ) เงนิฝาก สาขา

จ�านวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง 
ตลาด

(รอ้ยละ)

จ�านวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง 
ตลาด

(รอ้ยละ)

จ�านวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง 
ตลาด

(รอ้ยละ)

จ�านวน
(แห่ง)

ส่วนแบ่ง 
ตลาด

(รอ้ยละ)

 1. ธนาคารกรุงเทพ 3,384,961 15.55 1,896,205 14.06 2,485,597 16.16 1,128 17.43

 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,280,442 15.07 2,125,942 15.76 2,429,780 15.79 854 13.20

 3. ธนาคารกรุงไทย 3,226,987 14.83 2,127,089 15.77 2,466,780 16.04 1,024 15.82

 4. ธนาคารกสิกรไทย 3,061,407 14.07 2,066,638 15.32 2,340,470 15.21 866 13.38

 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,460,731 11.31 1,609,830 11.93 1,819,223 11.83 683 10.56

  รวมธนาคารขนาดใหญ่ 15,414,528 70.83 9,825,704 72.84 11,541,850 75.03 4,555 70.39

 1. ธนาคารทหารไทย 1,205,404 5.54 693,775 5.14 815,678 5.3 457 7.06

 2. ธนาคารธนชาต 811,183 3.73 649,686 4.82 557,957 3.63 444 6.86

 3. ธนาคารยูโอบี 632,342 2.9 421,662 3.12 491,560 3.2 152 2.35

  รวมธนาคารขนาดกลาง 2,648,929 12.17 1,765,123 13.08 1,865,195 12.13 1,053 16.27

 1. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 404,421 1.86 217,576 1.61 194,150 1.26 59 0.91

 2. ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 354,468 1.63 262,643 1.95 252,067 1.64 66 1.02

 3. ธนาคารทิสโก้ 264,921 1.22 213,802 1.58 204,859 1.33 58 0.90

 4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 240,085 1.10 155,838 1.16 182,735 1.19 108 1.67

 5. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 225,413 1.04 111,933 0.83 147,053 0.95 21 0.33

 6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 167,167 0.77 28,800 0.21 84,329 0.55 1 0.02

 7. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 80,721 0.37 66,823 0.50 64,626 0.42 517 7.99

 8. ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) 78,454 0.36 51,280 0.38 21,719 0.14 1 0.02

 9. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 68,562 0.31 45,455 0.34 47,094 0.31 9 0.14

10. ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) 49,406 0.23 18,960 0.14 10,052 0.06 1 0.02

11. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ 25,120 0.11 20,766 0.15 16,417 0.11 5 0.08

 รวมธนาคารขนาดเล็ก 1,958,738 9.00 1,193,876 8.85 1,225,101 7.96 846 13.07

รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ 1,741,938 8.00 705,227 5.23 750,316 4.88 17 0.27

	 รวมทั้งสิ้น 21,764,133 100.00 13,489,930 100.00 15,382,462 100.00 6,471 100.00

ที่มา: ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1. หลักการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย์ ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1.1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  1.2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 2.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10

  1.3. ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 2.5

 2. ข้อมูลสินเชื่อ (สุทธิ) หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 3. ข้อมูลสาขาในประเทศ รวมส�านักงานใหญ่ จุดบริการและการให้บริการนอกสถานที่เกินกว่า 30 วัน

ตารางเปรยีบเทียบ สินทรพัย์ สินเชื่อ เงนิฝาก และสาขา

ของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



รายงานประจ�าปี 2563 063

4. แหล่งท่ีมาของเงนิทุน และการให้กู้ยืม

  แหล่งท่ีมาของเงนิทุน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งท่ีมาของเงนิทุน
งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

เงินรับฝาก 2,463,225 74.0  2,155,865  71.6  14.3 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 274,566 8.2  215,823  7.2  27.2 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,564 2.6  96,841  3.2 (10.6) 

หนี้สินอื่นๆ 148,361 4.5  195,361  6.5 (24.1) 

รวมส่วนของเจ้าของ 355,064 10.7  348,326  11.5  1.9 

 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 343,466 10.3  338,287  11.2  1.5 

 - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,598 0.4  10,039  0.3  15.5 

รวม 3,327,780 100.0  3,012,216  100.0  10.5 

  แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุนท่ีส�าคัญ
หน่วย : ล้านบาท

สินเชื่อและเงนิฝากจ�าแนกตาม
ระยะเวลาครบก�าหนดของสัญญา

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

เงินให้สินเชื่อ

 - ไม่เกิน 1 ปี 687,615 29.5 748,408 35.8 (8.1)
 - มากกว่า 1 ปี 1,647,227 70.5 1,341,465 64.2 22.8
รวมเงินให้สินเชื่อ	 2,334,842 100.0 2,089,873 100.0 11.7
เงินรับฝาก

 - ไม่เกิน 1 ปี 2,444,240 99.2 2,016,641 93.5 21.2
 - มากกว่า 1 ปี 18,985 0,8 139,224 6.5 (86.4)
รวมเงินรับฝาก 2,463,225 100.0 2,155,865 100.0 14.3
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การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ
วเิคราะห์การด�าเนินงานและฐานะทางการเงนิ

1.  ภาวะเศรษฐกิจและอตุสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด�าเนินงาน
เศรษฐกจิโลกในปี 2563 เข้าสูภ่าวะถดถอย จากการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ส่งผลต่อภาวะแวดล้อมใน
การด�าเนนิธรุกิจ โดยกองทนุการเงนิระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกจิโลก 
ปี 2563 หดตัวจากปีก่อนถึงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรง 
ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่ (Great Depression)  
ซึง่การถดถอยของเศรษฐกจิโลก รวมทัง้มาตรการป้องกนัการแพร่ระบาด 
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่โครงสร้างระบบเศรษฐกิจพึ่งพา 
ต่างประเทศสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่วและการส่งออก นอกจากนัน้  
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดยังได้จ�ากัดกิจกรรมเศรษฐกิจ 
ในประเทศจนกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ต่อเนื่องไปถึงการจ้างงาน 
จากผลกระทบดังกล่าว ท�าให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ  
6.1 จากปีก่อน เศรษฐกจิทีเ่ข้าสูภ่าวะถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกว้าง  
ท�าให้รฐับาลด�าเนนิมาตรการให้ความช่วยเหลอืต่อภาคธรุกจิและประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการด้านการสาธารณสุข มาตรการเยียวยา
และชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ผ่านพระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา 
เยยีวยา และฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสังคม ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาด
ของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงนิกูไ้ม่เกนิ 1 ล้านล้านบาท  
และในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มกีารก�าหนดมาตรการ
ร่วมกับสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ ปรับโครงสร้างหนี้ 
พักช�าระหนี้ ชะลอการช�าระหนี้ สนับสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft loan)  
รวมถงึเสริมสภาพคล่องเพือ่ดแูลเสถยีรภาพตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชน 
ประกอบกับนโยบายทางการเงนิทีผ่่อนคลาย โดยการปรับลดอตัราดอกเบีย้ 
นโยบายลงไปที่ร้อยละ 0.5

นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจ ซ่ึงกดดันผลการด�าเนินงาน
และสร้างความท้าทายต่อการบริหารความเส่ียงแล้ว การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการเปล่ียนผ่านสู่
เศรษฐกจิดจิิทลั (Digital Economy) ทีเ่รว็กว่าคาด ภายใต้ปัจจยัเร่งจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ Social distancing จน
น�าไปสู่วถิปีกตใิหม่ หรอื New normal เป็นสิ่งทีอ่าจส่งผลต่อรายได้และ
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและลูกค้า อย่างไรก็ดี ธนาคารได้
เตรียมความพร้อมและก�าหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับความ
ท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

2. ภาพรวมการเปล่ียนแปลงของฐานะทางการเงินและ 
ผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม  
(ใชง้บการเงนิเฉพาะธนาคารเพ่ือให้สอดคล้องกับค่าเฉล่ียอตุสาหกรรม  
ซึ่ง ธปท. น�าเสนอข้อมูลตามงบการเงนิเฉพาะเท่าน้ัน)

• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ขยายตัว
ร้อยละ 12.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 เร่งขึ้น
จากที่เติบโตร้อยละ 1.8 ในปีก่อน ตามการใช้สินเชื่อของภาครัฐ และ
ธุรกิจขนาดใหญ่

• เงนิฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยเฉพาะ
จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)

• ก�าไรสทุธ ิ ลดลงร้อยละ 49.5 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 
ลดลงร้อยละ 46.4 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ในปีก่อน เนื่องจาก ธพ. 
ตัง้ส�ารองผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ในระดบัสงูอย่างต่อเนือ่ง  
ขณะท่ีรายได้ดอกเบ้ียสุทธิลดลงร้อยละ 0.3 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง 
ร้อยละ11.8 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 10.0

• NPLs เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม 
เพิม่ขึน้ร้อยละ12.5 เร่งขึน้จากปีก่อนทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 4.8 จากผลกระทบ 
ของเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่สัดส่วน NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 3.79  
ลดลงจากร้อยละ 4.33 ในปีก่อน ในขณะท่ีค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที ่
ร้อยละ 3.11 สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 2.98

• เงินกองทุนรวม ลดลงร้อยละ 0.3 โดยมี Capital 
Adequacy Ratio ท่ีร้อยละ 18.76 ท้ังนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่ม 
ข้ึนร้อยละ 5.24 ส่งผลให้ Capital Adequacy Ratio อยู่ในระดับ 
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 20.13 ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ ธปท. ก�าหนด

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

ในปี 2563 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท�าการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีจะน�าไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร 
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559

4. ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและ 
ผลการด�าเนินงาน (เปรยีบเทียบ ปี 2563 และ 2562)

ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยประจ�าปี 
2563

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานในปี 2563 
เท่ากับ 68,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยรายได้ดอกเบ้ียสทุธอิยู่ในระดบัเดยีวกนักบัปี 2562 ท่ามกลางสภาวะ
ดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่าง 
ต่อเน่ือง โดยมีรายได้ดอกเบ้ียพิเศษท่ีเพ่ิมขึ้น (“รายได้ดอกเบ้ียพิเศษ”  
จากเงินให้สินเช่ือจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจ�านอง) การขยายตัวของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง 
และต้นทุนทางการเงนิทีล่ดลง ซึง่ช่วยลดผลกระทบจากการปรบัลดอตัรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ (NIM) ลดลงเป็น ร้อยละ 2.91 จากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย ทั้งน้ี  
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานลดลงมากถึงร้อยละ 14.4 แม้ว่ารายได ้
ที่มิใช่ดอกเบี้ยได้ปรับลดลง ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับ 
ร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562 
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ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในระดับที่สูง จ�านวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 88.6 จากหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง 
ต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูงทีอ่าจส่งผลต่อคณุภาพสนิเชือ่ ท�าให้อตัราส่วน Coverage Ratio ณ 31 ธนัวาคม 2563  
เพิม่ขึน้เป็นร้อยละ 147.3 จากร้อยละ 131.8 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ควบคูก่บัการบรหิารจัดการคณุภาพสนิทรพัย์ของธนาคารโดยมีอตัราส่วนสนิเชือ่ 
ด้อยคณุภาพก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูต่อสนิเชือ่รวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้อยละ 3.81 ลดลงจากร้อยละ 4.33 ณ 31 ธันวาคม 2562 

จากผลประกอบการดงักล่าวและการตัง้ส�ารองผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในระดบัสงู ส่งผลให้ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธิ 
ส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ธนาคารและบรษิทัย่อยมอีตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 และอตัราส่วนเงนิกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง เท่ากบัร้อยละ  
15.79 และ ร้อยละ 19.11 ตามล�าดับ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท.

ทัง้นี ้ธนาคารได้จดัตัง้ บรษิทั อนิฟินธิสั บาย กรงุไทย จ�ากดั (Infinitas by Krungthai) โดยเป็นบรษิทัวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ทางการเงนิ 
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking  
Service รวมถงึ New Business Model อย่างเตม็รปูแบบ เพือ่สร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ตลอดจนผลกัดนั Platform ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลเิคชนั 
เป๋าตัง เป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของประเทศ

นอกจากน้ี ธนาคารได้เข้าท�าสัญญากับ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยธนาคารตกลงท่ีจะขายหุ้นของบริษัท กรุงไทยธุรกิจ 
ลสีซิง่ จ�ากดั คดิเป็นร้อยละ 75.05 การซือ้ขายหุ้นดงักล่าวจะอยูภ่ายใต้เงือ่นไขข้อบงัคบัก่อน ซึง่รวมถงึการได้รบัอนมุตัจิากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี้  
การเข้าท�ารายการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของธนาคารและบริษัทย่อย ในการให้บริการผลิตภัณฑ์เช่าซื้อส�าหรับลูกค้ารายย่อยอย่างครบวงจร

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9) ปี 2562

เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,343 88,316 0.0

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528 23,237 (11.7)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 13,377 14,105 (5.2)

 รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 122,248 125,658 (2.7)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 53,465 62,474 (14.4)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) 68,783 63,184 8.9

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ  

 และขาดทุนจากการด้อยค่า 44,903 23,814 88.6

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 23,880 39,370 (39.3)

ภาษีเงินได้ 4,441 7,232 (38.6)

ก�าไรสุทธิ 19,439 32,138 (39.5)

ก�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของธนาคาร 16,732 29,284 (42.9)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - ROA (ร้อยละ) (2) 0.53 1.02

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น - ROE (ร้อยละ) (2) 4.91 9.09 

(1) ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนส�ารอง (ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่า) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�านวณจากก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย

ภาพรวมผลการด�าเนินงานของธนาคารและบรษัิทย่อย

• ผลประกอบการปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานเท่ากับ 68,783 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 มีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คงระดับเดียวกับปี 2562 ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานที่ลดลงมาก ถึงแม้ว่า
รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้ปรบัลดลง ท้ังนี ้ธนาคารและบรษิทัย่อยได้ตัง้ส�ารองผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนในระดบัทีส่งู จ�านวน 44,903 ล้านบาท  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.6 ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9) ปี 2562

เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ดอกเบี้ย 112,837 122,971 (8.2)

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,594 7,113 (49.5)

 - เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 435 482 (9.8)

 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ 4,251 4,943 (14.0)

 - เงินให้สินเชื่อ 104,307 109,784 (5.0)

 - การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 184 428 (57.1)

 - อื่นๆ 66  221 (70.3)

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 24,494 34,655 (29.3)

 - เงินรับฝาก 13,765 17,861 (22.9)

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,860 2,532 (26.5)

 - เงนิน�าส่ง ธปท. และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 5,687 9,978 (43.0)

 - ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื 3,080 4,085 (24.6)

 - อืน่ๆ 102 199 (48.5)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,343 88,316 0.0

อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.72 (2) 4.48 (2)

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) (1) 0.93 1.46

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) - NIM (1) 2.91 (2) 3.22 (2)

 (1)  สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน; หนี้สินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย รวมหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือ

ขาดทุน ในไตรมาส 1/2563 เป็นต้นไป
(2)  หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ส�าหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.34 และร้อยละ 3.56 ตามล�าดับ และ NIM ส�าหรับปี 2562 และปี 2563  

อยู่ที่ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.76 ตามล�าดับ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ

• รายได้ดอกเบ้ียสุทธิปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ 88,343 
ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2562 ท่ามกลางสภาวะดอกเบ้ีย
นโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย 
มีรายได้ดอกเบ้ียพิเศษที่เพ่ิมข้ึน (“รายได้ดอกเบี้ยพิเศษ” จากเงินให้ 
สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
หลกัประกนัจ�านอง) การขยายตวัของสนิเชือ่อย่างระมดัระวงั และต้นทนุ 
ทางการเงินที่ลดลง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NIM) เท่ากับร้อยละ 2.91 ลดลงจากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 

ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการดอกเบี้ยพิเศษจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให ้
สินเช่ือจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
หลกัประกนัจ�านองจ�านวน 1,223 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 จ�านวน 3,524  
ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563 และจ�านวน 3,899 ล้านบาท ในไตรมาส 
1/2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ NIM เท่ากับร้อยละ 2.76 ลดลงจาก
ร้อยละ 3.07 ในปี 2562)
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31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 30 มิ.ย. 2563 31 มี.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. 0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 1.25% 1.50%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1)

 - ออมทรัพย์ 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 0.50% 0.50%

 - เงินฝากประจ�า 3 เดือน 0.375% 0.375% 0.375% 0.60% - 0.70% 0.90% 0.90%

 - เงินฝากประจ�า 6 เดือน 0.50% 0.50% 0.50% 0.80% - 0.90% 1.15% - 1.35% 1.15% - 1.35%

 - เงินฝากประจ�า 12 เดือน 0.50% 0.50% 0.50% 0.90% - 1.00% 1.30% 1.30%

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

 - MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.775% 6.025% 6.275%

 - MOR 5.820% 5.820% 5.820% 6.620% 6.870% 6.870%

 - MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.745% 6.870% 6.870%

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส�าหรับบุคคลธรรมดา

หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9) ปี 2562

เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 27,690 29,596 (6.4)

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,162 6,359 12.6

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528 23,237 (11.7)

อตัราดอกเบี้ยนโยบายและอตัราดอกเบี้ยของธนาคาร

 คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าประมาณการเดิมเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลก 
หดตวัรนุแรง และผลกระทบจากการควบคมุการระบาดทัว่โลก จงึปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารปรบัลดลงในเดอืนพฤศจกิายน 
2562 และในปี 2563 ปรับลดลงอีก 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม เป็น 0.50%

 ทั้งน้ี ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ การสนับสนุนกลไกของภาครัฐ และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้า 
รายย่อย จึงได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR MOR และ MRR ในปี 2563 ลงในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และล่าสดุใน 
เดอืนพฤษภาคมทีผ่่านมา โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงนิให้สนิเชือ่ลงรวม ดังนี้ MLR ลดลง 1.025% MOR ลดลง 1.05% และ MRR ลดลง 0.65%  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราน�าส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากเดิมอัตรา 0.46%  
เหลือ 0.23% ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ

• รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียม 
และบริการสุทธิ เท่ากับ 20,528 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรับตัวของลูกค้า เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ทั้งการปรับตัวโดยใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล และปริมาณธุรกรรมที่ลดลง ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียม Bancassurance  
ขยายตัวดี
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รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ โดยรวม

ค่าใช้จา่ยจากการด�าเนินงานอื่นๆ โดยรวม 

• รายได้จากการด�าเนนิงานอืน่ๆ โดยรวมปี 2563 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมรีายได้จากการด�าเนนิงาน 
อื่นๆ โดยรวมเท่ากับ 13,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก�าไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ ในปี 2562 
แม้ว่ามรีายได้จากการด�าเนนิงานอืน่ๆ เพ่ิมขึน้จากก�าไรจากการขายทรพัย์สนิรอการขาย และมส่ีวนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีท่ีเพิม่ขึน้ 

• ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ โดยรวมปี 2563 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการ
ด�าเนินงานอื่นๆ โดยรวม เท่ากับ 53,465 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 จากรายการพิเศษส�ารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และการตั้งส�ารอง 
ผลประโยชน์พนักงานในปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ  
Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 45.50 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.58 ในปี 2562)

(1)  รวมค่าตอบแทนกรรมการ 
(2)  หากไม่รวมรายการรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ การตั้งส�ารองผลประโยชน์พนักงานและส�ารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ส�าหรับปี 2562 และ ปี 2563  

เท่ากับร้อยละ 43.58 และร้อยละ 45.50 ตามล�าดับ

รวมรายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ

ก�ำไรสุทธจิำกเครื่องมือทำงกำรเงนิท่ีวดัมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก�ำไรหรอืขำดทุน

ก�ำไรสุทธจิำกธุรกรรมเพ่ือค้ำ 
และปรวิรรตเงนิตรำต่ำงประเทศ

ก�ำไรสุทธจิำกเงนิลงทุน

ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงนิลงทุนตำมวธิส่ีวนได้เสีย

รำยได้จำกเงนิปันผล

รำยได้จำกกำรด�ำเนินงำนอื่น ๆ

-5.2%

N/A

N/A

-78.2%

44.6%

-24.1%

48.5%

การเปล่ียนแปลง

หน่วย : ล้ำนบำท

รวมค่าใช้จา่ยจากการด�าเนินงานอื่น ๆ

ค่ำใช้จำ่ยเก่ียวกับพนักงำน

ค่ำใช้จำ่ยเก่ียวกับอำคำร สถำนท่ี และอปุกรณ์

ค่ำภำษีอำกร

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำทรพัย์สินรอกำรขำย

อื่นๆ(1) 

อตัรำส่วนค่ำใช้จำ่ยต่อรำยได้ (รอ้ยละ)

-14.4%

-9.3%

-0.5%

-13.0%

-78.7%

2.0%

 28,466

 8,896

 3,798
 1,538

 10,767

 31,390

 4,363

 7,219

 10,560

62,474

 49.72(2)

 8,942

53,465

 43.73(2)

การเปล่ียนแปลง

2563
(TFRS 9)2562

หน่วย : ล้ำนบำท

 4,372

 1,425
 496

 4,615

14,105

 951

 2,060

 376

 6,856

13,377

2563
(TFRS 9)2562

 3,197
 3,134
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หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9) ปี 2562

เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1)/ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (2)  44,903 23,814 88.6

(1)  ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
และสัญญาค�้าประกันทางการเงิน

(2) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เท่านั้น

• ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้/หนีส้ญู หนีส้งสัยจะสญูฯ ส�าหรบัปี 2563 ธนาคารและบรษิทัย่อยได้ทยอยตัง้ส�ารองผลขาดทนุ
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.6 จากปี 2562 โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�าเนิน
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง และภาวะเศรษฐกจิทีม่คีวามไม่แน่นอนสงู ส่งผลให้ Coverage Ratio สงูขึน้เป็นร้อยละ 147.3 เทยีบกบัร้อยละ 131.8 
ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดย NPLs Ratio ปรับตัวดีขึ้น

การวเิคราะห์ฐานะการเงนิ
• สินทรัพย์

-  สินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
ธนาคารและบรษัิทย่อยมสิีนทรพัย์ทางการเงินทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ และเงนิลงทุนสทุธริวมตาม TFRS 9  

เท่ากับ 330,712 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย  
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 47 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 44 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ร้อยละ 6 และหน่วยลงทุน  
ร้อยละ 3 ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิจ�านวน 395,228 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้้น/หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 13,724

เงินลงทุนสุทธิ 316,988

  - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย 1,740

  - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 300,505

  - เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 14,743

 รวมสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ 330,712

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 2562

เงินลงทุนสุทธิ

  - เงินลงทุนเพื่อค้า 48,252

  - เงินลงทุนเผื่อขาย 344,198

  - ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 1,737

  - เงินลงทุนทั่วไป 1,041

 รวมเงินลงทุนสุทธิ 395,228

การจดัประเภทของสินทรพัย์ทางการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,335,241 2,090,342  11.7 

หัก รายได้รอตัดบัญชี  399 469 (15.2) 

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ  16,199 5,160  214.0 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1)  150,528 135,268  11.3 

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  2,200,513 1,959,765  12.3 

(1)  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรือ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

เงนิให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

-  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหน้ีของธนาคารและบรษิทัย่อย (หลงัหักรายได้รอตดับญัชี) เท่ากบั 2,334,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จาก

สิ้นปี 2562 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าภาครัฐ และสินเชื่อรายย่อย

31  
ธันวาคม  

2563

31  
ธันวาคม  

2562

2563 2562

อุตสาหกรรมการผลิต 
และการพาณิชย์  22%  26%

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
และการก่อสรา้ง   6%   5%

การสาธารณูปโภค 
และบรกิาร  25%  17%

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย  18%  19%

การเกษตร 
และเหมืองแร่   1%   1%

อื่นๆ  28%  32%
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9) 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 639,930  27.4  650,266  31.1 (1.6)

สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ  367,293  15.7  182,986  8.8 100.7

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1)  335,857  14.4  332,447  15.9 1.0

สินเชื่อรายย่อย  991,804  42.5  924,268  44.2 7.3

 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  430,281  18.4  396,035  18.9 8.6

 - สินเชื่อส่วนบุคคล  496,443  21.3  464,138  22.2 7.0

 - สินเชื่อบัตรเครดิต  59,990  2.6  56,653  2.7 5.9

 - สินเชื่อ KTB Leasing  5,090  0.2  7,442  0.4 (31.6)

สินเชื่ออื่นๆ  357  0.0  375  0.0 (4.7)

รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงิน)  2,335,241 100.0  2,090,342  100.0 11.7

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

เงนิให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทของผู้กู้ (งบการเงนิรวม)

-  คุณภาพสินทรัพย์

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63
(TFRS 9)

31 ธ.ค. 62

Gross NPLs (1) 107,138 102,659

Gross NPLs Ratio ร้อยละ 3.81 ร้อยละ 4.33

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) (2) 157,854 135,268

Coverage Ratio (3) ร้อยละ 147.3 ร้อยละ 131.8

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหักรายได้รอตัดบัญชี รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(2)  ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน (รวม) =  ค่าเผือ่ผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรบัรายการระหว่างตลาดเงนิ เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหน้ี และภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเชือ่และสญัญา

ค�้าประกันทางการเงิน

 ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อ (รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้)
(3)   Coverage Ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้าประกันทางการเงิน / Gross NPLs 

 ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 Coverage ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อ / Gross NPLs
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม
31 ธ.ค. 2562

เงนิให้สินเชื่อ 
และดอกเบี้ยค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ในการต้ัง 
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

ค่าเผ่ือ 
หน้ีสงสัยจะสูญ

1. การจัดชั้นสินเชื่อ

จัดชั้นปกติ  1,923,616  883,841  13,908 

จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  68,696  30,545  8,478 

จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน  12,780  6,429  6,433 

จัดชั้นสงสัย  12,647  4,527  4,547 

จัดชั้นสงสัยจะสูญ  77,294  37,398  37,403 

 รวม  2,095,033  962,740  70,769 

เงินส�ารองส่วนเกิน  64,459 

2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม (1)  135,268 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

เงนิให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรบั (1)

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2) 

จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น

สนิทรพัย์ทางการเงนิทีไ่ม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญัของความเสีย่งด้านเครดติ
 (Performing)

2,013,375 32,093

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต  
 (Under-performing)

223,501 41,627

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing) 109,407 74,204

สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิต 
 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL-simplified approach) (3) 4,758 2,604

รวม 2,351,041 150,528

(1) เงินให้สินเชื่อหักรายได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
(2) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตามงบการเงิน
(3)  Lifetime ECL - simplified approach เป็นรายการของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
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ธนาคารและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 
107,138 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.81 ปรับตัว 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ  
4.33 อีกทั้งได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการ 
ด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความ
ไม่แน่นอนสงู ซึง่อาจส่งผลต่อคณุภาพสนิเชือ่ จงึได้ตัง้ส�ารองผลขาดทนุ
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio 
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ร้อยละ 
131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562 

ทัง้นี ้จากการทีธ่นาคารได้มมีาตรการให้ความช่วยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ด้
รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นการ

ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
ตามมาตรการช่วยเหลอืทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดถงึการจดัชัน้
กรณีมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่ง
อาจช่วยชะลอการเพ่ิมขึ้นของลูกหนี้ท่ีมีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-
performing) รวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ในปัจจุบันอาจยังไม่สะท้อนถึง
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเช่นกัน (รายละเอียดแนวทางของธปท.
เรื่องแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมลูประจ�าปี 2563 (56-1) ส่วนที ่1 ข้อ 2.5.3 นโยบายการควบคมุดแูล  
การอนมุตัสินิเชือ่ และการตดิตามลกูหนี ้และในหวัข้อปัจจยัเสีย่ง ข้อย่อย  
ความเส่ียงจากสนิทรพัย์และภาระผกูพนัทางการเงนิทีม่กีารด้อยค่าด้าน 
เครดิต (non-performing) หน้า 123)

• หนี้สิน
-  เงินรับฝาก

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,463,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจาก 
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีสัดส่วนเงินฝากจ่ายคืนเม่ือทวงถามและเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินฝากรวม  
เท่ากับ ร้อยละ 78 ท้ังนี ้สดัส่วนเงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหนี ้(หลงัหักรายได้รอตดับญัช)ี ต่อเงินรบัฝาก เท่ากบัร้อยละ 94.79 ลดลงเมือ่เทียบกบั ร้อยละ 96.94  
ณ 31 ธันวาคม 2562

ออมทรพัย์

จา่ยคืนเมื่อส้ินระยะเวลา

จา่ยคืนเมื่อทวงถาม

69%

27%

4%

74%

22%

4%

2563

เงนิรบัฝากจ�าแนกตามประเภท

31  
ธันวาคม  

2562

31  
ธันวาคม  

25632562
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9) 31 ธ.ค. 2562 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 516,792  15.5  338,771  11.2  52.5

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร
 หรือขาดทุน

13,724  0.4 N/A N/A N/A

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 346,388  10.4  426,174  14.2 (18.7) 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 2,334,842  70.2  2,089,873  69.4  11.7 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
จากการปรับโครงสร้างหนี้ (1)

150,528 4.5 135,268 4.5  11.3 

สินทรัพย์อื่นๆ 266,562  8.0 292,666  9.7 (8.9) 

  สินทรัพย์ 3,327,780  100.0  3,012,216  100.0  10.5 

เงินรับฝาก 2,463,225  74.0  2,155,865  71.6  14.3 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 274,566  8.2  215,823  7.2  27.2 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 86,564  2.6  96,841  3.2 (10.6) 

หนี้สินอื่นๆ 148,361  4.5  195,361  6.5 (24.1) 

รวมส่วนของเจ้าของ 355,064  10.7  348,326  11.5  1.9 

- ส่วนของบริษัทใหญ่ 343,466  10.3  338,287  11.2  1.5 

- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,598  0.4  10,039  0.3  15.5 

 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,327,780  100.0  3,012,216  100.0  10.5 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)  
 ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

94.79 96.94

(1)  ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ส�าหรบัเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้(รวมขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงเงือ่นไขใหม่) หรอื ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสูญและค่าเผ่ือการปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี้ 

ตามงบการเงนิ

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุน

แหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 74.0 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ ส่วน
ของเจ้าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงจากสิ้นปี 2562 เนื่องจากมีการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ�านวน 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย ทั้งนี้ ธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ 70.2 ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลัง
หกัรายได้รอตดับญัช)ี ใช้เงนิทนุร้อยละ 15.5 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสทุธ ิและใช้เงนิทนุร้อยละ 10.4 ในเงนิลงทนุสทุธิและเงนิลงทนุ
ในบริษัทร่วมสุทธิ

• ส่วนของเจ้าของ
-  ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 343,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
-  มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 24.57 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 24.20 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ (1)

31 ธ.ค. 2563 (3)

(TFRS 9)
อตัราขั้นต�าท่ี 

ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2563
(รอ้ยละ) (2) 

31 ธ.ค. 2562 (3)

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

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 314,467 15.73 >8.000 304,705 15.19 >7.500

เงินกองทุนชั้นที่ 1 315,755 15.79 >9.500 305,805 15.24 >9.000

เงินกองทุนชั้นที่ 2 66,349 75,534

รวมเงินกองทุน 382,104 19.11 >12.000 381,339 19.01 >11.500

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง 1,999,516 2,006,423

(1)  งบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ จดัท�าภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกจิทางการเงินนีจ้ะไม่รวมถงึบรษิทัท่ี ประกอบธุรกจิประกนัภัยหรอืประกนัชีวติ  

และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50
(2)  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

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

ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ารงเพ่ิมเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(3)  ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท. 

เงนิกองทุนตามกฎหมาย (กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ)

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ 314,467 ล้านบาท (ร้อยละ 15.73 ของสินทรัพย์
ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 315,755 ล้านบาท (ร้อยละ 15.79 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงิน
กองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 382,104 ล้านบาท (ร้อยละ 19.11 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง)

เงนิกองทุนตามกฎหมาย
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หน่วย : ล้านบาท

งบเฉพาะธนาคาร (1)

31 ธ.ค. 2563 (2)

(TFRS 9)
อตัราขั้นต�าท่ี 

ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2563
(รอ้ยละ) (1) 

31 ธ.ค. 2562 (2)

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.
ส�าหรบัปี 2562
(รอ้ยละ) (1) จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 293,683 15.35 >8.000 285,462 14.80 >7.500

เงินกองทุนชั้นที่ 1 293,683 15.35 >9.500 285,462 14.80 >9.000

เงินกองทุนชั้นที่ 2  65,332 74,616

รวมเงินกองทุน   359,015 18.76 >12.000 360,078 18.66 >11.500

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง  1,913,769 1,929,176

(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

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

ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ารงเพ่ิมเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(2)  ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท.

เงนิกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)

ณ 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมเีงนิกองทุนชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ และมเีงินกองทนุชัน้ที ่1 (งบเฉพาะธนาคาร) เท่ากบั 293,683 ล้านบาท 
(ร้อยละ 15.35 ของสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง) โดยมเีงนิกองทนุทัง้สิน้เท่ากบั 359,015 ล้านบาท (ร้อยละ 18.76 ของสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกั
ตามความเสีย่ง) 

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ธนาคารได้ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ�านวน 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย โดยใช้สิทธิไถ่ถอน
ก่อนก�าหนดทั้งจ�านวน ซึ่งตราสารดังกล่าวนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2

ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่งในระดบัทีแ่ขง็แกร่งเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์ของ ธปท. อกีท้ังธนาคารได้ประเมนิ
ความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ

วเิคราะห์งบกระแสเงนิสด 
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมี

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน 68,161 ล้านบาท ลดลง 273 
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.40 จากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 4,231 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด�าเนินงาน 43,946 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของ
สินทรัพย์จากการด�าเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 179,596 ล้านบาท และเงินให้สินเช่ือ 
เพิ่มขึ้น 268,494 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินจากการ 
ด�าเนนิงาน ได้แก่ เงนิรบัฝากเพ่ิมขึน้ 307,360 ล้านบาท รายการระหว่าง 
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 58,642 ล้านบาท 

2) เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน 19,966 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากมีเงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนท่ีวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 211,772 ล้าน
บาท ในขณะทีเ่งนิสดจ่ายในการซือ้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุทีว่ดัมูลค่า
ด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่มจี�านวน 185,121 ล้าน
บาท

3) เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ 24,513 ล้านบาท ซึง่เกิด
จากเงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 14,540 
ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ 10,524 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
ช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2,264 ล้านบาท

หมายเหตุ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค�านวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
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ภาคผนวก
I)  การเปล่ียนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และผลกระทบ

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้และธนาคารได้เริ่มถือปฏิบัติ  
โดยการเปลี่ยนแปลงหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้

การเปล่ียนแปลงตาม TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเดิม

1.  การจดัประเภทสนิทรพัย์ทางการเงนิเป็น 3 ประเภท โดยจดัประเภท 
ตามโมเดลธุรกิจในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของ 
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่

 1.1 ราคาทนุตดัจ�าหน่าย ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่รบักระแสเงนิสดตาม 
สญัญา โดยเป็นการรบัช�าระเงนิต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลอืของเงนิต้น 
ในวันที่ก�าหนด ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�าหนดเดิมเป็นส่วนใหญ่ 
 รบัรูร้ายการเมือ่แรกเริม่ด้วยมลูค่ายตุธิรรม ณ วนัท่ีท�ารายการ  
(Trade date) และวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายสุทธิจาก 
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

 1.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัตถุประสงค์เพื่อ 
รบักระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็นการ 
รับช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ�านวนเงินต้นคงค้างในวันท่ีก�าหนด ซึ่ง 
ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้เดิมเป็นส่วนใหญ่และตราสารทุน
   รบัรู้รายการเมือ่แรกเร่ิมด้วยมูลค่ายตุธิรรม และวดัมลูค่าภายหลงั 
ด้วยมลูค่ายุตธิรรม ก�าไรหรอืขาดทนุทียั่งไม่เกดิขึน้จากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า 
ยุติธรรม จะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น  
จนกว่าจะจ�าหน่าย

 1.3 มลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทนุ ไม่มวีตัถปุระสงค์เพือ่รบั 
กระแสเงนิสดตามสญัญา ท�าให้เกดิกระแสเงนิสดซึง่ไม่ได้เป็นการจ่ายช�าระ 
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนด
   รบัรูร้ายการเมือ่เริม่แรกด้วยมลูค่ายตุธิรรมและวดัมลูค่าในภายหลงั 
ด้วยมลูค่ายุตธิรรม ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง 
มูลค่ายุติธรรม และก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดข้ึนจากการขายรับรู้เป็นก�าไร  
(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบก�าหนด หลักทรัพย์ 
เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป 

2.  การรบัรูร้ายได้ (สนิทรพัย์ทางการเงนิ) 
 รบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียด้วยวธีิอตัราดอกเบ้ียทีแ่ท้จรงิ (Effective Interest  

Rate: EIR) ค�านวณโดยค�านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซ่ึง 
สินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหน่ึงของอัตรา 
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ธนาคารรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ย 
ตามสัญญา (Contract rate) และรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง 
เต็มจ�านวนโดยทันที
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3.  ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพย์ 
ทางการเงิน

 3.1 พจิารณาผลขาดทุนด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุของ 
เครือ่งมอืทางการเงนิ รวมถงึการพจิารณาข้อมลูปัจจยัทางเศรษฐกจิทีม่กีาร 
คาดการณ์ในอนาคต (forward-looking)

 3.2 รบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับสินทรัพย์ 
ทางการเงินประเภทหนี้ ซ่ึงวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย หรือด้วย 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่ 
   - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
   - เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 
   - เงินลงทุนในตราสารหนี้ 
   - ภาระผกูพนัเงนิให้สนิเชือ่และสญัญาค�า้ประกันทางการเงนิ

 3.3 จัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน 3 ขั้น (Three stage approach)  
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อ นับจากวันที่รับรู้รายการ 
เริ่มแรกดังนี้
  3.3.1  Stage 1 (Performing) เป็นกลุ่มทีไ่ม่มคีวามเสีย่งด้าน 

เครดติเพ่ิมขึน้อย่างมนัียส�าคญั: ผลขาดทนุด้านเครดติที่ 
คาดว่าจะเกดิขึน้ภายใน 12 เดือน (12 months ECL)  
(ดอกเบีย้รบัค�านวณจากมลูค่าตามบญัชขีัน้ต้น โดยไม่มี 
การปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
(Gross Carrying Amount)) 

  3.3.2  Stage 2 (Under - performing) เป็นกลุ่มทีม่คีวาม 
เสีย่งด้านเครดติเพ่ิมขึน้อย่างมนียัส�าคญั ไม่มกีารด้อยค่า 
ด้านเครดติ: ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ตลอดอายุ (Lifetime ECL) (ดอกเบีย้รบัค�านวณเช่นเดยีว 
กับ Stage 1)

  3.3.3  Stage 3 (Non - performing) เป็นกลุม่ทีม่กีารด้อยค่า 
ด้านเครดิต: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ตลอดอายทุีม่กีารด้อยค่าด้านเครดติ (รายได้ดอกเบีย้ 
จะค�านวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net carrying  
amount))

 

3.1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วข้องโดยการวเิคราะห์ประวตักิาร 
ช�าระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�าระหนี้ในอนาคตของ 
ลูกค้า

4. ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แบ่งออกเป็น
 4.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
 4.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ 
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการ 
ทีเ่ป็นดอกเบีย้บันทกึตามวธิเีกณฑ์คงค้าง ส่วนรายการทีเ่ป็นอตัรา 
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยการแปลงค่า 
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุม่เครือ่งมอืทางการเงนิ 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เรื่องสัญญาเช่า  
มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย 
อย่างไม่เป็นสาระส�าคัญ ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ปรับผลสะสม 
จากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวโดยปรบัปรงุกบัก�าไรสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับท่ี 16  
ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสะสม

ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงข้างต้นไม่ได้มกีารปรบัย้อนหลงัเพ่ือเปรยีบเทียบ 
และส่งผลหลักในการวิเคราะห์งบการเงิน ดังนี้

1.  รบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียรบั โดยค�านงึถงึส่วนลด ส่วนเกินในการได้มา 
ซึง่สนิทรพัย์ ค่าธรรมเนยีม และต้นทนุท่ีเกีย่วข้องของสนิทรัพย์ทางการเงนิ 
โดยวิธีอัตราดอกเบ้ียที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) และ 
ทยอยตัดจ�าหน่ายเป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาของสินทรัพย์
ทางการเงนิ จากเดมิทีร่บัรูร้ายได้ดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา 
(Contract rate) และรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเต็มจ�านวนโดยทันที 
โดยส่งผลกระทบหลักต่ออตัราดอกเบีย้รบัจากสินทรัพย์ทีก่่อให้เกดิรายได้  
(Earning Asset Yield) และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด 
รายได้ (Net Interest Margin: NIM) และรายได้ค่าธรรมเนียม

  รบัรูร้ายได้ดอกเบีย้ของเงนิลงทนุในตราสารหนีต้ามวธิเีส้นตรง 
ตลอดอายุการลงทุน ซึ่งไม่มีผลแตกต่างท่ีเป็นสาระส�าคัญจากวิธี 
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 

2. การวดัมลูค่าจากเครือ่งมอืทางการเงนิ จะแสดงภายใต้รายการ
ก�าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยก�าไร (ขาดทุน) จากการจ�าหน่าย 
การวดัมลูค่ายุตธิรรม หรือการโอนเปลีย่นประเภทของสนิทรัพย์ทางการเงนิ  
จากการซ้ือขายและแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา 
ต่างประเทศ และก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรม หรือการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงินที่ก�าหนดให ้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน จากเดิมท่ีแสดงเป็น 
ส่วนหนึ่งของ รายการก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในส่วนของรายได้
จากการด�าเนินงานอื่นๆ 

3.  การพิจารณาค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามการจัดกลุ่มใหม่เป็น 3 Stages จากเดิม
ที่ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามการจัดชั้นของสินเชื่อตามเกณฑ์ของ 
ธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดบั) รวมถงึการขยายการพจิารณาค่าเผือ่ผลขาดทนุ
ด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของสนิทรพัย์ทางการเงนิ อาท ิภาระผกูพนั 
ที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้าประกันทางการเงิน เป็นต้น จากเดิมที่มี 
เพียงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นของสินเชื่อ เมื่อได้รับหนี้สูญ
รับคืน ธนาคารจะรับรู้เป็นรายได้

II)   มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร 
ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงได้ 

มีมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าของธนาคาร (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  
27 เมษายน 2563) โดยสรุปดังนี้ 

- สินเช่ือรายย่อย ท้ังสินเช่ือบุคคลภายใต้ก�ากับ (อาทิ สินเชื่อ  
Smart Money สินเช่ืออเนกประสงค์ 5 Plus) และสินเช่ือเพ่ือ 
ท่ีอยู ่อาศัย (อาทิ สินเชื่อ Home Easy Cash) (วงเงินไม่เกิน  
3 ล ้านบาท) ธนาคารพักช�าระหนี้ ท้ังเงินต ้นและดอกเบ้ียนาน  
4 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบ้ียลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม 
นาน 4 เดือน  

นอกจากนี ้ สินเชือ่บุคคลและสนิเชือ่เพือ่ท่ีอยู่อาศยั ท่ีมีเอกสาร 
แสดงรายได้ลดลง ธนาคารพักช�าระหนี้เงินต้น (ช�าระเฉพาะดอกเบ้ีย)  
นาน 6 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้
เดิมนาน 6 เดือน

- สนิเชือ่ธรุกจิ (วงเงนิไม่เกนิ 100 ล้านบาท) ธนาคารพกัช�าระหนี ้
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ

- สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ท่ีมีเอกสารแสดงรายได้ลดลง 
ธนาคารพักช�าระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term loan)  
สูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาช�าระหนี้ส�าหรับตั๋ วสัญญา 
ใช้เงิน (P/N) และสินเช่ือเพ่ือการค้าต่างประเทศ (Trade finance)  
สูงสุด 6 เดือน

- สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ 
ลูกค้าธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท) โดยมีวงเงินกู ้สูงสุด 
ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้ 
สูงสุด 5 ปี ท่ีอัตราดอกเบ้ีย 2 ปีแรก 2.0% ต่อปี โดยพักช�าระหน้ี 
เงินต ้นสูงสุด 12 เดือน ไม ่ต ้องช�าระดอกเบ้ีย 6 เดือนแรก  
และการเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนสินเช่ือใหม่ของสถาบันการเงิน 
เฉพาะกิจตามเงื่อนไขที่ก�าหนด

- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ออัตรา MLR  MOR  
และ MRR ลงอย่างต่อเนื่องจากสิ้นปีท่ีผ่านมาถึงไตรมาสท่ี 2/2563  
(ล ่ าสุ ดปรั บลดอัตราดอก เบี้ ย เ งิ น ให ้ สิน เชื่ อ  มี ผล เมื่ อ วั น ท่ี  
22 พฤษภาคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05% 

โดยมาตรการต ่างๆ นี้จะช ่วยบรรเทาภาระหนี้  รวมถึง 
เพิ่มสภาพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับการเข้าดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด 
เพื่อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ควบคู่กับการพิจารณา 
ปรับโครงสร้างหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) เพื่อช่วยเหลือลูกค้า 
เพิ่มเติม 
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มาตรการช่วยเหลือระยะท่ี 2 ของธปท.
ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุปสาระส�าคัญดังนี้
1. การลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบ้ีย) ส�าหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ (มีผลตั้งแต ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้

ประเภท เพดานเดิม (รอ้ยละต่อปี) เพดานใหม่ (รอ้ยละต่อปี)

1. บัตรเครดิต 18 16
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ
 - วงเงินหมุนเวียน 28 25
 - ผ่อนช�าระเป็นงวด 28 25
 - จ�าน�าทะเบียนรถ 28 24

2. การขยายวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ากับ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)
 ส�าหรับลกูค้าท่ีมคีวามจ�าเป็นต้องใช้วงเงนิเพ่ิมเตมิ และมีพฤตกิรรมการช�าระหนีท่ี้ดอีย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงมรีายได้เฉลีย่ต่อเดือนต�า่กว่า 30,000 บาท  

ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. มาตรการเพิ่มเติมการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยขั้นต�่าระยะที่ 2 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
 ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และไม่เป็น NPLs  

ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต�่าให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ประเภท มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีขั้นต�า

1. บัตรเครดิต เปลีย่นเป็นสนิเชือ่ทีม่รีะยะเวลา 48 งวด หรอื ขยายระยะเวลาตามความสามารถ 
ในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี

2.  สินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ากับ ที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

1. ลดอัตราผ่อนช�าระขั้นต�่า ตามความสามารถในการช�าระหนี้ หรือ
2.  เปลีย่นเป็นสนิเชือ่ท่ีมีระยะเวลา 48 งวด หรอื ขยายระยะเวลาตามความสามารถ 

ในการช�าระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี

3.  สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�าระเป็นงวด และสินเชื่อ 
จ�าน�าทะเบียนรถ

ลดค่างวด อย่างน้อยร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 
ร้อยละ 22 ต่อปี

4. สินเชื่อเช่าซื้อ 1. พักช�าระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้

5.  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
เป็นหลักประกัน

1. พักช�าระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2.  พักช�าระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
3. ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�าระหนี้

ทั้งนี้ ลูกค้าท่ีต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Call center  
หรือส่งข้อความ SMS
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แนวทางช่วยเหลือลูกหน้ี SME ภายหลังส้ินสุดมาตรการชะลอการช�าระหน้ีตามพระราชก�าหนด
ธปท. ได้มีประกาศเพิ่มเติม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยพิจารณาถึงการที่สถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า SME ตาม 

พระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลอืทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวสิาหกจิท่ีได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563  
โดยการพักช�าระหนี้ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูง ธปท.จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ 
การให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.  พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้าตามความสามารถในการช�าระหนี้ โดยหากสถาบันการเงินอยู ่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นลูกหนี้ SME ตามการจัดชั้นลูกหนี้ก่อนเข้าร่วมมาตรการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.  กรณีสถาบันการเงินยังไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกค้า SME ได้อย่างชัดเจน สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือ 
โดยการพกัช�าระหนี ้เงนิต้น และ/หรอื ดอกเบีย้ตามความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูค้าแต่ละราย โดยไม่เกนิ 6 เดอืน นับจากสิน้ปี 2563

ทั้งนี้ ระยะเวลาของการคงการจัดชั้นของลูกหนี้และการพักช�าระหนี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขการช�าระตามสัญญา 
นอกจากนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม ดังกล่าว ธปท. ได้ประกาศขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นค�าขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. (soft loan) ออกไป 

อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ soft loan ให้ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ (MAI)

มาตรการ ธปท. เพ่ิมเติม
จากการพิจารณาถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลายลง และยังมีความไม่แน่นอนสูง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ธปท. ขอให้

ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานในปี 2563 รวมถึงการงดซื้อหุ้นคืน และให้ธนาคารพาณิชย์จัดท�าแผนบริหาร
จัดการเงินระดับเงินกองทุนส�าหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการด�าเนินธุรกิจได ้
อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้ธปท. ได้ม ี“โครงการ DR BIZ การเงนิร่วมใจ ธรุกจิไทยมัน่คง” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืลกูหนีธ้รุกจิทีม่เีจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิ 
หลายรายให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของลูกหนี้ รวมถึงมีแนวทาง 
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส�าหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt consolidation) เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้ส�าหรับลูกหน้ีรายย่อย 
ที่ยังคงมีศักยภาพในการช�าระหนี้ โดยเป็นการรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล 
ภายใต้การก�ากับ สินเชื่อเช่าซื้อ โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อาศัยที่มีเหลืออยู่

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ธปท.ได้มีประกาศ เร่ืองการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้ และการตัดช�าระหนี้เพื่อลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ  
ลดภาระหนี้ของประชาชน และสนับสนุนการเจรจาปรับโคงสร้างหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�าคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

แนวปฏิบัติ ผู้ให้บรกิารทางการเงนิ วนัเริม่มีผลบังคับใช้

1.  การคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้ บนฐานของเงินต้น 
ที่ผิดนัดจริง โดยไม่รวมส่วนของเงินต้นของค่างวด 
ในอนาคตที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ

• สถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
•  บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้ 

การก�ากับที่มิใช่สถาบันการเงิน

1 เมษายน 2564

2.  การก�าหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้ โดยใช้ 
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

•  บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชพีภายใต้การก�ากบัทีม่ใิช่สถาบันการเงนิ

• บริษัทบริหารสินทรัพย์

1 กรกฎาคม 2564

3.  การก�าหนดล�าดับการตัดช�าระหนี้ โดยให้น�าไปจ่าย 
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ 
ที่ค้างช�าระนานที่สุดก่อน

ผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง
1 กรกฎาคม 2564
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ทัง้นี ้สามารถพจิารณายกเว้นหรอืผ่อนปรนดอกเบีย้ผดินดัช�าระหนี้ 
ส�าหรับการผิดนัดช�าระหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 

นอกจากนี้ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์ 
การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มี 
ความยืดหยุ่นโดยปรับนิยามค�าว่า “กลุ่มธุรกิจ” โดยแยกพิจารณา 
ความสัมพนัธ์ของบคุคลธรรมดาออกจากนติบุิคคล พร้อมทัง้นับความสัมพนัธ์ 
ให้เหลือเพียงล�าดับเดียวเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง Soft loan  
ได้ง่ายขึ้น อีกท้ังก�าหนดให้ผู้ประกอบการ SME ยื่นขอกู้ soft loan  
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากเดิมที่ก�าหนดให้กู้ได้เพียงครั้งเดียว

นอกจากนี้ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ธปท. ได้พิจารณาถึง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยที่
ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่ 
ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ธปท. จึงขอให้ 

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจท่ีมิใช่
สถาบนัการเงนิ (ผูใ้ห้บรกิารทางการเงนิ) เร่งช่วยเหลอืลูกหนีต้ามแนวทาง 
เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1. การขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ของลูกหนี้รายย่อย ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ให้ 
ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้สินเชื่อมีการให้ 
สินเช่ือแก่พนักงานหรือลูกจ้างของกิจการ ลูกหนี้สามารถสมัครขอรับ 
ความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัคร 
ขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหน้ีได้ เช่น ในกรณีสินเช่ือสวัสดิการ  
หรือสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกหน้ี 
ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

ประเภท มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีขั้นต�า

1. บัตรเครดิต  เปลีย่นเป็นสนิเชือ่ทีม่รีะยะเวลา 48 งวด หรอื ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการ 
ช�าระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี

2.  สินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ากับ ที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

 1.  ลดอัตราผ่อนช�าระขั้นต�่า ตามความสามารถในการช�าระหนี้ หรือ
2.   เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ

ในการช�าระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 22 ต่อปี

3.  สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�าระเป็นงวด และสินเชื่อ 
จ�าน�าทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 
22 ต่อปี

 4. สินเชื่อเช่าซื้อ  1.  พักช�าระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้

5.  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน

 1.  พักช�าระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. พักช�าระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
3.  ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�าระหนี้

การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้
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2. กรณลูีกหนี ้SMEs สถาบนัการเงนิและสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหน้ี SMEs ที่มีคุณสมบัติได้รับการ
ชะลอการช�าระหนีต้ามพระราชก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิ 
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 
โดยพิจารณาชะลอการช�าระหน้ีเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ียต่อไปตาม 
ความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย และก�าหนดระยะเวลาที่เหมาะสม  
แต่ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2564

3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี ้
รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีศักยภาพ)  
ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและค�านึงถึงความเสี่ยงของ 
ลูกหนี้  จ�าแนกตามลักษณะธุรกิจและพ้ืนที่ที่ ได ้ รับผลกระทบ  
ซึ่งมีแนวทางต่างๆ ดังนี้

3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลา
ช�าระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อ 
ระยะสั้นเป็นสินเช่ือระยะยาว ปลอดช�าระเงินต้นและ/หรือดอกเบ้ีย 
ชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต�่ากว่าอัตราตลาด การตัดต้นก่อนดอกเบี้ย 
ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น

3.2 ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
3.3 พจิารณาชะลอการช�าระหนีส้�าหรบัลกูหน้ี SMEs ทีม่วีงเงนิ 

สนิเชือ่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan
3.4 ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม

แนวปฎิบัติทางบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�าหรบั 
กิจการท่ีให้ความชว่ยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์ 
ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส�าหรับ 
ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าช่วยเหลือลูกค้าในเชิงป้องกัน (pre-emptive)  
ส�าหรบัลกูหนีท้ียั่งไม่ด้อยคณุภาพ (non-NPLs) ณ วันที ่1 มกราคม 2563  
โดยสามารถจัดช้ันลูกหนี้เป็นช้ันที่ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์แล้วว่าลูกหนี้
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring: TDR) 
และส�าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ สามารถจัดชั้นสินเช่ือดังกล่าวเป็นช้ัน 
performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช�าระเงินตามสัญญาปรับปรุง 
โครงสร้างหนีใ้หม่ได้ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 เดอืน หรอื 3 งวดการช�าระเงนิ  
ส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง  
31 ธันวาคม 2564

ส�าหรบัการกนัเงนิส�ารอง ให้ค�านวณผลขาดทุนด้านเครดติท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น (Expected credit loss) จากสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของ
วงเงินที่เบิกใช้แล้วได้  

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

เศรษฐกจิไทยปี 2564 พ้นจากภาวะถดถอย แต่ยงัคงเตม็ไปด้วย 
ความเสีย่ง โดยคาดว่าจะเตบิโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปท่ีระดบัร้อยละ 2.5  
เน่ืองจากเผชิญความเสี่ยงส�าคัญคือ COVID-19 ท่ีกลับมาระบาด 
ระลอกใหม่ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปได้อย่างจ�ากัด 
ตลอดไตรมาสแรก โดยเฉพาะการเดินทางท่องเท่ียว และยังส่งผลกระทบ 
ต่ออุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้งต่อเนื่องจากปีก่อน 
มแีนวโน้มทีจ่ะกระทบรายได้ของเกษตรกรเช่นเดยีวกนั ซึง่เมือ่พจิารณา 
ร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะส่งผลกระทบ 
ให้การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนเป็นไปได้อย่างจ�ากัด อย่างไรก็ดี  
คาดว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ  
มาตรการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ รวมทัง้ เร่งรดัการเบกิจ่ายงบประมาณ  
และด�าเนินมาตรการพยุงการบริโภคและการลงทุนอย ่างต ่อเนื่อง  
เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงด้านนโยบาย 
การเงินที่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในระดับต�่าต่อไป ด้านปัจจัยภายนอกก็ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเส่ียง 
ที่นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดทั่วโลก 
จนอาจกระทบกบัอปุสงค์ของสินค้าไทย ท้ังนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 
ของสหรัฐฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการเข้ามาด�ารงต�าแหน่งของ
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน การขาดแคลนตู้สินค้าในการส่งออก การแข็งค่า 
ของเงนิบาท ซึง่ความเสีย่งเหล่านีจ้ะส่งผลโดยตรงกบัการส่งออกของไทย

นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารต้องยังเผชิญ 
ความท้าทายอ่ืนๆ อาท ิการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมและความคาดหวงั 
ของผู้บริโภคในบริบทใหม่ยุค New normal โดยเฉพาะการมี Digital  
Lifestyle มากขึ้น หลังจากมีตัวเร่งจากวิกฤติ COVID-19 รวมถึงความ
ต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization 
Experience) นอกจากนั้น กระแสการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลก 
(Great Reset) เช่น ในมิติของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะมีนัยต่อ
การด�าเนินธุรกิจของทั้งลูกค้าและธนาคารเอง ขณะที่ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล แม้ด้านหน่ึงเป็นโอกาสในการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิด
ความท้าทายจากการปรับตัวให้เท่าทัน อาทิ การบริหารความเสี่ยงจาก
ภยัคกุคามด้าน Cyber อกีทัง้ยงัเปลีย่นรปูแบบการแข่งขนั เช่น การเชือ่มโยง 
ธุรกิจธนาคารกับหลากหลายระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystem)  
ท่ามกลางการแข่งขันจากผู้เล่นใหม่ๆ เช่น FinTech, e-Commerce 
และ Telco ที่จะมีบทบาทมากขึ้น

เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ของธนาคาร ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและความผันผวนต่างๆ  
ดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย 
ในปี 2564 จะยังคงให้ความส�าคญักบัการขบัเคลือ่นธรุกจิด้วย เรอืบรรทุก
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เครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speedboat) เพื่อต่อยอดการเติบโต 
ของธนาคารโดยยึดแนวทางการด�าเนินธุรกิจตามแผนปฏิบัติการ  
5 เสาหลักส�าคัญ (5 Execution Pillars) ได้แก่ การประคองการเติบโต
ของธรุกจิหลกั การสร้างรปูแบบธรุกจิใหม่  ลดการใช้กระดาษให้น้อยท่ีสดุ   
การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า และกรุงไทยเคียงข้างไทย 
สูค่วามยัง่ยืน นอกจากนี ้ธนาคารยงัคงให้ความส�าคญักบั 5 Ecosystems  
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดย
ธนาคารจะด�าเนินโครงการต่างๆ และมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมท่ี 
เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  
กลุ่มการช�าระเงิน กลุม่การรักษาพยาบาลและสขุภาพ กลุม่สถาบนัการศกึษา 
และนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง ซึ่งธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่ม
ดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถ
ใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าได้

จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพ้ืนฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงทีผ่่านมา ส่งผลให้ธนาคารได้รบัโอกาส
ต่อยอดธุรกิจจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มข้ึนของ 
ฐานลกูค้าใหม่ ฐานเงนิฝากและสนิเชือ่ของธนาคาร ซ่ึงสะท้อนจากความ 
ส�าเร็จของ Krungthai NEXT โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าธงฟ้า 
ประชารัฐ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง การสนับสนุน 
กองทุนเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ตลอดจนโครงการบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ท�าให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชน
มากกว ่า 40 ล ้ านราย ผลักดันให ้ธนาคารพร ้อมเป ็นผู ้น� า 
ในการวางโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ธนาคารได้รับ 
ฐานข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) ทีจ่ะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการ 
ของลกูค้าได้อย่างตรงจดุ สนับสนนุการขยายธรุกจิในกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย 
ของธนาคารอย่างมปีระสทิธิภาพ ลดต้นทนุการด�าเนนิการและสร้างรายได้ 
ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน

ทัง้นี ้ในปี 2564 ยังเป็นปีทีธ่นาคารกรงุไทยเร่งพฒันาระบบดจิทิลั 
แบบคูข่นาน ทัง้ระบบเปิด คอื “เป๋าตงั” และระบบปิดคอื โมบายแบงก์กิง้  
Krungthai NEXT เพ่ือให้ระบบของธนาคารสามารถรองรับการใช ้
แพลตฟอร์มไปสู ่ 60 ล้านคน จากปัจจุบันท่ีทั้ง 2 แพลตฟอร์ม 
สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 40 ล้านคน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านดิจิทัล
ที่ใหญ่ที่สุดที่ด�าเนินการในประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นระบบท่ีมี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่สุดบนระบบคลาวด์ เพ่ือมุ่งสู่การสร้าง
ดจิิทลัแพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย  
เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้

ธนาคารคาดว่าการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการ
ส�าคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ 
เหลือ่มล�า้และช่องว่างการกระจายรายได้ในสงัคม นอกจากนี ้ยงัจะเป็น 
การสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร 
ตลอดจนยกระดับความเช่ือมั่นของสาธารณชน (Public Trust)  
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ  
พันธกิจที่ให้ความส�าคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท้ังลูกค้า  
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ของธนาคาร

รายละเอียดเพิ่มเติมทิศทางและแผนงานของธนาคาร 
รวมทัง้โครงการท่ีส�าคญัของธนาคารในปี 2564 ดงัทีแ่สดงในหวัข้อทศิทาง 
และแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการที่ส�าคัญของธนาคาร 
ในปี 2564 หน้า 47

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking 
Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส 
โครงการด�าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความ
ในลักษณะดังกล่าวเป็นความเห็นของธนาคารในปัจจุบันเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต แต่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคต
ของธนาคารแต่อย่างใด โดยผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้นอาจมีความ
แตกต่างอย่างมนียัส�าคัญจากข้อมลูทีป่รากฏอยูใ่นรายงานประจ�าปีฉบบันี้  
ผู ้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความท่ีมีลักษณะ 
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้

ดงันัน้ ในการตัดสินใจลงทนุ ผูล้งทุนจงึควรใช้ความระมดัระวงั 
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในรายงาน
ประจ�าปีฉบับนี้
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โครงสรา้งผู้ถือหุ้น และโครงสรา้งการจดัการ
1. โครงสรา้งผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น) 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 590,672,059 2,060 590,674,119 4.22

 3) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด 390,453,400 0 390,453,400 2.79

 4) STATE STREET EUROPE LIMITED 366,852,651 0 366,852,651 2.62

 5) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 304,775,658 2,726,095 307,501,753 2.20

 6) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 304,775,657 2,726,095 307,501,752 2.20

 7) SOUTH EAST ASIA UK ( TYPE C) NOMINEES LIMITED 209,502,240 0 209,502,240 1.50

 8) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 197,862,800 0 197,862,800 1.42

 9) ธนาคารออมสิน 114,529,722 0 114,529,722 0.82

 10) THE BANK OF NEW YORK MELLON 105,063,016 0 105,063,016 0.75

 11) ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,695,325,214 45,750 3,695,370,964 26.43

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

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

การถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
ธนาคารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่าการถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีสัดส่วนเท่ากับ 

ร้อยละ 44.95 ของทุนที่ช�าระ 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 7,696,248,833 หุ้น หรือ

เท่ากับร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.07 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว) กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีฐานะทั้งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีตั้งขึ้นมาต้ังแต่ 
ปี 2528 ส�าหรบัใช้เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่สถาบนัการเงนิทีป่ระสบปัญหา เพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิความเสยีหายท่ีรนุแรงหรอื 
ลุกลามจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีบทบาทส�าคัญ 
อย่างมากในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติการเงินปี 2540 นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่ในการเข้าไป 
ค�้าประกันการช�าระคืนเงินฝากและเงินกู้ให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหน้ีของสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและรักษาความมั่นคงของระบบ 
สถาบันการเงินของประเทศด้วย

ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

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

 สัญชาติไทย 626 10,689,251,265 77,130 1,741,182,617 77,756 12,430,433,882 88.91

 สัญชาติต่างด้าว 223 1,512,416,320 119 38,711,048 342 1,551,127,368 11.09

 รวม 849 12,201,667,585 77,249 1,779,893,665 78,098 13,981,561,250 100.00

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

ผู ้ถือหุ ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส�าหรับหุ ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ที่ หัวข้อข้อมูลทั่วไป 
และข้อมูลส�าคัญอื่น หน้า 348
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารม ีNVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ�านวน 590,674,119 หน่วย โดยผูถ้อืหลกัทรพัย์ NVDR นี ้จะ
ได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิ เช่น เงนิปันผล และสทิธใินการซือ้ขายหุน้เพิม่ทนุ เช่นเดยีวกบัการลงทนุในหุน้ของธนาคาร แต่จะไม่มสีทิธิออกเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย อย่างไรกต็าม จ�านวน NVDR นี ้คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.22 ของหุน้สามญัทีอ่อกและช�าระแล้วทัง้หมดของธนาคาร 
และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.41 ของหุน้สามญัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้รายย่อย โดยผูถ้อืหุน้รายย่อยและผูล้งทนุสามารถตรวจสอบจ�านวนหุน้ทีเ่ป็น NVDR ได้
จากเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ที ่www.set.or.th

พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

2.  นโยบายการจา่ยเงนิปันผล
2.1 นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับ
ผลก�าไรทีเ่กดิขึน้จรงิจากการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองแต่ละปีนัน้ๆ และจะต้องค�านงึถงึผลการด�าเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกจิ 
และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินส�ารองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร จ�านวนก�าไรสะสม และความจ�าเป็นในการกันเงินส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอื่นๆ ตามที่จ�าเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร  
รวมทั้งการที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับผู้มีอ�านาจ

ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบัญชีของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 0.9075 บาท และผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.7530 บาท (คิดป็นร้อยละ 40.00 ของก�าไรสุทธิ)  
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นี ้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่27 เมือ่วนัที ่10 กรกฎาคม 2563 ได้รบัทราบการจ่ายเงนิปันผล 
ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ดังกล่าว

2.2 นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อย
บรษิทัย่อยของธนาคารจะพจิารณาจ่ายเงนิปันผลโดยข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ หรอืผลการด�าเนนิงานตามแผนธรุกจิ ก�าไรสะสม การกนัส�ารอง 

ตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ตามที่จ�าเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการด�าเนินธุรกิจ

3. โครงสรา้งการจดัการ
3.1 โครงสรา้งองค์กร สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 8-9

3.2 รายชื่อและอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ 
3.2.1 คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ 
2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

และประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
3) นายวิชัย อัศรัสกร  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) นายธันวา เลาหศิริวงศ์  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
7) พลเอก เทียนชัย รับพร  กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

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

10) นางนิธิมา เทพวนังกูร  กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

11) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
12) นายผยง ศรีวณิช  กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 
1) นายประสงค์ พูนธเนศ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 17 มกราคม 2563  

แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร  
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 

   ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 17 มกราคม 2563 
    ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
2) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  

แทนนายเอกนิต ินิตทิณัฑ์ประภาศ ทีล่าออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร  
และกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 

   ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563
3) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563  

แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ซึ่งลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร  
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563

4) นายลวรณ แสงสนิท  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563  
แทนนายประสงค์ พูนธเนศ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

5) นายนิรุฒ มณีพันธ์ ลาออกจากต�าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร วนัที ่22 เมษายน 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจเตม็ในการบริหารงาน เพือ่ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร  

และมติของทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น ทัง้นี ้อยูภ่ายใต้เงือ่นไขและข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมอี�านาจและหน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกจิการ ดงันี้

อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท�าได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง หรือ 

กรรมการอ่ืนร่วมกนัตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ซึง่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอ�านาจลงลายมือชือ่และประทับตราส�าคญัของธนาคารกระท�าการใดๆ  
แทนธนาคารได้ ทัง้น้ี คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจพจิารณาก�าหนดและแก้ไขเปล่ียนแปลงชือ่กรรมการซึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่ผูกพนัธนาคารกระท�า
การใดๆ แทนธนาคารได้

2) คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจแต่งตัง้ผูจ้ดัการใหญ่และพนกังานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตัง้ตวัแทนของธนาคาร โดยให้ผูใ้ด 
มอี�านาจและหน้าทีเ่พยีงใดสดุแต่คณะกรรมการธนาคารจะเหน็สมควร รวมทัง้สามารถก�าหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบ�าเหน็จรางวลัแก่บคุคลเหล่าน้ี 
และถอดถอนจากต�าแหน่งได้

3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ�านาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของธนาคารก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย กใ็ห้เรยีกว่า กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

4) คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็น 
ในกิจการของธนาคาร ตามท่ีคณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กบัทัง้ก�าหนดค่าจ้างและบ�าเหนจ็รางวลัได้

5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้คราว ในเมือ่พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าธนาคารมกี�าไร 
สมควรพอทีจ่ะท�าเช่นนัน้ และรายงานให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ทราบในการประชมุคราวต่อไป
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ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท�าได้ แต่มีกิจการบางประการท่ีพระราชบัญญัต ิ

บรษิทัมหาชนและข้อบงัคบัของธนาคาร รวมถงึกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น
1) การอนุมตังิบดลุและบญัชีก�าไรขาดทุน
2) การอนุมตัจิดัสรรก�าไร
3) การเลือกตัง้กรรมการธนาคารใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลอืกต้ังกรรมการธนาคารเพิม่ในกรณทีีม่กีารเพิม่จ�านวน
4) การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชี และก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชี
5) การเพ่ิมทนุ ลดทุน การโอนส�ารองเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม การจ่ายเงนิปันผล การเสนอขายหรอืจดัสรรหุน้ และการออกหุน้กู้
6) การขายหรอืโอนกจิการของธนาคารทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญั การซือ้หรอืรบัโอนกจิการอืน่ การท�า แก้ไข หรอืเลกิสญัญาเกีย่วกบั 

การให้เช่ากจิการของธนาคารทัง้หมดหรือบางส่วนทีส่�าคญั

หน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคาร 
1) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซือ่สตัย์สจุริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมท้ังก�ากบัดแูลการด�าเนนิกจิการ 

ทัง้หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัของธนาคาร มตคิณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพือ่สร้างคณุค่า 
ให้แก่ธนาคารอย่างยัง่ยืน

2) ก�าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถปุระสงค์และเป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมีการทบทวนและอนุมัตเิป็นประจ�าทกุปี
3) ก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทีด่ ีซึง่ครอบคลมุถงึการก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงาน นโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งทีม่ี

การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ก�าหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance  
Framework) เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก�าหนด รวมท้ังดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรท่ีค�านึงถึงความเสี่ยง  
(Risk Culture)

4) ดแูลให้มกีารควบคมุภายใน (Internal Control) ทีม่ปีระสทิธภิาพ ครอบคลมุกจิกรรมต่างๆ ในการด�าเนนิงาน และสามารถสะท้อน 
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท�าหน้าที่ควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense)  
มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล

5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส�าคญัเพือ่ให้บรรลุวตัถปุระสงค์และเป้าหมาย มกีารตดิตามดแูล 
ให้มกีารน�ากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิรวมถึงการประเมนิผลและดแูลการรายงานผลการด�าเนนิงาน

6) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มกีารทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคาร ผู้จดัการใหญ่และฝ่ายจดัการ เพ่ือให้สอดคล้องกบัทศิทาง 
ขององค์กร ก�ากบัดแูลให้มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ทีม่ปีระสทิธภิาพ

7) ดแูลให้มกีารบริหารจดัการด้านการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตัง้แต่ต้นจนจบ (End-to-End Process) จัดให้ 
มช่ีองทางในการรบัและบรหิารจดัการข้อร้องเรียนต่างๆ ของผูแ้จ้งหรอืผูมี้ส่วนได้เสียทกุฝ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล รวมทัง้การให้นโยบาย 
เพือ่การพฒันาและปรบัปรงุการด�าเนินธรุกจิของธนาคารโดยค�านงึถงึความปลอดภยัและสุขอนามยั ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ตลอดจน 
การพฒันาบคุลากรของธนาคาร

8) ก�ากบัดแูลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู ให้มคีวามรู ้ ทกัษะ ประสบการณ์ และ 
คณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย รวมท้ังก�ากบัดแูลให้มีการประเมินผลการปฏบัิตงิานของผูจั้ดการใหญ่และผู้บรหิารระดบัสงู 
ทีม่ปีระสทิธผิลเป็นประจ�าทกุปี มโีครงสร้างค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรท่ีค�านึงถงึความเสีย่ง มรีะบบการก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิาร 
ระดบัสงูทีร่อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและผลการปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัผลประกอบการของธนาคารทัง้ในระยะส้ันและ 
ระยะยาว

9) คณะกรรมการธนาคารต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถอืหุน้เป็นการประชมุสามญัประจ�าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีอง 
ธนาคาร ส่วนการประชมุผู้ถอืหุน้คราวอืน่ๆ นอกจากทีก่ล่าว เรยีกว่า การประชมุวสิามัญ ซึง่กรรมการธนาคารจะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ไรกไ็ด้ สดุแต่ 
จะเหน็สมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจดัให้มกีารประชมุวสิามญัภายในหน่ึงเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนงัสอืร้องขอจากผูถ้อืหุ้น

10) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยทีส่ดุร้อยละ 75 ของจ�านวนครัง้ของการประชมุท่ีจดัขึน้ในแต่ละปี และการประชมุผูถ้อืหุน้  
เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ท้ังน้ี  
กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการ 
ชัว่คราวได้

11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดต้ังคณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ช่วยปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารและการก�ากบัดแูล 
กจิการทีด่ ี โดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหน่ึงหรอืหลายคนเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้พจิารณาอนมุติักฎบตัร 
ของคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ก�าหนดสาระส�าคญัเกีย่วกบัองค์ประกอบ หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และเรือ่งอ่ืนใดทีเ่ก่ียวข้องกบัคณะกรรมการชุดย่อยตามท่ี 
คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม 
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12) คณะกรรมการธนาคารต้องจดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตังิาน ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิกรรมการท่านอืน่ และแบบประเมนิ
ทัง้คณะ ปีละ 2 คร้ัง และน�าผลการประเมนิดงักล่าวมาปรบัปรงุและพฒันาการท�างาน รวมถงึใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจดัให้มีทีป่รกึษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็ 
ในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการกไ็ด้ตามหลกัเกณฑ์และช่วงเวลาทีเ่หน็สมควร เช่น ทกุๆ 3 ปี เป็นต้น โดยต้องเปิดเผยการด�าเนนิการ 
เกีย่วกบัการประเมินผลไว้ในรายงานประจ�าปี

13) ปฏบิตัติามข้อพึงปฏบิตัท่ีิดสี�าหรบักรรมการบริษทัจดทะเบยีน (Code of Best Practice of Directors of Listed Companies) และหลกัการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีดสี�าหรับบรษิทัจดทะเบยีน (Corporate Governance Code: CG Code)

บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผูน้�าองค์กรได้ท�าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของธนาคาร ผูถ้อืหุน้ รวมถงึผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีอืน่ๆ เพือ่ให้บรรล ุ

ผลประโยชน์สงูสดุในระยะยาว โดยเป็นผู้น�าในการผนกึศกัยภาพ ความคดิ ความสร้างสรรค์ รวมทัง้ความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการ 
ของธนาคารเข้าด้วยกนั ทีส่่งผลให้แผนกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวประสบความส�าเรจ็ มกีารตดิตามการด�าเนนิกจิการ 
ของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง โดยให้มกีารรายงานฐานะการเงนิและข้อมลูส�าคญัต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทกุเดอืน เป็นก�าลงัส�าคญั 
ผลกัดันนโยบายด้านบรรษัทภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคาร สร้างจรยิธรรมให้กบับคุลากรทกุระดับ โดยมบีทบาทหน้าที ่
สรปุได้ดงันี้

การบริหาร
1) ดแูลภาพรวมในด้านกลยทุธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกดิความยุตธิรรม รวมถงึการดแูลลูกค้าของธนาคารด้วยความเท่าเทยีมกนั
2) ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตังิานเพือ่ให้เป็นไปโดยถกูต้องตามกฎหมายท้ังในด้านการก�ากบัของทางการและของธนาคาร ตลอดจนมติ 

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น
3) ก�ากบั ตดิตาม ดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลตุามวตัถปุระสงค์ 

และเป้าหมายหลกัของธนาคาร
4) ดแูลให้มัน่ใจว่า กรรมการธนาคารทกุคนมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิให้เกิดวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรม และการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี

การประชมุคณะกรรมการธนาคาร
1) ท�าหน้าท่ีประธานในทีป่ระชมุและเข้าร่วมการประชมุทกุครัง้ เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น เพือ่ให้การด�าเนินการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

มปีระสิทธภิาพ
2) ก�าหนดวาระการประชมุคณะกรรมการธนาคารโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมมีาตรการทีด่แูลให้เรือ่งส�าคญัได้ถกูบรรจ ุ

เป็นวาระการประชมุ
3) กระตุน้ให้กรรมการธนาคารทกุท่านแสดงความคดิเหน็ โดยมกีารมอบหมายอ�านาจหน้าทีด้่านการบรหิารจดัการองค์กรให้แก่ฝ่ายจดัการ 

ด้วยความเหมาะสม ดแูลให้กรรมการธนาคารทกุท่านได้รบัข้อมลูของธนาคารทีถ่กูต้อง ตรงเวลา และชดัเจน เพือ่ใช้ในการตดัสนิใจซึง่จะน�าไปสู่ 
ความส�าเรจ็ของธนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารบริหารจัดการด้านเวลาทีเ่พยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรือ่งและเพยีงพอส�าหรบัคณะกรรมการธนาคาร 
ในการอภปิรายประเดน็ทีส่�าคญัและปรกึษาหารอืกนั ส่งเสรมิให้กรรมการธนาคารมกีารใช้ดลุยพินจิอย่างรอบคอบและแสดงความคดิเหน็ได้อย่างเป็นอสิระ 
ในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องได้โดยทัว่กนัในวาระประชมุทีส่�าคญั ท้ังนี ้เป็นผูน้�าแนวนโยบายเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการบรหิารและกรรมการ 
ทีไ่ม่ใช่ผูบ้ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยได้มกีารปรกึษาหารอืกนัเป็นประจ�า

การพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพในการท�างาน
1) ดูแลให้มีการจัดการปฐมนิเทศและการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้กับกรรมการธนาคารใหม่ทุกท่าน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการธนาคาร 

ใหม่เข้าใจและสามารถปรับตวัเข้ากบัองค์กรได้รวดเรว็
2) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ 

กรรมการธนาคารทีจ่ดัโดยสถาบันทีม่ชีือ่เสยีงและเป็นทีย่อมรบั เช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษทัไทย และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  
เป็นต้น

3) สนบัสนนุส่งเสรมิให้กรรมการธนาคารทกุท่านท�างานร่วมกนัอย่างเป็นทมี อนัจะก่อให้เกดิความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลในการท�างาน 
ดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ และแบบประเมนิท้ังคณะ น�าผลการประเมนิ
ดงักล่าวมาปรบัปรงุและพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร

4) ก�าหนดให้มรีะบบการตดิตามดแูลและประเมนิผลการด�าเนนิงานของธนาคารเพือ่ให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง
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ความสัมพนัธ์ระหว่างผูถ้อืหุน้
ดแูลให้มกีารสือ่สารระหว่างผูถื้อหุน้ของธนาคารด้วยความมปีระสทิธภิาพ และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถตดิต่อสือ่สารกับคณะกรรมการ 

เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างกนั

การประชมุผูถ้อืหุ้น
ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นทกุครัง้ และมกีารมอบหมายให้มผีูด้แูลการประชมุผู้ถอืหุน้ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัต่างๆ 

อย่างถกูต้อง พร้อมทัง้ดแูลให้กรรมการธนาคารทกุท่านเข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างพร้อมเพรยีงกนั โดยเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สิทธใินการประชมุ
ผูถ้อืหุ้นอย่างเตม็ที ่ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผูถ้อืหุน้ การซกัถามหรอืขอค�าชีแ้จงเพิม่เตมิ การรบัทราบรายงานประจ�าปี 
การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรก�าไรและเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
การเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบญัช ีการอนมุตัเิรือ่งการแก้ไขหนงัสือบรคิณห์สนธขิองธนาคาร เป็นต้น

บทบาทในด้านอืน่ๆ
ปฏบิตัหิน้าท่ีด้วยความซือ่สตัย์สุจรติ ดแูลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มคีวามเหมาะสม ดแูลให้มกีารน�านโยบายและการตดัสนิใจ

ของคณะกรรมการธนาคารไปปฏบิตัอิย่างมปีระสิทธผิล สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม 
ให้เกิดขึน้ในทุกระดบั ตัง้แต่กรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึพนกังาน

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร
เป็นไปตามข้อบงัคบัของธนาคาร โดยในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของทัง้หมด 

ทัง้นี ้ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารทีเ่หมาะสมไม่ควรเกนิ 3 วาระตดิต่อกนั เว้นแต่กรรมการธนาคารคนใดมคีวามเหมาะสมทีจ่ะ 
ด�ารงต�าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการธนาคารรายดงักล่าวและชีแ้จงเหตผุล 
พร้อมผลการปฏิบตัหิน้าทีต่่อผูถื้อหุน้ 

กรรมการผูม้อี�านาจลงนามแทนธนาคาร
ในระหว่างปี 2563 ธนาคารได้มกีารเปล่ียนแปลงกรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืช่ือแทนธนาคาร โดยตัง้แต่วันที ่28 ตลุาคม 2563 จนถงึปัจจบัุน

กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืช่ือแทนธนาคารเป็นดงันี ้ “นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่โดยล�าพงั ลงลายมือชือ่และประทบัตราส�าคญัของ
บรษิทั”

3.2.2 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
3) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ
4) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ

 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  

พ้นจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563
3) นายลวรณ แสงสนิท ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
4) นายนิรุฒ มณีพันธ์  ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�านาจที่ก�าหนด
2) การพจิารณากล่ันกรองหรอือนมุติัการลงทนุ หรอืขายหลกัทรพัย์ทีธ่นาคารลงทนุ การซือ้ขาย หรอืให้เช่าทรพัย์ของธนาคาร ตามอ�านาจ

ที่ก�าหนด
3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�าปี 
5) การติดตามงานที่มีความส�าคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
6) การพจิารณาอนมุติัหรอืรบัทราบกจิการอืน่ๆ ท่ีเกีย่วกบัการบรหิารงานทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็ว่าจ�าเป็นหรอืสมควรเป็นการเร่งด่วน 

เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด�าเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว
7) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร

3.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ
2) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
3) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ

 นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารปรบัปรงุขอบเขต อ�านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี  
2563/2564 (ปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
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) พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยง หรอืรายการท่ีอาจขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ให้ม่ันใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง มีความ

สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
1.4) สอบทานหลกัฐานหากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของธนาคารอย่างมนียัส�าคญั หรอื

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร
1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน

2) ผู้สอบบัญชี
2.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
2.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความซ�้าซ้อนของการปฏิบัติงานท่ีอาจจะมี

ความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงิน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
2.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการธนาคาร  

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่าจ�าเป็นและ 

เป็นเรื่องส�าคัญ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะที่ส�าคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
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3) สอบทานการด�าเนนิงานของธนาคารทีม่คีวามเส่ียงส�าคญักระทบต่อวตัถปุระสงค์ รวมถงึการเปลีย่นแปลงท่ีส�าคญัในด้านการก�ากบัดแูลทีด่ี 
และการน�าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้และนวัตกรรม

4) การบริหารความเสี่ยง
4.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่ส�าคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในกับของผู้สอบบัญช ี

ว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตระหนักถึงความเส่ียงท่ีส�าคัญและท่ีเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน

กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ 
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

5) การควบคุมภายใน
5.1) สอบทานให้มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations 

of Treadway Commission) และ/หรือที่เหมาะสม โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง 
5.2) สอบทานความเหมาะสมและประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึง

การรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
6) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน

6.1) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหาย 
ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร

6.2) การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6.2.1) ก�ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ

6.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของธนาคาร ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

7) ผู้ตรวจสอบภายใน
7.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
7.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ข้ึนตรงต่อ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
7.3) ก�ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมท้ังให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นท่ียอมรับ  

รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
7.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน และคูมื่อการปฏบัิตงิานของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�า่เสมอ
7.5) พิจารณาและอนุมตัแิผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อตัราพนกังาน แผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี  

ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และจัดล�าดับความส�าคัญ
โดยค�านึงถึงระดับความเสี่ยง

7.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายจดัการ เพือ่สอบทานถงึการแทรกแซงจากฝ่ายบรหิารและฝ่ายจดัการอนัอาจจะกระทบถงึความเป็นอสิระและใจทีเ่ป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน

7.7) ก�ากับดูแล เรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดที่ส่งมายังสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�าเนิน
การตรวจสอบอย่างเหมาะสม

7.8) สอบทานกบัผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถงึสมรรถนะในการใช้ทรพัย์สนิของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายหรอื
คู่มือปฏิบัติงาน

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) จดัให้มกีารสอบทานประสทิธผิลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผูป้ระเมินอสิระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality  

Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
8)  การประเมนิการท�างาน จดัให้มีการประเมนิตนเองและคณะกรรมการธนาคารเป็นผูป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานประจ�าปีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
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9) การจัดท�า/สอบทาน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1) จดัท�ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยได้รบัความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
9.2) จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ธนาคาร
10) ความรับผิดชอบอื่นๆ

10.1) มีอ�านาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ท่ีเกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�านาจใน
การว่าจ้างหรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้

10.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ

ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 
2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสทิธภิาพของการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการรายดงักล่าว ให้กลบัมาด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 2 วาระตดิต่อกนัได้ และการต่อวาระทกุครัง้ต้องไม่ใช่
การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2)  กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
2.1) ครบก�าหนดตามวาระ
2.2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
2.3) ลาออก
2.4) ตาย
2.5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
2.7) ต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถึงท่ีสุด หรือค�าสั่งท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดท่ีกระท�าด้วยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ
2.8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.9) เป็นบุคคลล้มละลาย

3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ

4) เมือ่มกีรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้กรรมการท่ีมีคณุสมบตัคิรบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในหน้า 188-189

3.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ
2) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ
3) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ
4) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ

 นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ เลขานุการ
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลฯ

1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 
1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการธนาคาร
2) ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของธนาคารให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลของสถาบนัก�ากบั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) พจิารณาเสนอข้อพงึปฏบิตัทิีด่ ีส�าหรบัคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก�าหนดข้อบงัคบัคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ

ที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
5) เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร
6) ส่งเสรมิการเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี และการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนืให้ 

เป็นทีเ่ข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
7) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
8) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

3.2.5 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ประธานกรรมการ
2) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ
3) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ

 นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ เลขานุการ
 นายบุญเชิด พิกุลแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
 นายธนกร กาญจนนัติ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช รับต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563
3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ รับต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
4) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส รับต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
5) นายธนกร กาญจนนัติ รับต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มขีอบเขตหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ด�าเนนิการ 

ในเรือ่งต่างๆ ตามทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชมุให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
ทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1) ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร ในการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อืน่ของกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร
ระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร

2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร
3) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1) กรรมการ
3.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
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4) ดแูลให้คณะกรรมการธนาคาร มขีนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร รวมถงึมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ

5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ
6) ดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูม้อี�านาจในการจดัการของธนาคารได้รบัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ทีม่ต่ีอธนาคาร โดยกรรมการท่ีได้รบัมอบหมายให้มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพิม่ข้ึนควรได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมายนั้น

7) ก�าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับ 
ผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหานโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด�าเนินงาน และความเห็นของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

9) ด�าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

3.2.6 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ
4) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ
5) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ

 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง เลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
1) นายลวรณ แสงสนิท แต่งตั้งเป็นกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563

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

และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง  
รวมถึงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดูแลให้การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารและ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย  
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ  
โดยคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงพึงประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินครอบคลุม 
ความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนใหม่ และมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน 
ต่อคณะกรรมการธนาคารในเรือ่งประสทิธภิาพการบรหิารความเสีย่งและสถานะการปฏบิตัติามวฒันธรรมองค์กรทีค่�านงึถงึความเสีย่ง ตลอดจนปัจจยั 
และปัญหาที่มีนัยส�าคัญ และสิ่งท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงนิ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถงึผลการด�าเนินการด้านการบรหิารความเสีย่งในภาวะพเิศษหรอืภาวะฉกุเฉนิ เมือ่มกีารประกาศ 
ใช้แผน เช่น Business Continuity Plan (BCP) รวมทั้ง กรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานและฐานะเงินกองทุน 
ของธนาคาร เป็นต้น รวมถงึน�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ 
ธนาคารเพื่อทราบ/พิจารณาทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียงเป็นประจ�าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือ 
ตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.2.7 คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส ประธานกรรมการ
2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ
3) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
4) พลเอก เทียนชัย  รับพร กรรมการ

 นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข เลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ากับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ และเลขานุการคณะกรรมการฯ 
1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส  ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  

ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
2) นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข  ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายนิรุฒ มณีพันธ์  

ซึ่งลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
3) นางวิภาวดี  เลิศศรีสุริยะ  ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563  

(ปัจจุบันยังไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ)

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในเรื่องต่างๆ 

ดังนี้
1) ดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิารความเสีย่งอนัเกดิจากการปฏบัิตทิีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยผ่านหน่วยงานก�ากบัการปฏบิตัิ 

ตามกฎเกณฑ์ 
2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎบัตรของหน่วยงานการก�ากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
3) ประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 

มีความเป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

4) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report) 
5) สอบทานรายงานการสอบทานหรือติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือ ติดตามธุรกรรมใดที่ 

เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร
6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่รบัทราบผลการสอบทานหรอืตดิตามการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการด�าเนนิการปรบัปรงุ

แก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์

3.2.8 คณะกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) พลเอก เทียนชัย รับพร ประธานกรรมการอิสระ
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระ
4) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ
5) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการอิสระ
6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ 

 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
2) นายนิรุฒ มณีพันธ์  ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการอิสระ  

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
3) นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ  ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ  

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�าคัญหรือประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการธนาคาร 

ควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4) กรณีที่มีการพิจารณาวาระส�าคัญๆ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินท่ีมี 

นัยส�าคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการอิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�าคัญดังกล่าว
5) กรณีท่ีมีการพิจารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมีความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใด 

ก็ตาม ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง
6) ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเฉพาะเร่ือง 

การก�ากับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง
7) ด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

วาระการด�ารงต�าแหน่ง
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน โดยเมื่อครบ 9 ปีแล้ว หากคณะกรรมการ

ธนาคาร/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจ 
ในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น 
ขอความเห็นชอบการด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

3.3 รายชื่อเลขานุการบรษัิท
คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งต้ังเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นล�าดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช  

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ ท�าหน ้าที่ เป ็น เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต ่วันที่  8 กรกฎาคม 2563 เป ็นต ้นไป เพื่อให ้ เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยคุณสมบัติและ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบส�าหรับต�าแหน่งเลขานุการบริษัท
1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง

ถูกต้อง 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) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
 9) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
 10) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด
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นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุม 
คณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�านวน 
3 ครั้ง

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร

คณะกรรมการ
บรหิาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแล
ความเส่ียง

คณะกรรมการ
ก�ากับฯ

คณะกรรมการ 
อสิระ

คณะกรรมการ 
กิจการ 
สัมพันธ์

 1) นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ (1) 23/24 30/33 - - - - - - -

 2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 25/26 44/46 - - - 12/12 - - -

 3) นายวิชัย อัศรัสกร (2) 25/26 - 22/22 - 12/13 - - 4/4 1/1

 4) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ (3) 26/26 - - 20/20 - 12/12 12/12 4/4 -

 5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 26/26 - - - 13/13 - 12/12 4/4 -

 6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวลิาส (4) 1/1 - - - - - 1/1 1/1 -

 7) พลเอก เทียนชัย รับพร 26/26 - 22/22 - - - 12/12 4/4 -

 8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 24/26 46/46 - - - 12/12 - - -

 9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (5) 25/26 5/6 - 16/16 12/13 - - - -

10) นางนิธิมา  เทพวนังกูร 26/26 - 22/22 - 12/13 - - 3/4 -

11) นายลวรณ  แสงสนิท (6) 1/1 - - - - 0/1 - - -

12) นายผยง ศรีวณิช 26/26 43/46 - - - 11/12 - - -

กรรมการที่ออกระหว่างปี

 1) นายเอกนิติ นติทิณัฑ์ประภาศ (7) 0/0 - - - - - - - -

 2) นายประสงค์ พูนธเนศ (8) 16/18 - - - - - - - -

 3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (9) 17/17 - - 14/14 9/9 - - - 9/9

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

 (1)  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563 

และลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร วันที่ 31 ตุลาคม 2563 

 (2) ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 (3)  เปลี่ยนแปลงการด�ารงต�าแหน่งจากประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจากกรรมการสรรหาฯ เป็น 

ประธานกรรมการสรรหาฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 (4)  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาฯ  

วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 (5) ออกจากต�าแหน่งกรรมการบริหาร และด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 (6) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง วันที่ 23 ธันวาคม 2563

 (7) ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วันที่ 13 มกราคม 2563

 (8) ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วันที่ 1 ตุลาคม 2563

 (9) ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ วันที่ 20 กันยายน 2563

3.4 การประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคารได้ก�าหนดการประชมุคณะกรรมการธนาคารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดยในปี 2563 ได้ก�าหนดการประชมุในวนัพธุท่ีสองและสี ่

ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบ ไปยังคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเลขานุการเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็น 
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อพร้อมให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้จ�าแนก 
วาระการประชมุออกเป็นหมวดหมูท่ีช่ดัเจน เช่น เรือ่งทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชมุ เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา เรือ่งสบืเนือ่ง เรือ่งนโยบาย  
เรื่องสินเชื่อ เรื่องปรับปรุงหนี้ เรื่องการลงทุน เรื่องซื้อ/ขายทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ 
การด�าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2563 มกีารประชมุคณะกรรมการธนาคาร 26 ครัง้ คณะกรรมการบรหิาร 46 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 22 ครัง้ คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน 20 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 13 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 12 ครั้ง  
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 12 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียด 
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
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3.5  ค่าตอบแทนกรรมการ
3.5.1 นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ท�าหน้าทีท่บทวน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจ 
โดยรวม เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเป็นไปตามมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก�าหนด โดยมีกระบวนการในการก�าหนด 
ค่าตอบแทนดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามนโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการชุดย่อยของธนาคาร เพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร

- คณะกรรมการธนาคาร น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยมีข้อมูลประกอบ 
การพิจารณาได้แก่ นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ หลักเกณฑ์การก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่ง จ�านวนเงิน 
ค่าตอบแทน

- เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจ�าปี

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง)
2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง) 
 2.2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ หรือคณะท�างานอื่น (เฉพาะกรรมการท่ีเข้าประชุม  

รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน)
3) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการ ดังนี้
 3.1) ธนาคารจะต้องมีผลก�าไรจากผลประกอบการ และ
 3.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย อตัราต่อคน

1. ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ด�ารงต�าแหน่ง)
 1.1 ประธานกรรมการธนาคาร 160,000.- บาท / เดือน
 1.2 กรรมการธนาคาร 80,000.- บาท / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุม
 2.1  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ 

ในกรณีที่มีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้อง 
ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)

  - ประธานกรรมการธนาคาร
  - กรรมการธนาคาร

75,000.- บาท / ครั้ง
60,000.- บาท / ครั้ง

 2.2  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ 
หรือคณะท�างานอื่น (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 
1 ครั้ง/เดือน)

  - ประธานกรรมการ
  - กรรมการ

37,500.- บาท / ครั้ง
30,000.- บาท / ครั้ง

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

3.5.2  ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าปี 2563
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบ้ียประชุมให้คณะกรรมการ ส�าหรับปี 2563  

ครบถ้วนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 26,928,038.74 บาท จ�าแนกเป็น 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 17,895,861.30 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม 1,613,709.68 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 1,313,709.68 บาท คณะกรรมการ 

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รวม 1,111,209.68 บาท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 1,733,709.68 บาท  
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง รวม 1,343,709.68 บาท คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม 1,253,709.68 บาท คณะกรรมการ
อิสระ รวม 293,709.68 บาท คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รวม 338,709.68 บาท และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รวม 30,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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3.5.3 ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยปี 2563
มีกรรมการธนาคารจ�านวน 1 คน ได้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย โดย 

ไม่ได้รับค่าตอบแทน 
3.5.4 เงินบ�าเหน็จคณะกรรมการธนาคาร ประจ�าปี 2562
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2562 จ�านวน 41,270,000.00 บาท ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร/อดีตกรรมการธนาคาร * เงนิบ�าเหน็จ

1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 4,057,658.51 

2) นายวิชัย อัศรัสกร 3,550,451.19 

3) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 3,198,880.10 

4) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 3,410,100.68 

5) พลเอก เทียนชัย รับพร 3,410,100.68 

6) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 3,550,451.19 

7) นางแพตริเซีย มงคลวนิช 3,550,451.19 

8) นางนิธิมา เทพวนังกูร 2,201,140.78 

9) นายผยง ศรีวณิช 3,550,451.19 

10) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ * 4,564,865.82 

11) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา * 3,550,451.19 

12) นายดิสทัต โหตระกิตย์ * 1,896,816.39 

13) นายสมชัย บุญน�าศิริ * 778,181.09 

รวมทั้งสิ้น 41,270,000.00 

หน่วย : บาท

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

และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ ตลอดจนบริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร 
และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ก�ากับดูแลการด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการธนาคาร 
มอบหมาย

2) บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของธนาคาร
4) ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนธนาคารในการด�าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ากับ หรือกระท�า 

นิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร
6) ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคาร
7) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2563 ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนดให้มีการน�าผลประเมินมาเช่ือมโยง

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

ปรับค่าตอบแทนประจ�าปี น�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีความสอดคล้องและ

เหมาะสมกับสภาวการณ์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารในปัจจุบันเพื่อให้สามารถวัดผลและสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกมิติ

3) สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษทัภบิาลร่วมกบัสายงานบรหิารการเงนิ น�าเสนอผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ พร้อม
น�าเสนอผลการประเมินที่เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ ต่อคณะกรรมการธนาคาร

4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

3.6.2 ผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 8-9)

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สายงาน

1. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง

3. นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions 

4. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง

5. นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

6. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

7. นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

8. นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน

9. นายสันติ ปริวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ

10. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

11. นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ

12. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

13. นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี

14. นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ

15. นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

16. นายชาญชัย สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ 
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

17. นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

18. นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

19. นางสุวรรณา อนันทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

20. นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

21. นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย

ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563

1. นางสุรางค์ ธนัตถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

2. นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

3. นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2563 

 1) นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง พ้นรักษาการ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

 2) นายสันติ ปริวิสุทธิ์ เลื่อนต�าแหน่ง และหมุนเวียนงานจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร 

สายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

สายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 และรักษาการผู้บริหารสายงาน สายงาน

ก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย แทนนายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ลาออก  

ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 30 กันยายน 2563

 3) นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ เล่ือนต�าแหน่งจาก ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน เป็น  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษทัภบิาล  

ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2563

 4) นายธวัชชัย ชีวานนท์ เลื่อนต�าแหน่งจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน เป็น  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 

ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563

 5) นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล รับต�าแหน่ง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน  

ตัง้แต่วนัที ่2 มนีาคม 2563 แทนนายสนัต ิปรวิสิทุธิ ์ทีห่มนุเวยีนไปด�ารงต�าแหน่ง ผูบ้รหิาร

สายงาน สายงานปฏบิตักิาร

 6) นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานก�ากบักฎเกณฑ์และกฎหมาย ลาออก

จากธนาคาร ตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน 2563

 7) นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รับต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และ

กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ลาออก 

 8) นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ รบัต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานเครอืข่ายธรุกจิ

ขนาดเลก็และรายย่อย ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2563 แทนนายเทดิชยั วริฬุห์พานิช  

ทีเ่กษียณอายงุาน

 9) นางสุวรรณา อนันทานนท์ รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้

และบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทน นางสุรางค์ ธนัตถานนท์  

ที่เกษียณอายุงาน

 10) นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานสื่อสารและ

ภาพลักษณ์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนต�าแหน่งว่าง

 11) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รบัต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานเทคโนโลย ีตัง้แต่วันที่  

5 ตลุาคม 2563 แทน นายบุญเลศิ สนิสมบตั ิรองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน 

สายงานเทคโนโลย ีหมุนเวยีนงานไปด�ารงต�าแหน่ง ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

และลาออกจากธนาคาร



รายงานประจ�าปี 2563 105

3.7 ค่าตอบแทนผู้บรหิารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาและน�าเสนอค่าตอบแทนของผู้บรหิารระดบัสงูรวมถงึกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามนโยบาย Performance Driven Organization (PDO) คือ องค์กรที่ขับเคลื่อน 
ด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่  
จะเชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยเน้นการดูแล 
ผลประโยชน์ของผูบ้ริหารให้ได้รบัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและอยูใ่นระดบัท่ีสามารถแข่งขนัได้ในอตุสาหกรรม สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ยนื  
ผ่านการเปรียบเทียบกับตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน ที่ก�าหนดใน Balanced Scorecard รวมถึงผลการด�าเนินงานของธนาคารเมื่อเทียบกับ 
ผลการด�าเนนิงานของบรษัิททีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนัในทกุมติ ิเพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ทีย่ัง่ยนืในระยะยาว ภายใต้หลกัเกณฑ์ทีโ่ปร่งใส และตามขอบเขต 
ความรับผิดชอบของต�าแหน่งงาน ซ่ึงสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบัน 
การเงินชั้นน�าในประเทศไทย โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลีย้งชพีในส่วนของธนาคาร รวมถงึผลประโยชน์และสวสัดกิารอืน่ๆ ตามระเบยีบของธนาคาร เช่นเดยีวกนักบัพนกังาน เพือ่ส่งเสรมิคณุภาพชวีติทีด่ ี
และสร้างแรงจูงใจในการท�างาน โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดังนี้
• ผูบ้รหิารระดบัสงูตามนยิามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส รวม 27 คน เป็นจ�านวนเงนิรวม 331,335,128 บาท แบ่งเป็นผู้บรหิารระดบัสงูทีธ่นาคารจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 23 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 280,320,402 บาท และผู้บริหารระดับสูงท่ีธนาคารไม่ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพ จ�านวน 4 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 51,014,726 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2562 ส�าหรับผู้บริหาร 
ระดับสูงที่เกษียณในปี 2562 จ�านวน 2 ท่าน ซึ่งได้รับในปี 2563 ด้วยเช่นกัน)

• ส�าหรับผูบ้ริหารกลุ่ม รวม 90 คน (ผู้มอี�านาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ�านวนเงนิรวม 507,813,061 บาท แบ่งเป็นผูบ้ริหารกลุม่ 
ที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และ 
เงินสมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชีพ จ�านวน 79 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 488,500,612 บาท และผูบ้รหิารกลุม่ทีธ่นาคารจ่ายเงนิเดอืน เงนิประจ�าหน่วยงาน  
เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน แต่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 11 คน  
เป็นจ�านวนเงินรวม 19,312,449 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2562 ส�าหรับผู้บริหารกลุ่มท่ีเกษียณในปี 2562  
จ�านวน 9 ท่าน ซึง่ได้รับในปี 2563 ด้วยเช่นกัน)
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3.8 ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของธนาคารในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ
บรษัิทย่อย(1) บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท 
อื่นๆ(2)

บรษัิทท่ีมีกรรมการ 
รว่มกัน(3) บรษัิทท่ีมีกรรมการรว่มกัน (3)

บรษัิทท่ีมี 
ผู้บรหิาร
รว่มกัน 

(4)

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

กรรมการ กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX X X X นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A XX X X นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A XX XX XX XX

นายวิชัย  อัศรัสกร X นายวิชัย  อัศรัสกร X X X X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X

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

นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / /

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช X นางแพตริเซีย  มงคลวนิช X X X X

นางนิธิมา  เทพวนังกูร X นางนิธิมา  เทพวนังกูร X

นายลวรณ  แสงสนิท / นายลวรณ  แสงสนิท / /

นายผยง  ศรีวณิช B XX นายผยง  ศรีวณิช B XX

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง 

นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M XX / นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X X.C X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M / นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M

นายสุรธันว์  คงทน M X นายสุรธันว์  คงทน M

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X / นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M XX X นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M

นางสาวศรัณยา เวชากุล M / นางสาวศรัณยา เวชากุล M

นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M X นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M

นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M X X นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M XX X

นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข M นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข M

นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต M XX X นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต M

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M X X X X นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M X X นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M

นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M

นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M

นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ M X,C นายปฏิเวช สันตะวานนท์ M

หมายเหตุ  ตารางน้ีมไิด้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบรษัิทย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยูท่ีป่ระวตัขิองแต่ละท่านในหวัข้อประวตัคิณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

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 เป็นไปตามเกณฑ์การการจดัท�างบการเงินของธนาคาร  
  (2) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1 ) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  (3) บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว   
  (4) บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว 
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3.8 ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการและผู้บรหิารระดับสูงของธนาคารในบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อ
บรษัิทย่อย(1) บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท 
อื่นๆ(2)

บรษัิทท่ีมีกรรมการ 
รว่มกัน(3) บรษัิทท่ีมีกรรมการรว่มกัน (3)

บรษัิทท่ีมี 
ผู้บรหิาร
รว่มกัน 

(4)

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

กรรมการ กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX X X X นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A XX X X นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย A XX XX XX XX

นายวิชัย  อัศรัสกร X นายวิชัย  อัศรัสกร X X X X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X

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

นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / /

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช X นางแพตริเซีย  มงคลวนิช X X X X

นางนิธิมา  เทพวนังกูร X นางนิธิมา  เทพวนังกูร X

นายลวรณ  แสงสนิท / นายลวรณ  แสงสนิท / /

นายผยง  ศรีวณิช B XX นายผยง  ศรีวณิช B XX

ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง 

นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M XX / นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง M

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X X.C X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M / นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M

นายสุรธันว์  คงทน M X นายสุรธันว์  คงทน M

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X / นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M XX X นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M

นางสาวศรัณยา เวชากุล M / นางสาวศรัณยา เวชากุล M

นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M X นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ M

นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ M

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M X X นายธวัชชัย  ชีวานนท์ M XX X

นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข M นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข M

นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต M XX X นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต M

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M X X X X นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M X X นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M

นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M

นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M

นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M

นายปฏิเวช สันตะวานนท์ M X,C นายปฏิเวช สันตะวานนท์ M

หมายเหตุ  ตารางนีม้ไิด้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบรษัิทย่อย บรษิทัร่วม และบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยูท่ี่ประวัติของแต่ละท่านในหวัข้อประวตัคิณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง

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 เป็นไปตามเกณฑ์การการจดัท�างบการเงินของธนาคาร  
  (2) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1 ) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
  (3) บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว   
  (4) บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว 
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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)
10. บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย

บริษัทร่วม (1)

1. บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2. บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

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
3. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับ
  ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
4. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับ
  ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2

บริษัทท่ี่มีกรรมการร่วมกัน (3)

1. บมจ. บีซีพีจี

2. บมจ. ท่าอากาศยานไทย
3. บจ. โรงแรมเอราวัณ
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
5. บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
6. บจ. วี.บอดี้ แอนด์ เพนท์
7. บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์  
8. บจ. วี. ออโต้เซลส์
9. บจ. วี. คอนกลอมเมอเรท
10. บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
11. บจ. พาเนล พลัส 
12. บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
13. บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
14. บมจ. ทีพีบีไอ
15. บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
16. บมจ. ดุสิตธานี

17. บมจ. ปตท. 
18. บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น 
19. บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
20. บมจ. บีบีจีไอ
21. บจ. ปตท.ค้าสากล
22. บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
23. บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
24. บจ. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี

บริษัทท่ี่มีผู้บริหารร่วมกัน (4)

1. บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
2. บจ. อินโนสเปช (ประเทศไทย)
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3.9  การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บรหิารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อคณะกรรมการ 
และผู้บรหิารระดับสูง ต�าแหน่ง

จ�านวนหลักทรพัย์ท่ีถือ สัดส่วน

ตนเอง คู่สมรส บุตร รวม รอ้ยละ

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการธนาคาร - - - - -

2. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคาร - - - - -

3. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการธนาคาร - - - - -

4. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการธนาคาร - - - - -

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

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการธนาคาร - - - - -

7. พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการธนาคาร - - - - -

8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการธนาคาร - - - - -

9. นางแพตริเซีย  มงคลวนิช กรรมการธนาคาร - - - - -

10. นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการธนาคาร - - - - -

11. นายลวรณ  แสงสนิท กรรมการธนาคาร - - - - -

12. นายผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

13. นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

14. นางสาวศรัณยา  เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

15. นางประราลี  รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

16. นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

17. นายสุรธันว์  คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

18. นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

19. นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

20. นายธวัชชัย  ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

21. นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - 1,070 - 1,070 0.000008

22. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

23. นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

24. นายแพทย์พลวรรธ์  วิทูรกลชิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

25. นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

26. นายปฏิเวช  สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 4,000 - - 4,000 0.000029

27. นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

28. นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

29. นายปานะพันธ์  หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

30. นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 12,600 2,591 - 15,191 0.000109

31. นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

32. นางสุวรรณา  อนันทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -
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3.10 บุคลากร
3.10.1 จ�านวนพนักงาน
ธนาคารมีจ�านวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

หน่วย : คน

สายงาน
จ�านวนพนักงาน และพนักงานตามสัญญา

ลูกจา้ง รวม
ส�านักงานใหญ่ ไม่ใช่ส�านักงานใหญ่

สายงานหลัก

ธุรกิจขนาดใหญ่ 345 14 - 359

 - ผู้บริหาร พนักงาน และหน่วยงานขึ้นตรงธุรกิจขนาดใหญ่ 19 - - 19

 - สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 184 - - 184

 - สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 142 14 - 156

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 2,856 9,074 71 12,001

สายงานธุรกิจขนาดกลาง 1,124 - 2 1,126

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 112 - - 112

สายงานธุรกิจภาครัฐ 221 - - 221

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 186 - - 186

  รวม 4,844 9,088 73 14,005
สายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก

 สายงาน Digital Solutions 193 - - 193

 สายงาน Global Business Development and Strategy 74 - - 74

 สายงานเทคโนโลยี 974 - - 974

 สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย 464 - 22 486

 สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 210 - - 210

 สายงานตรวจสอบภายใน 300 - - 300

 สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 316 - 1 317

 สายงานบริหารการเงิน 361 - - 361

 สายงานบริหารความเสี่ยง 314 - 2 316

 สายงานบรหิารคณุภาพสนิเชือ่และกระบวนการธรุกจิเครอืข่ายรายย่อย 1,824 - 50 1,874

 สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 262 - - 262

 สายงานปฏิบัติการ 677 - 4 681

 สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 146 - - 146

 หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 63 - - 63

  รวม 6,178 - 79 6,257

  รวมทั้งสิ้น 11,022 9,088 152 20,262

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ธนาคารได้จดัการประชมุร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและผูแ้ทนฝ่ายลกูจ้าง เพือ่ร่วมพจิารณาให้ความเห็นเกีย่วกบัการปรบัปรงุประสิทธภิาพใน

การด�าเนนิงานของธนาคารตลอดจนส่งเสรมิและพฒันาการแรงงานสมัพนัธ์ โดยมิให้เกดิข้อพพิาทแรงงานเกดิขึน้ ประกอบกบัธนาคารได้มกีารจดัตัง้ 
คณะท�างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ที่ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อปรึกษาหารือข้อเสนอต่างๆ  
ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและพนักงานควบคู่กันไป นอกจากนี้ ยังด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของพนักงาน เพื่อรับทราบ ระดับความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพนักงาน  
น�าไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและท�าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน 

การประชมุร่วมกนัระหว่างผูบ้รหิารและตวัแทนฝ่ายลกูจ้างมุง่เน้นทีผ่ลประโยชน์ของธนาคารเป็นส�าคญั ซึง่ตวัแทน ทัง้ 2 ฝ่ายได้ร่วมกนัหารอื  
ด�าเนินการแก้ไขและมีข้อสรุป พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จในทุกเรื่อง ตามกรอบของกฎหมายท่ีใช้บังคับกับธนาคาร ยึดม่ันในส่ิงท่ีถูกต้อง 
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาติ การนับถือศาสนา เพศ และพวกพ้อง ส่งผลให้ธนาคารไม่มีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและ 
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินงานทางธุรกิจของธนาคาร
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3.10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึง 

ผูบ้รหิารระดบัสงู) จ�าแนกเป็นเงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั เงนิสมทบกองทุน 
ส�ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม 
เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์อื่นๆ รวม 22,993 ล้านบาท

3.10.3 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนกังานในปีท่ีผ่านมา 
ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง

จากคูแ่ข่ง (Bank และ Non-Bank) ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึผลกระทบ 
จากการ Disruption ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามความสามารถ 
ของพนักงาน (Core Competency, Technical Competency)  
และความสามารถของผู้บริหาร (Management Competency) โดยมี
การวิเคราะห์และระบุส่วนที่ต้องพัฒนา (Development Areas) เพื่อ 
น�ามาใช้ในการวางแผนการพฒันาบคุลากรเพือ่ปิด Competency Gap 
ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking ที่มีการ
ด�าเนนิงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบของหน่วยงาน
ก�ากับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน่วยงานหลัก 
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้น�า ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเริ่มจาก 
รวบรวมข้อมลูความต้องการพัฒนาผู้บรหิารและพนกังานในระดบัองค์กร 
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของสายงาน  
รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพ่ือน�ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกับ 
ปัจจัยอื่นๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร แผนปฏบิตักิารขององค์กรทัง้ในระยะส้ันและระยะยาว ฯลฯ เพือ่ 
น�ามาก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบ
ทกุมติ ิอนัจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร ซึง่เป็นการเสรมิสร้าง
ทักษะการท�างานให้กับพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการด�าเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงาน 
ที่มีการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน (Upskill-Reskill) เพ่ือให้พนักงานสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยในปี 
2563 ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้

• ด้านการ Strengthen Foundation 
จากวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ทีมุ่ง่ไปสู่การยกระดบัธนาคาร

เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูคู้ค่ณุธรรม พร้อมสนบัสนนุธนาคารสูก่ารสร้าง
วฒันธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทุจรติ (Zero Tolerance) ธนาคารจงึได้
ด�าเนินการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส.  
ทีก่�าหนดไว้ พร้อมทัง้พฒันาความรูค้วามเข้าใจแก่พนกังาน ด้านคณุธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน 
อาทิ หลักสูตร “Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตร
การเรยีนรูผ่้านช่องทางออนไลน์ แก่พนกังานธนาคารทกุระดบั, หลกัสตูร 
“Market Conduct” ที่มุ่งเน้นให้ความรู้พนักงานในเรื่องการให้บริการ
แก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรมตามสิทธข้ัินพ้ืนฐานของลกูค้า และผูม้าใช้บรกิาร
ทางการเงิน และหลักสูตร “Design Thinking กระบวนการสินเชื่อ เพื่อ 
Productivity-Efficiency” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานระดม
ความคิดเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพื่อปิด Gap ข้อตรวจพบที่ส�าคัญ 
ปรับปรุงกระบวนการสินเช่ือให้เกิด Productivity-Efficiency เป็นการ
ป้องกันการทุจริตและความเสียหายแก่ธนาคาร ยกระดับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน 
(Zero Tolerance) และสร้าง Public Trust ให้แก่ธนาคาร

นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ธนาคารได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ และทักษะพื้นฐาน 
ทีจ่�าเป็นต่อการท�างาน เพือ่รองรบัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ อาท ิความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial  
Reporting Standards: TFRS) ฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย  
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ของธนาคาร ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงิน (TFRS 9)” และ หลักสูตร “TFRS 9 เครื่องมือ
ทางการเงิน-การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงหลักการ  
และแนวทางการก�ากับดูแล ตลอดจนการวิเคราะห์ธุรกิจการเงิน  
การธนาคารผ่านงบการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และการกระทบ 
ยอดทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง ส�าหรับพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act,  
B.E. 2562 (2019) ธนาคารได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ. คุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งยังด�าเนินการ 
ให้ความรู้ผู ้บริหารด้านบทบาทในการรักษาวินัยพนักงาน ผ่านการ 
จัดอบรมหลักสูตร “รู้วินัย ลดเส่ียง เลี่ยงกระท�าผิด” เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของ Three Lines of Defence

• ด้าน Leadership 
ธนาคารมุ ่งมั่นพัฒนาทักษะของผู ้บริหารในด้านการสร้าง 

Inspiration และส่งเสรมิให้เกดิ Coaching Culture ซึง่เป็นปัจจยัส�าคัญ
ในการยกระดบัความผกูพนั (Engagement) และผลการปฏบัิตงิานของ
พนักงาน (Performance) ผ่านการจัดหลักสูตรภายในและภายนอก
องค์กรให้กับผู้บริหารของธนาคาร อาทิ หลักสูตร “Storytelling” 
หลักสูตร “Essential Coaching Tools for Leader” และ หลักสูตร 
“Effective Coaching for Leader”



รายงานประจ�าปี 2563 111

นอกจากนี้ เนื่องด ้วยสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
COVID-19 ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานของพนักงาน
ทั่วทั้งธนาคารให้เป็นการท�างานแบบยืดหยุ่น (Flexi-Working) โดย
พนกังานบางส่วนท�างานจากท่ีบ้าน (Work from Home) ผูบ้รหิารจึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของทีม เพื่อให้ยังคงสามารถบริหารสร้าง Engagement ให้กับทีมงาน 
รวมถงึผลกัดนัให้ทมีงานสามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพแม้ไม่ได้
ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน ธนาคารจึงได้จัดท�าคู่มือบริหารผลการ
ปฏบิตังิานภายใต้การท�างานแบบ Flexible Working รวมถงึจดัหลกัสตูร 
“Effective Team Management for Flexi-Working Environment” 
ส�าหรับผู้บริหารและพนักงาน

• ด้านการ Upskill - Reskill 
เพือ่พฒันาความรู ้และทกัษะของพนกังาน ให้สามารถปฏบิตังิาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลไปสู่การสร้างผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้น 
ขององค์กร ตามบรบิทของธนาคารทีมุ่ง่ก้าวไปสูก่ารเป็น Digital Banking 
ธนาคารจงึได้ก�าหนดทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาบคุลากรให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

o Future Banking เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานให้เข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการเป็น 
Digital Banking อาทิ หลักสูตร National Digital ID และยังได้มีการ
จัดท�าสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Digital ให้กับพนักงานทั่วทั้งธนาคาร 
อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain, AI, Digital Supply Chain Financing 
และ Human-centered Design เป็นต้น 

ส�าหรับการเพิ่มพูนความรู้และอัพเดต Digital Trend ให้กับ

พนักงานกลุ่มศักยภาพและ Speedboat ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตร 
Digital Short Course ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาการอบรมสั้น 
สามารถน�ามาใช้ในการท�างานได้ทันที ทั้งในรูปแบบ Classroom และ 
E-learning อาทิ หลกัสูตร “Digital Enablement Program”, “Artificial 
Intelligence: Strategies for Leading Business Transformation” รวมถึง 
มีการน�า E-learning Platform SkillLane (TUXSA) ซึ่งเป็นหลักสูตร 
ออนไลน์ ทีไ่ด้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ร่วมพฒันาเนือ้หาหลักสตูร โดย
มีเนื้อหาครอบคลุมท้ังในเรื่อง Data analytics, Digital Business 
Transformation, Digital Technology Management การวางกลยุทธ์ 
การบรหิารจดัการ ทักษะเฉพาะทางในการด�าเนนิการทางธรุกจิ และการ
สร้างภาวะผูน้�า และ Platform Your Next U ซึง่เสรมิสร้างทกัษะด้านต่างๆ   
เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ให้กับพนักงาน ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง 
ในยุคดิจิทัล

o Retail เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และ 
การขาย ที่สอดคล้องกับการเป็น Digital Banking อาทิ หลักสูตรการ
ขายกองทุนรวมอย่างมืออาชีพ : Superstar Module, KTB Financial 
Planner, Customer Relationship Management for HUB, ICR5Plus 
PRO และ หลักสูตร Digital Marketing

o Credit & Core Business เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานใน 
การบรหิารประสบการณ์ลูกค้าเพือ่ให้ได้รบับรกิารทีเ่หนือความคาดหมาย
และสร้างความผูกพันให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล อาทิ หลักสูตร  
“Pre & Post Sale Knowledge (Credit Analysis)” หลักสูตร “Financial  
Accounting for Lenders (FAL)” หลักสูตร “Unreliable Financial  
Statement Issues in Thailand & Financial Data Validation” หลกัสตูร 
“Risk based Lending Workshop” และ หลักสูตร “RM X2G2X 
Foundation Program”

o Cyber Security & Privacy เพื่อรองรับการเป็น Digital  
Banking อตัราการเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งของจ�านวนธรุกรรมทางการเงนิ
ผ่านระบบดิจิทัลและปริมาณของข้อมูล ธนาคารจึงได้จัดหลักสูตรด้าน 
Cyber Security และ Data Privacy ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
หลักสูตร “ความรู ้เรื่องระบบบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISMS) ตาม ISO / IEC 27001:2013” หลกัสตูร “Information 
Security Awareness” หลักสูตร “CompTIA Security+ Online”  
หลักสตูร “กฎหมายคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล ส�าหรบับรหิารทรพัยากรบคุคล  
(PDPA for HR)” และ หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ส�าหรับงานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit)”

o Data - Driven Organization พัฒนาบุคลากรจากหลาก 
หลายสายงานไปสู่การเป็น Data Scientist ท่ีมีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการใช้ Data - Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานให้สามารถน�าข้อมูลธนาคารท่ีมีอยู่ 
ไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ในการจัดท�ากลยุทธ์และประกอบการ 
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

• ด้าน Digital Banking
ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ�าเป็นต่อการเป็น Digital Banking 

โดยพัฒนาทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ 
Digital Skill ที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถ 
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ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลกูค้าหลากหลายกลุ่มในยคุดจิิทลัได้มากขึน้ ซึง่รวมถงึ 
กลุม่ 5 Ecosystem ด้วย และเพ่ือให้สามารถด�าเนนิธรุกจิได้ตามกระแส 
การเปลี่ยนแปลง ธนาคารได้ให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Agile Way of  
Working ควบคู่ไปกับเรื่อง Design Thinking เพื่อให้สามารถน�าไป 
ปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารได้จัดโครงการ Krungthai  
Hackathon เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 
แบบ Open Application และระหว่างการด�าเนินโครงการจะมีการให้ 
ค�าปรกึษาโดย Mentor ระดบัประเทศ โดย Prototype ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืก 
จะได ้รับการพิจารณาเพ่ือพัฒนาให ้ เป ็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
ของธนาคารต่อไป โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุน้และเป็นแรงบนัดาลใจ 
ให้เกิดการสร้าง Innovation ในองค์กร 

ในส่วนของความรู้ด้าน Digital ธนาคารได้จัดหลักสูตรและ 
จัดท�าสือ่เผยแพร่ความรูใ้ห้กบัพนกังานทกุระดบั ทัง้ในหน่วยงาน Carrier  
และ Speedboat เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเพื่อให้พนักงานสามารถ 
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ ่งสู ่ Digital 
Banking ได้ (สร้าง Basic Foundation) อาท ิหลกัสตูร National Digital 
ID การเผยแพร่ความรูพ้ืน้ฐานด้าน Digital ผ่านโครงการ Digital Sharing 
รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ทางด้าน Cyber Security ให้กับพนักงาน
ซึง่จะช่วยใหก้ารปฎิบตัิงาน / การใชเ้ทคโนโลยมีคีวามปลอดภัย รวมถึง
ป้องกันความเสี่ยง (Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ รวบรวม ใช้ และ
เผยแพร่ข้อมูล อาทิ หลักสูตรขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มา
ในรูปแบบอเีมลหลอกลวง (Phishing Mail), Ransomware : มลัแวร์เรยีก
ค่าไถ่ 2020 หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : 
PDPA (Update) ผ่าน Google Form นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาพนักงานในหน่วยงาน Carrier เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางธรุกจิ หรอืมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธรุกจิ อาทิ หลกัสตูรเตรยีมความ 
พร้อม ต�าแหน่ง CRM (ต่อยอด Value Chain) อกีท้ังยังมกีารจดักจิกรรม
และหลักสูตรที่ส่งเสริมการท�างานร่วมกัน (Synergy) ระหว่าง Carrier 
และ Speedboat อาทิ หลักสูตร RM X2G2X Foundation Program

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับ Digital 
Banking ในอนาคตของธนาคาร มุ่งเน้นให้พนกังานมกีารพฒันาตนเอง 
(Self - Learning) โดยให้ความรูผ่้านช่องทาง Knowledge Management 
(KM) และ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดข้ึน จึงส่งผลเร่งให้
แนวทางการอบรมพนักงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิม
ที่เน้นการอบรมในรูปแบบ Classroom ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
หลักสูตรที่เน้นการอบรมผ่าน E-Learning หรือระบบ Online ต่างๆ 
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพ่ิมทักษะการเรียนรู้ของพนักงานในด้าน  
Digital ตามนโยบายหลกัของธนาคาร และเพ่ือเป็นมาตรการในการป้องกนั 
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามหลัก Social Distancing  
โดยมีการวางแผนเป้าหมายการอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานเป็นหลักสูตร  
E-Learning หรอืระบบ Online ในสดัส่วน 50% ของหลกัสตูรทีจ่ดัอบรม
ทั้งหมดในปี 2563 

นอกจากนี้ ธนาคารยังค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการ
ก�าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการด�าเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ผู ้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม 
ในการด�าเนินโครงการ โดยในปี 2562 ธนาคารเริ่มโครงการโดยม ี
การให้ความรูด้้านสิง่แวดล้อมผ่านหลกัสตูรต่างๆ เช่น หลกัสตูรกรงุไทย 
รกัษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยาย 
ด้านสิง่แวดล้อม เพ่ือชีใ้ห้เห็นถงึความส�าคญัของสิง่แวดล้อมแบบต่างๆ  
อาท ิป่าชายเลน ปะการงั พร้อมลงมอืปฏบิตัปิลกูป่าชายเลนและปลกูปะการงั  
ณ ป่าชายเลนอ�าเภอคลองโคน และชายหาดดงตาล อ�าเภอสัตหีบ  
มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังสิ้น 2,256 คน และในปี 2563 เนื่องจากเกิด 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ธนาคารได้จดัอบรม
หลักสูตร “DIY หน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน” ขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และลงมือปฏิบัติการเย็บหน้ากากชนิดผ้าได้ส�าเร็จ โดยพนักงานจะได้
รับหน้ากากท่ีตัดเย็บด้วยผ้ามัสลินจากการลงมือปฏิบัติของพนักงาน 
ไปใช้จรงิ และส่งมอบหน้ากากผ้าแก่พืน้ท่ีชมุชน ถอืเป็นทางเลอืกส�าคัญ 
ทีใ่ช้ป้องกนัความเส่ียงให้แก่พนกังานธนาคารและชมุชนได้ เพือ่ลดปัญหา 
การขาดแคลนหน้ากากอนามยั และยงัช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  
ลดขยะ ในประเดน็ของการใช้หน้ากากอนามยัแบบกระดาษท่ีต้องใช้แล้วทิง้  
โดยมีการจัดอบรมจ�านวนทั้งสิ้น 5 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 90 คน  
พร้อมจัดท�าสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติแก่พนักงานธนาคาร

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและ
อาชีวอนามัยส่วนรวม ส�าหรับการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ธนาคารมีการจัดอบรมผ่านหลักสูตร  
“คณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างาน”, 
 หลกัสตูร “เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัหวัหน้างานและ
ระดับบริหาร” และหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” จ�านวนทั้งสิ้น 7 รุ่น 
ซึง่มีผูเ้ข้าอบรมรวมท้ังส้ิน 231 คน ธนาคารยังมีนโยบายพฒันาพนกังาน
ให้เป็น Content Creator เพือ่ให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสือ่การเรยีนรู้ 
เพื่อน�าไปใช้เป็นหลักสูตร E-learning ของธนาคารและเผยแพร ่
ให้พนักงานเรียนรู้ได้ อาทิ หลักสูตร G Suite เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที, 
หลักสูตร Micro Learning ทิศทางเศรษฐกิจ ทิศทางธนาคาร และ 
การท�างานในยุค New Normal เป็นต้น โดยในปี 2563 ธนาคาร 
มกีารจดัฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกธนาคาร ทัง้ในและต่างประเทศ  
ผ่านช่องทางการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ รวมท้ังสิ้น 777 หลักสูตร  
1,179 รุ่น ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 21,152 คน ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น  
109.81 ชั่วโมง/คน/ปี 
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รายงานของคณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบรหิารตัง้ขึน้โดยมตขิองคณะกรรมการธนาคาร เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร ปัจจบุนัคณะกรรมการบรหิาร

ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน โดยกรรมการผู้จดัการใหญ่เป็นกรรมการบรหิารโดยต�าแหน่ง มรีายนามดงัต่อไปนี้
1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการบริหาร
3. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการบริหาร
4. นายผยง ศรีวณิช กรรมการบริหาร
 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 46 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
รวมถงึมีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบรหิารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าสม�า่เสมอ ซ่ึงสรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้

การพิจารณากล่ันกรองและอนุมัติสินเชื่อ/ปรบัปรุงหน้ี
คณะกรรมการบรหิาร มีผลการด�าเนนิงานท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ธนาคาร ดงันี ้:-
(1) อนมัุตสินิเชือ่ จ�านวน 254 ราย และกลัน่กรองเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนมุตั ิจ�านวน 212 ราย
(2) อนมัุตปิรบัปรุงหนี ้จ�านวน 26 ราย และกลัน่กรองเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนมุติั จ�านวน 5 ราย
(3) อนมัุตด้ิานนโยบาย จ�านวน 8 เรือ่ง และกลัน่กรองเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพจิารณาอนมุติั จ�านวน 59 เรือ่ง
(4) รบัทราบรายงานต่าง ๆ  เช่น รายงานผลการด�าเนินงานของบรษิทัในเครอื รายงานความคบืหน้าการตดิตามผลการด�าเนนิการตามมตท่ีิประชมุ

คณะกรรมการ รายงาน Market Risk Taking Update เป็นต้น รวมจ�านวน 113 เรือ่ง 

การพิจารณาแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกิจ
คณะกรรมการบรหิารได้ให้ความส�าคญักบัการพจิารณากลัน่กรองแผนยทุธศาสตร์/แผนธรุกจิประจ�าปี นโยบายและแผนกลยทุธ์การด�าเนินธรุกจิ 

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่จะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือท้ังหมดให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ม ี
ความสอดคล้องกนัอย่างชดัเจนและมุง่เน้นท่ีจะสร้างการเตบิโตของกลุม่ธนาคาร รวมถงึการทบทวนแผนบรหิารเงนิกองทุนและกลยุทธ์ในการบรหิาร 
เงนิกองทนุของธนาคาร ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพจิารณา 

การติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารและบรษัิทในเครอื
คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวช้ีวัดและธนาคารคู่เทียบ การลงทุนในตราสารทุน/ 

ตราสารหนีข้องธนาคาร และได้ให้ความส�าคญักบัการตดิตามให้ฝ่ายจดัการด�าเนินการตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการทีไ่ด้สัง่การไป รวมถงึผลการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัในเครอืและให้มกีารรายงานอย่างสม�า่เสมอ 

การมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจดัการ
คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้องค์กรบรรลุ 

เป้าหมายตามวตัถปุระสงค์เชงิยทุธศาสตร์ ดงัตวัอย่าง เช่น 

 ด้านสินเชื่อ
• วเิคราะห์ปัญหาหนีค้้างช�าระ (Non Performing Loans) ทบทวนยทุธศาสตร์การให้สนิเชือ่ และหาแนวทางแก้ไขหน้ีค้างช�าระ โดยมุง่ประสทิธภิาพ

ในการตดิตามหนีค้้างช�าระ และป้องกันมใิห้เกดิปัญหาหนีค้้างช�าระ ตลอดจนแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขกระบวนการด้านสนิเชือ่ให้มคีวามรดักมุยิง่ขึน้
• ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง เกิดผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

และการท�างานของลูกค้า โดยธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพื่อผ่อนคลายผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให ้
ผ่านพ้นวกิฤตนีไ้ปได้ อย่างไรกต็าม ในขณะเดยีวกนัธนาคารเองมคีวามเสีย่งสงูจากภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัและผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
เช่นกัน จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสม มีการระบุเหตุผลความจ�าเป็นที่ชัดเจน และประเมินด้วยความสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็น
ที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของผลกระทบที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ รวมถึงต้องมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ของลูกหน้ี 
เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด

• นโยบายในการพจิารณาความเสีย่งของธรุกจิ ตามหลกัการแล้ว Credit Facility ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวงเงนิประเภททีม่คีวามเสีย่งสงูหรอืต�า่ 
ในการพิจารณาให้การสนับสนุนสินเชื่อ จะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเป็นเกณฑ์ตั้งต้น โดยจะต้องมีการก�าหนด Credit Risk Rating 
เพื่อให้เห็นสถานะของลูกค้าได้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถก�าหนดเงื่อนไขของวงเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้านั้นๆ ได้ ซึ่งการจัด Credit 
Rating เป็นเครื่องมือส�าคัญมาก แต่จะต้องด�าเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยได้มอบนโยบายให้สายงานบริหารความเสี่ยงบูรณาการระบบ Credit Risk 
Rating Model (CRRM) ให้สามารถแยก Credit Rating ออกเป็น Obligor Risk Rating และ Facility Risk Rating เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยง
ที่แท้จริงของลูกค้าได้

• การพฒันารายงาน Industry Direction หรอืการแบ่งกลุม่อตุสาหกรรมตามระดบัความเสีย่ง เพือ่เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการพอร์ตสนิเชือ่
รายอุตสาหกรรม การจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อพอร์ตสินเชื่อ และความเพียงพอของเงินกองทุน 
ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้วย
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• มอบนโยบายการควบคุม Exposure Limit ด้วย Single Lending Limit (SLL) โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (RM) ที่เป็นผู้ดูแลลูกค้า ต้องทราบภาพรวม 
Total Exposure ว่าธนาคารมี Exposure กับลูกค้าแต่ละรายในส่วนที่เป็น Indirect Exposure จากพันธบัตร/หุ้นกู้ที่ออกโดยลูกค้ารายดังกล่าวมาเป็น
หลักประกันให้กับธนาคารนอกเหนือจากการให้สินเชื่อที่เป็น Direct Exposure เท่าใด เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของ
ลูกค้า ดังนั้น เมื่อ RM ทราบ Total Exposure ของลูกค้าแต่ละรายแล้ว ควรควบคุม Exposure Limit ด้วย Single Lending Limit (SLL) แม้ว่าตาม
เกณฑ์จะไม่ได้นับ Indirect Exposure เป็นส่วนหนึ่งของ SLL ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร โดยมอบนโยบายให้
สายงานบริหารความเสี่ยงจัดท�าเป็นระเบียบ ส�าหรับกรณีที่ฝ่ายจัดการมีความจ�าเป็นต้องขอมี Exposure ของลูกค้ารายใดเกินกว่า SLL (รวม Indirect  
Exposure)

• ในกระบวนการบรหิารความเสีย่ง ต้องมกีารระบ ุวดั ควบคมุ ตดิตาม และบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม ต้องมกีารดแูลการปฏบิตังิาน
ให้เป็นไปตามหลักการให้สินเช่ือ ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนดุลยพินิจอย่างมืออาชีพ มีแนวทางควบคุมความเสี่ยงตลอดจนระมัดระวัง 
สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร

• มอบนโยบายให้สายงานบริหารความเสี่ยงก�าหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านธุรกรรมสินเชื่อต่างประเทศที่ต้องด�าเนินการ Match Buyer 
เพื่อควบคุมการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่หากมีความจ�าเป็นต้อง Match Amount เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จะต้อง
ด�าเนนิการควบคุมความเสีย่งและก�าหนดเงือ่นไขทีร่อบคอบรดักมุยิง่ขึน้ โดยด�าเนนิการ Mapping เงนิโอนจากต่างประเทศกบัช่ือผูซ้ือ้ในเอกสารของ
ธรุกรรมเพือ่ประกอบการเบกิใช้วงเงนิสนิเชือ่ทกุครัง้

• การหมั่นตรวจคุณภาพลูกหนี้การค้าและสต๊อคสินค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นไปตามระเบียบของธนาคารโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและ
ป้องกนัความเสยีหายจากสต๊อคสนิค้าทีเ่ป็นหลกัประกนัสญูหาย สนิค้าคงคลงัมจี�านวนไม่ตรงกบัรายงานสต๊อคสนิค้า ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการท�างานในกระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานที่ดียิ่งขึ้นเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบสต๊อคสนิค้าโดย Surveyor หรือพนกังานธนาคาร เป็นการพฒันาระบบการท�างานของธนาคารและช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม อย่างไรกต็าม 
ในการพจิารณาน�าเทคโนโลยใีดมาใช้เป็นเครือ่งมอืในการสนบัสนนุการท�างาน จะต้องประเมนิอย่างรอบคอบรอบด้านถงึประโยชน์ทีธ่นาคารจะได้รบั 
และค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย

• ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องและอยู่ในระดับท่ีต�่ามาก นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีการประกาศใช้ Negative 
Interest Rate ดังนั้น ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน ไม่ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น Fixed Deposit Rate (FDR) 
ส�าหรับการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่

• นโยบายในการด�าเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะส่งผลกระทบต่อการกันส�ารองของธนาคาร 
ท�าให้ต้องมีการรับรู้เงินส�ารองเร็วขึ้นตามสถานะของลูกหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และงบการเงินสะท้อนฐานะที่แท้จริงอย่างทันการณ์ ดังนั้น จึงให้มี 
การบริหารจัดการ Portfolio อย่างเหมาะสม ต้องท�าการทบทวนวงเงินของลูกค้าทุกราย เพื่อให้การด�าเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ไม่กระทบต่อ
การกันส�ารองของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ภาระการกันเงินส�ารอง และผลประกอบการของธนาคารดีขึ้น

• การศึกษาข้อมูลและท�าความเข้าใจใน Character และลักษณะธุรกิจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม สามารถ Verify ข้อมูลด้าน Wealth ของลูกค้า
อย่างชดัเจน ตลอดจนด้าน Corporate Governance เพือ่ก�าหนดแนวทางในการจัดการลกูค้าอย่างเหมาะสม รวมถงึการพจิารณาด้วยความรอบคอบ
รัดกุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย วงเงินสินเชื่อมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้ของลูกค้า มีการควบคุมดูแลการเบิกใช้
วงเงนิอย่างเข้มงวดเพือ่ไม่ให้มกีารใช้ผิดวตัถปุระสงค์ และตดิตามดแูลอย่างใกล้ชดิและหมัน่ประเมนิคณุภาพและศกัยภาพของลกูค้าอย่างสม�า่เสมอ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการด�าเนินการใดๆ ให้พิจารณาถึงโอกาสในการด�าเนินธุรกิจโดยรอบคอบ ต้องมีการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริง
อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติของลูกหนี้ และเพื่อเป็นการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจของธนาคารได้ ระมัดระวังไม่ให้ธนาคาร
ต้องสญูเสยีโอกาสทางธรุกิจหรอืผลประโยชน์ ตลอดจนสร้างความน่าเชือ่ถอืและภาพลกัษณ์ของธนาคาร มกีารวางแผนหาแนวทางด�าเนนิการทีเ่หมาะสม 
โดยค�านึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นส�าคัญ

• การพัฒนาแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ของธนาคาร โดยให้มีการทบทวนรูปแบบของแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ข้อความในสญัญาโดยพิจารณาข้อกฎหมายให้รดักมุแต่ต้องมข้ีอความทีล่ะมนุละม่อมเหมาะสม และให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน สอดคล้องกบัลกูค้า
ในแต่ละกลุ่ม และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลงนามในสัญญากับลูกค้า

• การพิจารณาเอกสารและหรือรายงานข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าน�าส่งให้ธนาคาร ซึ่งเป็นข้อมูลส�าคัญที่มีผลต่อ Credit Consideration จะต้องมี
การลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ�านาจของลูกค้า เพ่ือประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานท่ีสามารถด�าเนินการทางกฎหมายและหรือรายงานข้อมูล
อันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร 

 ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล
• ธนาคารมีแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Digital Banking ด้วยการน�าระบบและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มาใช้ปรบัปรงุการบรหิารงานในทุกมติ ิจ�าเป็นต้องยกระดบัการท�างานของธนาคารตัง้แต่ต้นจนจบทัง้กระบวนการให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยการน�า
ระบบการท�างานแบบ Digital และ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานของธนาคารทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ 
First Line of Defense, Second Line of Defense และ Third Line of Defense เพื่อให้กระบวนการท�างานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย
และการท�างานที่ซ�้าซ้อน รวมถึงลดความผิดพลาดในการท�างาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบการท�างานได้อย่างแม่นย�าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

• ธนาคารได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Digital Economy โดยพัฒนาแพลตฟอร์มท่ีตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินและยุทธศาสตร์ที ่
วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน 2 Banking Model แบ่งเป็น แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) ซึ่งเป็นการ 
ด�าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการท�างานโดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ โดยเน้นการ 
ต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าของคู่ค้าในทุกภาคส่วน และแบบเรือเร็ว (Speedboat) จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ากัด 
(Infinitas by Krungthai) เพื่อเป็นที่รวมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาและให้บริการด้านนวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่น (Innovation and 
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(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร

Digital Solutions) ตอบสนองยุทธศาสตร์ Speedboat ที่ธนาคารจะเป็นผู้น�าด้าน Digital Platform ในการขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะ  
มเีป้าหมายเป็นการสร้าง Platform ใหม่ๆ ของประเทศและสามารถสร้างความแขง็แกร่งกลบัมายงัฐานลกูค้าของธนาคาร โดยอนิฟินิธสัฯ เป็นเรอืเรว็
ที่ออกหาโอกาสด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ มีลักษณะการท�างานแบบ Resilient & Agile ที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่
เชือ่มโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ต่อยอดความส�าเรจ็จากฐานข้อมูลจ�านวนมากทีจ่ะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจดุ 
ลดต้นทุนการด�าเนินการและสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน Perfect Storm ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้

• การน�าเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ต้องมีการเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) มากขึ้น จะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดและรัดกุม และมี
ความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ ต้องจัดให้มีการวางกรอบการก�ากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ  
และเครื่องมือ เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้าและชื่อเสียงของธนาคาร

• ให้มีการด�าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเน้น Electronic Banking แบบครบวงจร น�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีความซับซ้อนและหลากหลายมาใช ้
ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินมากขึ้น

• ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม Application และ Web Application ต่างๆ ที่เป็นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 
ประเทศชาติและการด�าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการด�าเนินโครงการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

• การลงทุนในด้าน Blockchain Infrastructure แต่ละรายการ ต้องมกีารพจิารณาอย่างรอบคอบในทกุมติิ ไม่ให้เป็นการลงทนุใน Infrastructure 
ที่ซ�้าซ้อนกับ Infrastructure เดิมที่ธนาคารได้ลงทุนไว้แล้ว และเพื่อใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้รวมถึงสามารถในการสื่อสารกับ
ระบบ Blockchain สากลของต่างประเทศด้วย

• ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ Upskill/ Reskill พนักงาน ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่

	 ด้านการบริหารจัดการองค์กร
• ในการท�างานร่วมกันในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องร่วมมือร่วมใจและประสานการท�างานแบบ Holistic ที่พิจารณา

ครอบคลมุในทกุประเดน็ทัง้ข้อกฎหมายและมคีวามเข้าใจในธรุกจิของธนาคารและลกูค้า เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด ให้มกีารจดัท�า Lesson Learn 
เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการน�ารูปแบบ/ลักษณะของกรณีความเสียหายหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติงาน 
มาเป็นบทเรียน ควรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจพบหรือปรับปรุงแก้ไขเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ผู้บริหารได้รับฟังและจัดท�าเป็นวีดิทัศน์เพื่อสื่อสาร 
ให้กบัพนักงานท่ัวทัง้ธนาคารได้ทราบ ศกึษาท�าความเข้าใจ และปรบัปรงุพฒันา ซึง่จะเป็นแนวทางด�าเนนิการทีเ่ป็น Lesson Learn อย่างมปีระสิทธภิาพ 
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง

• มอบนโยบายด้าน Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพือ่สนบัสนนุแผนการด�าเนนิงานด้าน Market Conduct ในการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และน�าไปสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นการปลูกจิตส�านึก
พนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กรของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความยึดมั่นต่อการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง  
ทั้งนี้ มีการก�าหนดแนวทางในการตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท�าผิด และสนับสนุน แนวทางการด�าเนินงานแบบ 
Three Lines of Defense ให้มีประสิทธิภาพ
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รายงานคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประจ�าปี 2563
คณะกรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการอสิระผูท้รงคณุวฒุ ิจ�านวน 4 ท่าน โดยมผีูบ้รหิารสายงานก�ากบักฎเกณฑ์

และกฎหมาย ท�าหน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และผู้บริหารกลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง โดยในปี 2563  
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุป 
ผลงานส�าคัญได้ดังนี้

1.  พิจารณารายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�าปี 2562 และรายงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน  
ประจ�าปี 2562

คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อหาและเห็นชอบรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�าปี 2562 ก่อนน�าส่ง
ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป โดยให้รายงานข้อมูลในสิ่งที่ธนาคาร
ด�าเนินการภายใต้กรอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงต้องเข้าใจง่าย และต้องน�าเสนอจุดเด่นของธนาคารด้วย 

2.  พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประจ�าปี 2562
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เรื่องการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน (Compliance) โดยพิจารณาไม่เฉพาะเพียงแต่ Action Base เท่านั้น แต่พิจารณาจาก Result Base 
ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก�ากับฯ น�าผลประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (Room for Improvement) รวมถึงการด�าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3.  พิจารณาแผน สอบทาน และติดตามผลการด�าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program)  
ประจ�าปี 2563

คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการก�าหนดระดับความเสี่ยงตาม Risk Matrix ซึ่งการจัดท�าแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�าปี 2563 ให้ค�านึงถึงระดับความเสี่ยงด้าน Compliance เป็นหลัก โดยพิจารณา
มุมมองและความเห็นจากผู้ปฏิบัติ (1st Line) และจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร (3rd Line) ซึ่งแผน Compliance Program ควรเน้นการบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงป้องกัน (Preventive) กระตุ้นและสร้างกระบวนการให้ 1st Line มีความตระหนักและให้ความส�าคัญ โดยการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง 
ตามกฎเกณฑ์ รวมถึงให้ยกระดับการก�ากับดูแลสาขาต่างประเทศด้วย อีกทั้งได้ติดตามผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม 
กฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�าปี 2563 อย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการด�าเนินการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไขปัญหา 
และปรบัปรงุกระบวนการท�างาน (Process Improvement) ให้สะท้อนการบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์เพือ่สร้าง Compliance Culture 
โดยให้ความส�าคัญกับเรื่องการก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 

4.  พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการฯ พิจารณาการบริหารจัดการการน�าเสนอวาระต่อคณะกรรมการธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการจัดท�า 

รายการตรวจสอบในรายละเอยีดทีส่�าคญั ปรบัเปลีย่นแนวทางการน�าเสนอให้ชดัเจน จดักลุม่นโยบายให้เหมาะสม รวมวาระให้เป็นเรือ่งเดยีวกนั จดัความส�าคญั 
และก�าหนดกรอบเวลาการน�าเสนอวาระ ปรบัปรงุวงเงนิอ�านาจการจดัซือ้จดัจ้างของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ิมระยะเวลาในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร 
ให้พิจารณาหรอืหารอืส่วนของยทุธศาสตร์ธนาคารเพือ่รองรบัการเปลีย่นผ่านเข้าสูย่คุดจิทิลั (Digital Transformation) และบรหิารจดัการองค์กรอย่างมปีระสทิธภิาพ 

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

คณะกรรมการฯ พจิารณาความเหมาะสมของเนือ้หาของนโยบายฯ และกฎบตัรฯ เพือ่ให้สอดคล้องกบัแนวปฏบิตัขิองธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
และโครงสร้างองค์กรของธนาคารในปัจจุบัน รวมถึงปรับข้อความในการเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกฎบัตรฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ 
สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร ตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

6.  ทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 
ท�าลายล้างสูง ประจ�าปี 2563

คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแก้ไขถ้อยค�าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด ครอบคลุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 รวมทั้งปรับปรุงหัวข้อ 
การพิสูจน์ทราบและการระบุตัวตนของลูกค้า หัวข้อการฝึกอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563  
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ว่าด้วยการจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563

7.  ทบทวนนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 

การทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�าหรับนิติบุคคลในการป้องกัน 
การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงให้สอดคล้องกับบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ MOU จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ (Industry Code of Conduct) MOU การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) MOU การขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ที่ธนาคารเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
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(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

8.  สอบทานและตดิตามรายงานดชันชีีว้ดัและระดบัความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Key Risk Indicator & Compliance Risk Dashboard)
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลดัชนีชี้วัดและระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Key Risk Indicator & Compliance 

Risk Dashboard) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง KRI & การประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance ตามธุรกรรมและ/หรือกฎเกณฑ์ส�าคัญ และ
ประเด็นด้านความเสี่ยงส�าคัญที่เกิดขึ้นกับธนาคาร รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท�าแผนงานในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ และการจัดท�ารูปแบบ 
Dashboard ที่เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อธนาคาร

9.  สอบทานและติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการ Market Conduct 3 Lines of Defense
คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดย

มีการสอบทานและติดตามความคืบหน้าการร่วมมือกันระหว่าง 3 Lines of Defense ของธนาคารในการด�าเนินการ Market Conduct อย่างสม�่าเสมอ เพื่อ 
ยกระดับ Market Conduct Rating ให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน รวมถึงมีค�าแนะน�าในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หรือจัดกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสาร 
ไปยังพนักงานด้วย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้ร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงปลูกฝัง 
ในการด�าเนินงานและวัฒนธรรมองค์กร (Tone from the Top) ด้วย

10.  สอบทานและติดตามรายงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ของสาขาต่างประเทศ 8 สาขา 

และ 1 ส�านักงานผู้แทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ส�าคัญและป้องกันมิให้เกิดกรณีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์
ทางการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกปรับจากหน่วยงานทางการ รวมถึงทราบทิศทางการขับเคลื่อนการก�ากับธนาคารสาขา 
ต่างประเทศ เพื่อพิจารณาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน ถือเป็นการยกระดับ Compliance และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

11.   สอบทานและติดตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมีข้อเสนอแนะ 

ในการแก้ไขปรับปรุงที่ตรวจพบการกระท�าความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าความผิดซ�้า และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร

12. ติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามเรือ่งต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของธนาคาร

แห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ากับภายนอกอื่นๆ เช่น การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปี 2562 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การป้องกันการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Guideline) แนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct Guideline)  
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 เป็นต้น รวมถึงติดตามพระราชก�าหนดและพระราชกฤษฎีกา  
ที่ได้ถูกตราขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ ในระหว่างมีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

13.  ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�าหนดของ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลกระทบต่อธนาคาร ลูกค้า และคู่สัญญา 
ของธนาคารในหลายๆ ด้าน 

14.  มอบนโยบาย ก�ากับดูแล และติดตามการด�าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion ซึ่งเป็นเสาหลักของกรุงไทยคุณธรรม
คณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายในการด�าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion โดยได้ก�ากับดูแล ผลักดัน ให้ค�าแนะน�า และติดตาม

การด�าเนนิโครงการฯ ทีส่่งเสรมิในการสร้างความตระหนกั (Awareness) และเน้นการมส่ีวนร่วม (Collaboration) จากพนกังานทกุภาคส่วนร่วมกนัปรบั Mindset 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างจริงจัง ด้วยการระเบิดจากข้างในผ่านเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon จนธนาคารได้แนวคิดต้นแบบ 
(Prototype) เรื่อง การก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งถือเป็น 
นโยบายของธนาคารในการสร้างเครือ่งมอืใหม่ๆ ทีจ่ะท�าให้การท�างานง่ายขึน้ ทัง้นี ้ได้ให้ข้อแนะน�าการประชาสมัพนัธ์โครงการฯ ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร 
เพื่อสร้าง Commitment จากพนักงาน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชน (Public Trust)

15.  มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้

มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้
15.1  คณะกรรมการฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการสื่อสารกฎเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสื่อสาร 

ที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน รวมทั้งเครื่องมือในการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
15.2  กรณีเกิดภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารต้องเตรียมแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) 

เนื่องจากพนักงานอาจต้องมีการ Work from Home โดยให้ค�านึงในมิติของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายด้วย ซึ่งอาจมีช่องโหว่ที่ท�าให้
การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย จงึต้องมกีารก�ากบัดแูลอย่างใกล้ชดิและบรหิารจดัการให้ถกูต้องเหมาะสม เพือ่ให้ธนาคารม ี
การด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

15.3  แนวทางและข้อเสนอแนะในการก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ากับ
ดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งจะต้องด�าเนินการให้มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น

15.4  ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมีทั้งสิ้น 9 ระบบ ซึ่งส่วนใหญ ่
มคีวามเกีย่วข้องกบัส่วนกลาง นอกเหนอืจากการขายผลติภณัฑ์ทีส่าขา อย่างไรกต็าม ต้องเตรยีมความพร้อมทกุระบบให้ครบถ้วนและครอบคลมุ
ทุกประเด็น

15.5  ข้อเสนอแนะให้สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักและให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ 
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง Compliance Culture ให้เกิดทั่วองค์กร ดังเช่นการด�าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion  
ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบที่ดี จึงควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
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รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 4 คนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งหมด 5 คน โดยมี 

ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานของ 
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกไตรมาส 

คณะกรรมการก�ากับดแูลความเสีย่งให้ความส�าคญักบัการก�ากบัดแูลตามแนวทางของหน่วยงานก�ากบั และแนวทางพงึปฏบิตัทิีเ่ป็นสากล (COSO)  
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม/เพียงพอส�าหรับการด�าเนิน 
ธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

 1. ทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งให้ครอบคลมุความเสีย่งประเภทต่าง ๆ  เช่น ความเสีย่งด้านเครดติ ความเสีย่งด้านตลาด ความเส่ียง 
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน

 2. ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance และจัดท�ารายงาน  
Risk Management Dashboard โดยค�านึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Enablers และ Basel 

 3. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายท่ีก�าหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวัง 
สถานการณ์ความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ ทัง้ด้านภาวะเศรษฐกจิ การเงนิและการธนาคาร ภาวะการแข่งขนั ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของกฎข้อบังคบัต่างๆ  
ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร

 4. ให้ความเห็นในการพัฒนาเคร่ืองมือ และแบบจ�าลองการค�านวณการด้อยค่า เพื่อใช้ค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น  
(Expected Credit Loss) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9) รวมถงึปรบัปรงุกระบวนการบรหิารสนิเชือ่ เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
และลด NPL พร้อมทั้ง เฝ้าระวังและติดตามพอร์ตสินเชื่อและ NPL อย่างใกล้ชิด 

 5. กลั่นกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่างๆ เพื่อให้ม่ันใจว่า แผนยุทธศาสตร์และ  
Key Initiatives ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน 

 6. ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กรอบหลักการของ ธปท. ที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
(1) ด้าน Confidentiality เพื่อให้ระบบและข้อมูลมีความปลอดภัย (2) Integrity เพื่อให้ระบบงานและข้อมูลมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ และ  
(3) Availability เพื่อใหร้ะบบงานมคีวามพร้อมใช้งาน และมีการเฝ้าระวังและติดตามระบบอย่างใกล้ชิดเพื่อใหม้ั่นใจวา่ระบบสามารถให้บริการลูกค้า 
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือกรอบหลักการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ส�าคัญของธนาคารด้วย 

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

 8. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับ 
แบบรวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคมุ ตดิตามและประเมนิความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิให้มปีระสทิธภิาพและอยูใ่นระดบั 
ที่ยอมรับได้



รายงานประจ�าปี 2563 119

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

มีนาคม 2564

 9. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงได้สั่งการและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติและมีความต่อเน่ือง รวมถึงประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบ 
ต่อธนาคาร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

  9.1  สัง่การและตดิตามผลจากการด�าเนนิการตามแผน Business Continuity Plan (BCP) เพือ่ให้ธนาคารสามารถด�าเนินธรุกจิได้อย่าง 
เป็นปกติ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงที่พนักงานของธนาคารติดเชื้อ COVID-19

  9.2  ประเมนิแนวโน้มฐานะทางการเงนิและเงนิกองทุนของธนาคารหลงัจากทีธ่นาคารได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 เพือ่วางแผน 
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

  9.3  ตดิตามมาตรการและนโยบายของภาครฐัทีใ่ห้ความช่วยเหลอืแก่ประชาชน เพือ่เตรยีมการให้ธนาคารมคีวามพร้อมในการด�าเนิน 
มาตรการช่วยเหลอืประชาชนและลกูค้าของธนาคาร เช่น การปรบัปรงุกระบวนการยืน่ค�าขอและพจิารณาสนิเชือ่เพ่ือให้มคีวามสะดวก 
มากขึ้นในการขอรับมาตรการความช่วยเหลือ เป็นต้น

  9.4  ประเมนิและแยกกลุม่ลูกค้าตามระดบัความสามารถในการด�าเนนิธรุกิจและความสามารถในการช�าระหนี ้เพือ่ก�าหนดแนวทาง 
ในการเฝ้าระวังติดตามและด�าเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกค้า



ปัจจยัความเส่ียง

1. ภาพรวมการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
1.1 แนวทางการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร

นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท�ำให้เกิดกำร
พลิกโลก (Disruptive Technology) อย่ำงรุนแรงและรวดเร็ว ทั้งด้ำน
เศรษฐกจิ สังคมและกำรแข่งขนัทำงธรุกจิ อกีทัง้มีควำมเสีย่งทีเ่กดิข้ึนใหม่  
โดยเฉพำะสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบ 
ให ้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจลดลงและเกิดภำวะเศรษฐกิจหดตัว  
(Recession) ค่อนข้ำงรุนแรงทั่วโลก และส่งผลให้ทุกภำคส่วนต้อง 
ปรับตัวไปสู่กำรใช้ชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะเห็นได้ว่ำผู้บริโภคจะมี 
กิจกรรมกำรใช้ชีวิตบน Online Platform มำกขึ้น รวมถึงในภำคธุรกิจ
กำรเกดิขึน้ของ Digital Transformation จะรวดเรว็และขยำยวงกว้ำงขึน้ 
ซึ่งปัจจัยเหล่ำนี้เป็นตัวเร่งมีกำรขยำยตัวของ Digital Economy ยิ่งขึ้นอีก  
จึงเป็นควำมท้ำทำยต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยของธนำคำร ซ่ึงกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษำ และส่งเสริมให้
ธนำคำรบรรลุเป้ำหมำยที่ต้ังไว้ และกำรมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
ที่มีประสิทธิภำพจะสะท้อนถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีจริยธรรมในกำร 
ด�ำเนินธุรกิจ และมีควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ อันเป็นรำกฐำน
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธนำคำรเติบโตได้อย่ำงมั่นคง

ธนำคำรเป็นสถำบันกำรเงินชั้นน�ำขนำดใหญ่ของประเทศ ซ่ึง
ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุควำมเสีย่งอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยธนำคำรได้ก�ำหนดกรอบโครงสร้ำง
กำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำย รวมถึงแนวทำงและคู่มือในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ 
ตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ระบบประเมนิ
ผลกำรด�ำเนนิงำนรฐัวสิำหกจิของหน่วยงำนก�ำกบั ซึง่ได้น�ำแนวทำงของ 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ที่เป็นกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้ำง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณำกำรตำมหลักสำกล โดยม ี
หลักกำรส�ำคัญ คือ กำรเชื่อมโยงกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเข้ำกับ

แผนกลยุทธ์ และโอกำสทำงธุรกิจของธนำคำร เพื่อบูรณำกำรกำรบริหำรและ 
จัดกำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งธนำคำรได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัด 
ควำมเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้  
(Risk Appetite) ระดบัควำมเสีย่งท่ีทนได้ (Risk Tolerance) ทีค่รอบคลมุ
ทุกปัจจัยเสี่ยง และสำเหตุของควำมเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตำมผล
กำรบรหิำรควำมเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ีธนำคำรยอมรบัได้และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยทีก่�ำหนด ทัง้ยงัสำมำรถระบถุงึสำเหตขุองควำมเส่ียงทีแ่ท้จริง 
เพื่อหำมำตรกำรจัดกำรและแนวทำงกำรป้องกันก่อนที่จะเกิดควำม 
เสยีหำยต่อรำยได้และเงนิกองทนุของธนำคำร โดยสำยงำนบรหิำรควำมเสีย่ง 
ท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับ ดูแล ติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลกำร
บรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่ง คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และคณะกรรมกำรธนำคำรอย่ำงต่อเนือ่ง นอกจำกนี ้ธนำคำร
ได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ (Cyber Risk) 
และกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยมีกำรติดตำม
ควำมเสี่ยงดังกล่ำวและเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดเพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่งแนวทำงกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งของธนำคำรจะท�ำให้ธนำคำรสำมำรถบรรลตุำมวตัถปุระสงค์ 
และเป้ำหมำย ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธนำคำร ผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ได้อย่ำงยั่งยืน 

ธนำคำรได้ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับตระหนักถึงกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) อย่ำงต่อเนื่อง โดยมี
กำรส่ือสำรและจัดให้มีกำรฝึกอบรม และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงแก่บุคลำกรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง 
และพนักงำนในทุกหน่วยงำนของธนำคำร เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับ
ตระหนกัถงึควำมส�ำคญั มคีวำมเข้ำใจ ตลอดจนมส่ีวนร่วมควำมรบัผดิชอบ 
ต่อกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร  
ซึ่งจะสนับสนุนให้หน่วยงำนสำมำรถบรรลุเป ้ำหมำยได้อย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ ทั้งยังมีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำล
และกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซ่ึงจะช่วยให้ธนำคำรเติบโตอย่ำงม่ันคง
และยั่งยืนต่อไป
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1.2 แนวทางการก�ากับดูแลความเส่ียงของกลุม่ธรุกิจการเงนิ 
(Consolidated Supervision) 

ธนำคำรมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินรวม 19 บริษัท 
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ 
สินเชื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนงำนของ 
ธนำคำร โดยธนำคำรได้ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินที่สอดคล้องตำมหลักเกณฑ์กำร 
ก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย และใน 
แนวทำงเดียวกันกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร 

นอกจำกนี้ ธนำคำรก�ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
รำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเส่ียง
ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอย่ำงสม�่ำเสมอ หรือเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง 
ที่มีนัยส�ำคัญ โดยมีกำรติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ 
แต่ละบริษัทอย่ำงใกล้ชิด

ธนำคำรสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน 
มีกำรบริหำรควำมเส่ียงที่ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญตำมเกณฑ์
กำรประเมนิควำมเพียงพอของเงนิกองทุน (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process: ICAAP) ได้แก่ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำนเครดิต ด้ำน
ตลำด ด้ำนสภำพคล่อง ด้ำนปฏบิตักิำร ด้ำนชือ่เสยีง และด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่บริษัทอย่ำงต่อเนื่อง  
พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มีกำรก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง (KRI) เพื่อเป็น 
เครื่องมือในกำรประเมินควำมเส่ียง และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินและ 
คณะกรรมกำรธนำคำร ท�ำให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำง 
กำรเงินมีกำรพัฒนำเป็นล�ำดับ

1.3 โครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงของธนาคาร
ธนำคำรจัดโครงสร้ำงองค์กรให้สำมำรถสนับสนุนกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยมีกำรแบ่งหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนและสำยกำรรำยงำนไว้อย่ำงชดัเจน 
ส�ำหรับโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร ประกอบด้วย  
คณะกรรมกำรระดบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ได้แก่ คณะกรรมกำร
ธนำคำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะ
กรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยง นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรธนำคำรได้ 
แต่งตั้งคณะกรรมกำรขึ้นอีกหลำยชุดที่ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูง 
เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ของธนำคำร ได้แก่ 
คณะกรรมกำรจัดกำร คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน คณะ
กรรมกำรสินเชื่อ คณะกรรมกำรกลั่นกรองสินเชื่อ และคณะกรรมกำร
นโยบำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยรำยละเอยีดของคณะกรรมกำรแต่ละ
ชุดจะแสดงในหัวข้อโครงสร้ำงกำรจัดกำร หน้ำ 86 และหัวข้อกำรก�ำกับ
ดูแลกิจกำร หน้ำ 141

2.  ความเส่ียงและมาตรการบรหิารความเส่ียง
2.1  ความเส่ียงด้านเครดิต (Credit Risk)

เป็นควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมเสยีหำยอนัเนือ่งมำจำกคูส่ญัญำ
ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมที่ได้ตกลงและระบุไว้ในสัญญำ รวมถึงกำรที่คู่ค้ำ
ของธนำคำรถูกปรับลดอันดับควำมเสี่ยง ซ่ึงอำจจะส่งผลกระทบต่อ 

รำยได้ และกำรด�ำรงเงินกองทุนของธนำคำร ซึ่งธนำคำรให้ควำมส�ำคัญต่อ 
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ทั้งในระดับลูกค้ำและระดับ portfolio 
โดยระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร ประกอบด้วย
กระบวนกำรที่ส�ำคัญ คือ กำรระบุควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง 
กำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง และกำรรำยงำนควำมเสี่ยง

ธนำคำรยังคงให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตอย่ำงต่อเนื่อง อำทิ กำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและคู่มือ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต รวมถึงกำรติดตำมคุณภำพสินเชื่อที่
อนุมัติผ่ำน Loan Factory และกำรก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรับ
เง่ือนไขสนิเชือ่ต่ำงๆ กำรก�ำหนด Standard Credit Term and Condition 
ส�ำหรับลูกค้ำสนิเช่ือธรุกจิขนำดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ 
Product Program ส�ำหรับลูกค้ำรำยย่อยและลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำด
กลำง เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรเติบโตทำงธุรกิจ
ควบคูกั่บกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยรวม ให้อยูใ่นระดบัควำมเสีย่ง
ทีย่อมรบัได้ กำรบรหิำรควำมเส่ียงด้ำนเครดติจ�ำแนกตำมกลุม่ลกูค้ำมดีงันี้

• สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนำคำรได้มกีำรพฒันำและปรบัปรงุเกณฑ์กำรพจิำรณำสนิเชือ่ 

Underwriting Criteria และ Product Program ส�ำหรับสินเชื่อรำยย่อย 
ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และตำม
ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยได้มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำสินเชื่อ ส�ำหรับกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (Mortgage Loan) 
สินเช่ือบุคคล (Personal Loan) สินเช่ือธุรกิจขนำดเล็ก (sSME) เช่น  
คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลำกำรกู้ ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ 
กำรใช้มูลค่ำหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้ง
ธนำคำรได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องมือในกำรวัดระดับ
ควำมเสีย่งด้ำนสนิเชือ่ รวมถงึสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัเชงิธรุกจิ
อย่ำงยั่งยืน โดยให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนิน 
ธรุกจิและสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของธนำคำร ท้ังน้ี ส�ำหรบัสนิเชือ่เพือ่ 
ทีอ่ยูอ่ำศยัยงัคงให้สนิเชือ่ภำยใต้กลุม่บรษิทัพฒันำอสงัหำรมิทรพัย์ช้ันน�ำ
ของประเทศ ส�ำหรบัสนิเชือ่ส่วนบคุคล กำรให้สนิเชือ่ส่วนใหญ่อยูใ่นกลุม่
ลกูค้ำจำกหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิ และหน่วยงำนทีม่ข้ีอตกลง
กับธนำคำร ส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจขนำดเล็กได้มีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้
ไปเป็นไปแนวทำงเดียวกับยุทธศำสตร์ของธนำคำร เพื่อขยำยกำรให้ 
สินเชื่อธุรกิจขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง

• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนำคำรมีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรประเมิน ควบคุม ติดตำม 

และรำยงำนสถำนะของ portfolio ในระดับรำยลูกค้ำ โดยกำรออกแบบ
และพฒันำกระบวนกำรท�ำงำนเพือ่แจ้งเตอืนสัญญำณควำมเสีย่งล่วงหน้ำ 
ผ่ำนระบบงำน Early Warning System (EWS) เพิ่มขึ้น โดยแยกเป็นกำร
แจ้งเตือนล่วงหน้ำส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง Size M (Early 
Warning System - EWS for SME-M) ส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจขนำดกลำง 
Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และส�ำหรับลูกค้ำ
ธุรกิจขนำดใหญ่ (Early Warning System - EWS for Wholesales)

กระบวนกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อ
ธรุกจิขนำดกลำง Size M : ระบบ EWS for SME-M จะท�ำกำรส่งสญัญำณเพือ่
แจ้งเตอืนพฤตกิรรมของลกูค้ำทีป่ระมวลผลมำจำกแบบจ�ำลองทำงสถิติ 
ประกอบกบักำรก�ำหนดขัน้ตอนกำรพิจำรณำ (Workflow) ในกำรท�ำงำน
ตำมระดบัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ เชือ่มโยงควำมสมัพนัธ์กบักำรทบทวนต่อ
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อำยุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่ำนระบบงำน Credit Review (CR) และ
กำรแก้ไข กำรปรับปรุงคุณภำพหนี้ผ่ำนระบบงำน Turnaround System 
(TA) ท�ำให้ธนำคำรสำมำรถดูแลลูกค้ำสินเช่ือต้ังแต่แรกเริ่มของกำร 
เบกิใช้เงนิกูก้บัธนำคำร ไปจนถงึกระบวนกำรตดิตำมดแูลลกูค้ำต่อเนือ่ง
รำยวนัจนครบก�ำหนดระยะเวลำของกำรต่ออำยวุงเงนิสนิเชือ่รำยปีอย่ำง
ครบวงจร โดยระบบงำน 3 ระบบ EWS ระบบ CR และระบบ TA ท�ำงำน
ควบคู่และสัมพันธ์กันตลอดเวลำในรูปแบบ End-to-end Process

กระบวนกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อ
ธุรกิจขนำดกลำง Size L และลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ : ระบบ EWS 
จะท�ำกำรส่งสัญญำณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้ำที่ประมวลผล 
มำจำกแบบจ�ำลองทำงสถติ ิประกอบกบักำรก�ำหนดขัน้ตอนกำรพจิำรณำ  
(Workflow) ในกำรท�ำงำนตำมระดบัควำมเสีย่งทีเ่กดิขึน้ เชือ่มโยงควำม
สัมพันธ์กับกำรทบทวนต่ออำยุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่ำนระบบงำน 
Credit Review (CR) และมีกำรแจ้งเตือนเพื่อทบทวนกำรจัดอันดับ 
ควำมเสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่ำนระบบ EWS

ระบบงำน EWS ยังมีฟังก์ชันกำรแจ้งเตือนและติดตำม 
ควำมเสีย่งของลกูค้ำเป็นรำยวนั อำท ิกำรแสดงประวตัริะดบัควำมเสีย่ง 
ย้อนหลัง 12 เดือนล่ำสุด กำรรำยงำนจ�ำนวนวันค้ำงช�ำระแต่ละช่วงอำยุ
จ�ำแนกตำมหน่วยงำนสินเชื่อ เพื่อน�ำมำช่วยในกำรติดตำมและควบคุม
คุณภำพสินเชื่อ กำรติดตำมควำมเสี่ยงลูกค้ำกลุ่มโรงสีและพืชไร่  
กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขจ�ำน�ำหุ้น กำรแจ้งเตือนต่ออำยุและ 
ทบทวนสินเชื่อ รวมถึงกำรแจ้งเตือนทบทวนควำมเหมำะสมของอันดับ
ควำมเสี่ยง (Credit Rating) เพ่ือแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่สินเช่ือได้ติดตำม
ทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อได้ท�ำกำรทบทวนควำมเสี่ยงทุกด้ำน
ของลูกค้ำ ทั้งด้ำนกำรเงิน สภำพคล่อง กำรด�ำเนินธุรกิจ กำรติดตำม
ทบทวนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ งบกำรเงิน กำรใช้วงเงินและ
เงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนำคำรก�ำหนดควำมถี่ในกำรทบทวนสินเช่ือตำม
คุณภำพลูกหนี้ ทั้งนี้ หำกมีสัญญำณบ่งชี้ว่ำมีเหตุกำรณ์หรือปัจจัยเสี่ยง
ทีเ่พิม่ขึน้ ได้ก�ำหนดให้ท�ำกำรทบทวนก่อนระยะเวลำทีก่�ำหนด ส่งผลให้
กระบวนกำรติดตำมลูกค้ำในกลุ่มดังกล่ำวมีกำรติดตำมและบริหำร
จดักำรควำมเสีย่ง (Risk) ได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นปัจจบุนั และธนำคำร
ยังสำมำรถเพิ่มโอกำส (Opportunity) ในกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ทีเ่หมำะสมให้กบัลกูค้ำได้ และยงัช่วยให้กระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบัิติ
ตำมนโยบำยสนิเชือ่สำมำรถท�ำได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เนือ่งจำกมข้ีอมลู
กำรติดตำมแสดงผ่ำนระบบงำน

ส�ำหรับลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดกลำง Size L และลูกค้ำสินเชื่อ
ธุรกิจขนำดใหญ่ นอกจำกจะมีกระบวนกำรจัดอันดับควำมเสี่ยง  
(Credit Rating) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบกำรอนุมัติและกำรบริหำร 
ควำมเส่ียงพอร์ตสินเช่ือแล้ว ยงัใช้ในกำรก�ำหนดรำคำด้วย นอกจำกนีธ้นำคำร
ยงัได้จัดให้มกีระบวนกำรควบคมุและตดิตำมระดบัควำมเสีย่งของลูกค้ำ
รำยใหญ่ในระดับกลุ่มลูกค้ำ (Single Lending Limit หรือ SLL) ตำมเกณฑ์ที่
ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยกำรควบคุมและติดตำมปริมำณ
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติของลกูค้ำรำยใหญ่ผ่ำนระบบงำน Credit Exposure 
Monitoring (CEM) ซึ่งเป็นกำรติดตำมทั้งในระดับรำยลูกค้ำ (Single 
Risk) รำยกลุ่มลูกค้ำ (SLL Counterparty Risk) รวมถึงรำยอุตสำหกรรม 
(Industry Risk) โดยประมวลผลควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตที่ครอบคลุม
ปริมำณธุรกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ กำรลงทุน ภำระผูกพัน 
และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือ ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมท่ีมีกับ

กลุ่มธุรกิจกำรเงินของธนำคำรด้วย เพื่อสะท้อนปริมำณควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตที่มีกับธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน

ธนำคำรยังคงตระหนักถึงกำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล 
เชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยได้พัฒนำต่อยอด 
ระบบงำนฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที่ท�ำกำร
รวบรวมและจัดเกบ็ข้อมูลสำรสนเทศจำกระบบงำนฐำนข้อมูลต่ำงๆ อำทิ 
ข้อมูลกำรพิจำรณำอนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลพฤติกรรมกำรช�ำระหนี้ และ
ข้อมลูคณุภำพสนิเชือ่ เป็นต้น ธนำคำรได้ใช้ฐำนข้อมลู Credit Risk Data 
Mart ในกำรพัฒนำแบบจ�ำลองทำงสถิติส�ำหรับกำรบริหำรควำมเส่ียง
ด้ำนเครดิต กำรประมวลผลกำรจัดระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำเพื่อกำร
ตดิตำมและทบทวนสินเชือ่ และใช้ในกำรบรหิำรจดักำรตดิตำมคณุภำพ
สนิเชือ่เพือ่ให้ธนำคำรรูแ้ละประเมนิได้ว่ำลกูค้ำมกีำรเปลีย่นแปลงควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิตอย่ำงไร โดยกำรแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่ำนระบบงำน EWS 
end-to-end Process ทั้งนี้ กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลดังกล่ำวยัง
รองรบักำรพฒันำแบบจ�ำลองควำมเสีย่งด้ำนเครดติส�ำหรบักำรวดัมูลค่ำ
ผลกำรด้อยค่ำจำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ซึ่งน�ำไปสู่กำรปฏิบัติตำม
มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS9) เรื่อง เครื่องมือทำงกำรเงิน  
หลักเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำ : กำรด้อยค่ำ โดยกำรรับรู้และกำรวัดมูลค่ำ 
ของค่ำเผือ่ผลขำดทนุของสินทรพัย์ทำงกำรเงนิ ทีต้่องมกีำรประเมนิกำร
เปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเครดิต 

ธนำคำรยังพัฒนำรำยงำน Industry Direction หรือกำรแบ่ง
กลุ่มอุตสำหกรรมตำมระดับควำมเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทำงในกำรบริหำร
จัดกำรพอร์ตสินเชื่อรำยอุตสำหกรรม รวมท้ังจัดให้มีกำรทดสอบภำวะ
วกิฤต (Stress Test) เพือ่ประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอพอร์ตสนิเชือ่ และควำม
เพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนกำรติดตำม/รำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือให้เป็นไปตำมแผนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเครดติ และเป็นไปตำมแนวนโยบำยกำรก�ำกบัดแูล
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหน่วยงำนก�ำกบัต่ำงๆ 

• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ 
ธนำคำรมีนโยบำยดแูลควำมเสีย่งจำกกำรกระจกุตวัของกำรให้

สินเช่ือ กำรลงทุน ภำระผูกพัน หรือธุรกรรมท่ีมีลักษณะคล้ำยกำรให ้
สนิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละกลุม่ลกูหนี ้ตำมหลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัลกูค้ำรำยใหญ่ 
ที่ทำงกำรก�ำหนด นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรก�ำหนดปริมำณกำรท�ำ
ธุรกรรมสูงสุดส�ำหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมำณ
กำรท�ำธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้มีกำร 
กระจำยควำมเสีย่งและควบคมุไม่ให้เกดิกำรกระจกุตวัด้ำนเครดติอย่ำง
มีนัยส�ำคัญ โดยมีกำรติดตำมควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิดและมีกำรทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี

นอกจำกนี้ ธนำคำรดูแลควำมเสี่ยงของประเทศคู่สัญญำโดย
ก�ำหนดวงเงนิหรอืเพดำนสงูสุด เพือ่ควบคมุควำมเสีย่งในกำรท�ำธุรกรรม
ระหว่ำงธนำคำรกับธนำคำรต่ำงประเทศ และธุรกรรมกำรให้สินเช่ือ 
ลงทุน และภำระผูกพัน ส�ำหรับลูกค้ำหรือคู่สัญญำท่ีมีภูมิล�ำเนำอยู่ใน
ประเทศต่ำงๆ และยังควบคุมควำมเสี่ยงโดยธนำคำรก�ำหนดให้มีกำร
รำยงำนกำรใช้วงเงิน ของหน่วยงำนต่ำงๆ ทุกสิ้นเดือน เพื่อดูแลให้อยู่
ภำยในกรอบวงเงินสูงสุดท่ีก�ำหนดไว้ และธนำคำรยังมีกระบวนกำร
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของประเทศคู่สัญญำ โดยใช้อันดับ
ควำมน่ำเชือ่ถอืจำกสถำบันจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืภำยนอกชัน้น�ำระดบั
สำกล 
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• ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ หมำยถึง ควำมเสี่ยงที่จะ

เกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อตกลงท่ี
ก�ำหนดไว้ในสัญญำ เช่น ไม่มีกำรส่งมอบตรำสำรทำงกำรเงิน หรือไม่
ชดเชยควำมเสียหำยตำมที่ได้ตกลงไว้ เป็นต้น ส�ำหรับธุรกรรมที่มีกำร
ซื้อขำยนอกตลำด (Over-the-counter) ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives 
ธุรกรรมซื้อขำยตรำสำรหนี้ และธุรกรรม Repurchase Agreement 
(Repo) ซึ่งควำมเสี่ยงของคู่สัญญำก่อให้เกิดควำมเสี่ยงหลักๆ คือ Pre-
settlement Risk และ Settlement Risk รวมทั้งควำมเสี่ยงจำกกำรลดลง
ของคุณภำพเครดิตของคู่สัญญำ หรือควำมเสี่ยงจำกกำรถดถอยของ
คณุภำพเครดติของคูส่ญัญำ (Credit Valuation Adjustment Risk: CVA)

ธนำคำรได้ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับควำมเสี่ยงทั้ง Pre-
settlement Risk และ Settlement Risk โดยพจิำรณำถงึปจัจยัต่ำงๆ เช่น 
ฐำนะทำงกำรเงินและ Credit Rating ของคู่สัญญำ เป็นต้น รวมท้ัง
ควบคุม และติดตำมกำรท�ำธุรกรรมให้อยู่ภำยใต้วงเงินที่ก�ำหนดเป็น 
รำยวัน นอกจำกนี้ ยังได้จัดท�ำ Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบผลกระทบ 
ต่อคู่สัญญำหำกเกิดภำวะวิกฤติ โดยรำยงำนคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล
ควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมทั้งมีกำรคิด CVA Charge ในกำร Pricing 
ธุรกรรม Derivatives กับคู่สัญญำ

ธนำคำรควบคุมควำมเสี่ยงของคู่สัญญำที่เกิดข้ึนด้วยกำร 
ลงนำมในสัญญำ International Swaps and Derivatives Association  
(ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญำ โดยมีกำรวำง
หลกัประกนัเป็นเงนิสดเป็นรำยวนั รำยสปัดำห์ และรำยเดอืน เมือ่มลูค่ำ
ยุติธรรมของ Derivatives มีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำ Threshold ท่ี
ก�ำหนดไว้

• ความเส่ียงจากสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินท่ีมี
การด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)

หำก non-performing เพิ่มขึ้น ธนำคำรต้องมีผลขำดทุนด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล 
กระทบต่อผลกำรด�ำเนนิงำน สถำนะทำงกำรเงนิ และควำมเพยีงพอของ 
เงินกองทุนของธนำคำร อย่ำงไรก็ตำม ธนำคำรมีมำตรกำรควบคุม 
non-performing โดยกำรก�ำหนดให้หน่วยงำนอ�ำนวยสินเช่ือควบคุม 
จ�ำนวน non-performing มกีระบวนกำรจดักำรกบัลกูหนีท้ีอ่ำจมปัีญหำ 
ก่อนที่จะกลำยเป็นหนี้ non-performing รวมถึงกำรปรับปรุงอ�ำนำจใน
กำรอนมุติัสนิเชือ่ และปรบัปรงุโครงสร้ำงหนี ้เพือ่ให้กระบวนกำรในกำร
พิจำรณำมีประสิทธิภำพและควบคุมควำมเสี่ยงได้ดีข้ึน นอกจำกนี้  
เครื่องมือประเมินควำมเส่ียงลูกค้ำที่ธนำคำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จะช่วยให้ 
กระบวนกำรคัดลูกค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้นด้วย

อย่ำงไรก็ตำม จำกกำรที่ธนำคำรได้มีมำตรกำรให้ควำม 
ช่วยเหลือลูกหน้ีที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจไทยเป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่  
31 ธันวำคม 2564 ตำมมำตรกำรช่วยเหลือซึ่งธนำคำรแห่งประเทศไทย
มข้ีอก�ำหนดเกีย่วกบักำรจดัชัน้กรณมีกีำรให้ควำมช่วยเหลอืลูกหนีด้้วยกำรปรบัปรงุ 
โครงสร้ำงหนี ้ซึง่อำจช่วยชะลอกำรเพ่ิมขึน้ของลูกหนีท้ีม่กีำรด้อยค่ำด้ำน
เครดิต (non-performing) รวมถึงอำจจะท�ำให้คุณภำพสินทรัพย์ในปัจจุบันยัง 
ไม่สะท้อนถงึผลกระทบภำวะเศรษฐกจิในปัจจบุนัด้วยเช่นกนั (รำยละเอียดแนวทำง 
ของธปท.เรือ่งแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลอืลกูหนีท่ี้ได้รบัผลกระทบ
จำกสถำนกำรณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในแบบแสดง

รำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 2563 ส่วนที่ 1 ข้อ 2.5.3 นโยบำยกำรควบคุม
ดูแล กำรอนุมัติสินเชื่อ และกำรติดตำมลูกหนี้)

2.2  ความเส่ียงด้านตลาด (Market Risk)
เป็นควำมเสี่ยงท่ีธนำคำรอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำร

เปลีย่นแปลงมูลค่ำของฐำนะทีอ่ยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิทีเ่กดิจำก
กำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบ้ีย อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำตรำสำรทุน 
และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทำงลบต่อรำยได้และ 
เงินกองทุนของธนำคำร

ธนำคำรให้หน่วยงำนของสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็น
อสิระจำกหน่วยงำนทีท่�ำธรุกรรม (Front Office) ท�ำหน้ำทีใ่นกำรควบคมุ
ดูแลควำมเสี่ยง เพ่ือควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องตำม
แนวทำงกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงด ้ำนตลำดของธนำคำรแห ่ง
ประเทศไทย และนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดของธนำคำร โดย
มกีำรก�ำหนดกรอบเพดำนหรอืตวับ่งชีค้วำมเสีย่งสงูสดุทีธ่นำคำรยอมรบั
ได้ เช่น ฐำนะในบัญชีเพื่อกำรค้ำ ซึ่งติดตำมจำกมูลค่ำหรือฐำนะกำร
ลงทุน ผลขำดทุนสูงสุด ตัววัดควำมเสี่ยงทำงสถิติ ได้แก่ Value at Risk 
(VaR) และตัววัดค่ำควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐำนะในบัญชีเพื่อ
กำรธนำคำร ธนำคำรติดตำมจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรลดลงของรำยได้
ดอกเบ้ียสุทธต่ิอปี (Net Interest Income Change) และกำรเปลีย่นแปลง
ของมูลค่ำเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก�ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้  
รวมทัง้มีกำรประเมนิมลูค่ำตำมรำคำตลำด และกำรทดสอบภำวะวกิฤต 
(Stress Testing) อย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ ยังมีกำรจัดท�ำระเบียบ 
ผลิตภัณฑ์ (Product Program) และ Product Assessment ส�ำหรับกำร
ท�ำธรุกรรมอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิประเภทใหม่ พร้อมกบักำรพฒันำรปูแบบ
รำยงำน ระบบงำน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินและควบคุม 
ควำมเสีย่งให้มปีระสทิธภิำพ และสำมำรถรองรบักำรท�ำธรุกรรมท่ีมคีวำม 
ซับซ้อนมำกขึ้น

ธนำคำรควบคุมดูแลควำมเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง 
กำรเงนิโดยกำรตดิตำมจำกตวับ่งชีค้วำมเสีย่งประเภทต่ำงๆ และก�ำหนด 
ให้บริษัทฯ น�ำเสนอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนร่วมกับผลกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งของบรษัิทต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็นประจ�ำ

โดยปี 2563 บัญชีเพื่อกำรค้ำยังคงอยู่ภำยใต้กรอบเพดำน หรือ
ตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร

เป็นควำมเสี่ยงท่ีรำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทำง
ลบจำกกำรเปลีย่นแปลงอตัรำดอกเบีย้ของรำยกำรสนิทรพัย์ หนีส้นิ และ
รำยกำรนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิท้ังหมดท่ีมีควำมอ่อนไหวต่ออัตรำ
ดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้ดอกเบี้ย
สุทธิ (Net Interest Income) มูลค่ำตลำดของรำยกำรเพื่อค้ำ (Trading 
Account) รวมถึงรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอื่นที่สัมพันธ์กับอัตรำดอกเบี้ย

ในปี 2563 ทั่วโลกได้รับผลกระทบทำงเศรษฐกิจอย่ำงรุนแรง
จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ส่งผลให้คณะกรรมกำรนโยบำย 
กำรเงิน (กนง.) ได้ลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยของประเทศไทยมำที่อัตรำ 
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมกำรฯ (กนง.) ประเมินว่ำ เศรษฐกิจไทยยัง 
ฟื้นตัวได้ช้ำ ตลำดแรงงำนยังคงเปรำะบำง ซึ่งกดดันกำรบริโภคของ 
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ภำคเอกชน ขณะทีก่ำรใช้จ่ำยภำครฐัมแีนวโน้มต�ำ่กว่ำทีป่ระเมนิไว้ ทัง้นี ้
คำดว่ำจะใช้เวลำประมำณ 2 ปี กจิกรรมทำงเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ 
ถึงจะกลับสู่ภำวะปกติ

อย่ำงไรกต็ำม ธนำคำรได้มกีำรตดิตำมควบคมุควำมเสีย่งด้ำน
อัตรำดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีกำรก�ำหนดกรอบเพดำน
ควำมเสี่ยงและดัชนีช้ีวัดควำมเสี่ยง กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็นรำย
ไตรมำส กำรก�ำหนดให้น�ำเสนอข้อมูลภำวะอัตรำดอกเบี้ย ภำวะ
เศรษฐกิจ ตลำดเงิน ตลำดทุน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่อ 
คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน และน�ำเสนอรำยงำนกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็นรำยเดอืน รวมทัง้
ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัริองรบัหำกเกดิกำรเกนิเพดำนควำมเสีย่งแต่ละ
ระดับที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) ใน
บัญชีเพื่อการค้า

เป็นควำมเสี่ยงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน 
ทำงลบ เน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียมีผลต่อฐำนะกำร 
ถือครองของตรำสำรหนี้และอนุพันธ์ทำงกำรเงินที่อ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย 
ในบัญชีเพื่อกำรค้ำ

ปี 2563 อัตรำดอกเบี้ยสกุลบำทของประเทศไทยปรับตัวลดลง
จำกปีก่อน เนื่องจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ผลกระทบจำกกำรระบำดของ 
COVID-19 จำกอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ลดลง กำร
แข็งค่ำของค่ำเงนิบำท เป็นต้น ทัง้นี ้ธนำคำรมกีำรตดิตำมควบคมุควำม
เสีย่งด้ำนอตัรำดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยกำรก�ำหนดกรอบ
เพดำนควำมเสี่ยงและดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็น
รำยเดือน กำรจัดท�ำรำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงน�ำเสนอต่อผู้บริหำร

ระดบัสงูเป็นรำยวนั น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็น
รำยเดอืน รวมท้ังได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบัิติรองรบัหำกเกดิกำรเกนิเพดำน
ควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
(Foreign Exchange Rate Risk)

เป็นควำมเสี่ยงท่ีรำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทำง
ลบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องมำจำกกำรท�ำธุรกรรม
ในสกุลเงินต่ำงประเทศ หรือจำกกำรมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงิน
ต่ำงประเทศ เมือ่แปลงมลูค่ำทีเ่ป็นสกลุเงนิตรำต่ำงประเทศของรำยกำร
ต่ำงๆ ในงบกำรเงนิของธนำคำรไปเป็นสกลุเงนิท้องถิน่แล้ว ท�ำให้มลูค่ำ
ทำงบัญชีของธนำคำรลดลง รวมถึงกำรลดลงของรำยได้หรือเกิดผล
ขำดทุนจำกกำรค้ำเงินตรำต่ำงประเทศ

ปี 2563 ค่ำเงินบำทยังมีควำมผันผวนอย่ำงมำก โดยมีปัจจัย
หลักคือ กำรเกิดวิกฤตกำรณ์แพร่ระบำดทั่วโลกของ COVID-19 ท�ำให้
เศรษฐกจิชะลอตวัอย่ำงรนุแรงโดยเฉพำะในภำคกำรท่องเทีย่ว และท�ำให้
ค่ำเงินบำทอ่อนค่ำมำกท่ีสุดในช่วงมีนำคม - เมษำยน อย่ำงไรก็ตำม  
ค่ำเงนิบำทกลบัมำแขง็ค่ำในช่วงปลำยปี ซึง่สอดคล้องกบัควำมก้ำวหน้ำใน 
กำรพัฒนำวัคซีนป้องกัน COVID-19 ส่งผลให้นักลงทุนมีควำมเชื่อมั่น
มำกข้ึน ทั้งนี้ ธนำคำรกรุงไทยมีกำรติดตำมควบคุมควำมเสี่ยงด้ำน 
อตัรำแลกเปลีย่นให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได้ โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำน 
ควำมเสีย่งและดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง กำรทดสอบภำวะวกิฤตเป็นรำยเดอืน  
กำรจดัท�ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็น 
รำยวนั คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็นรำยเดอืน รวมทัง้ได้ก�ำหนด 
แนวทำงปฏิบัติรองรับ หำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ 
ได้รับอนุมัติ
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• ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน 

ทำงลบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรทุน ท�ำให้มูลค่ำของ 
กลุ่มหลักทรัพย์กำรลงทุนเพื่อค้ำของธนำคำรลดลง

ปี 2563 ดัชนีตลำดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีควำมผันผวน
อย่ำงมำกท่ำมกลำงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยใน
ช่วงเดือนมีนำคม 2563 ดัชนีฯ ได้ปรับตัวลดลงอย่ำงรุนแรงประมำณ 
215 จุดในช่วงเวลำหนึ่งเดือน (ลดลงจำก 1,340.52 เป็น 1,125.86 จุด) 
รวมทัง้ภำยในเดอืนดงักล่ำวได้เกดิเหตกุำรณ์ Circuit Breaker ถงึ 3 ครัง้ 
จำกตวัเลขผูต้ดิเชือ้ในประเทศทีเ่พิม่ขึน้อย่ำงทวคีณูก่อนกำร Lockdown 
ของประเทศ ทั้งนี้ กำรลดดอกเบี้ยของธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ 
(Federal Reserve Bank) และคณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินของ
ประเทศไทยในช่วงเดือนมีนำคมและพฤษภำคม ตำมล�ำดับ ยังเป็น 
ปัจจัยเสริมที่ก่อให้เกิดควำมผันผวนของตลำดเช่นกัน

ทั้งน้ี ธนำคำรมีกำรติดตำมควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนรำคำ
ตรำสำรทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำน 
ควำมเสีย่งและดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง กำรทดสอบภำวะวกิฤตเป็นรำยเดอืน  
กำรจดัท�ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็น 
รำยวนั คณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเส่ียงเป็นรำยเดอืน รวมทัง้ได้ก�ำหนด 
แนวทำงปฏิบัติรองรับหำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที ่
ได้รับอนุมัติ

• ความเสีย่งจากราคาสินค้าโภคภณัฑ์ (Commodity Price Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่รำยได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน 

ทำงลบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ โดยปี 2563  
รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์มีควำมผันผวน เช่น น�้ำมันดิบ เป็นต้น ธนำคำร 
จงึยังไม่มนีโยบำยถอืครองฐำนะดงักล่ำว จงึด�ำเนินกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
ในลักษณะ Back to Back

2.3  ความเส่ียงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk)
เป็นควำมเส่ียงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยต่ำงๆ อันเนื่องมำจำก

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

ธนำคำรดูแลและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัติกำร โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 3 ขั้น ได้แก่

ขั้นที่ 1 คือ หน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำนสนับสนุนต่ำงๆ มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกระบวนกำรท�ำงำนและ
ควำมเสีย่งทีม่อียูข่องหน่วยงำนตนเองดทีีส่ดุในฐำนะเจ้ำของควำมเสีย่ง 
(Risk Owner) มีหน้ำที่ระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตำมควำมเสี่ยง 
พร้อมทั้งรำยงำนต่อผู้บริหำรหน่วยงำน และมีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk Officer : ORO) เพื่อท�ำ
หน้ำท่ีประสำนกับฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ซ่ึงเป็น 
หน่วยงำนที่ดูแลควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ทั้งด้ำนกำรใช้เครื่องมือและ 
กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ธนำคำรก�ำหนด

ขั้นที่ 2 คือ หน่วยงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร
ควบคุมก�ำกบัดแูลด้ำนต่ำงๆ ท�ำหน้ำทีส่นบัสนนุเครือ่งมอื แนวทำง และ

วิธีกำรให้หน่วยงำนในขั้นที่ 1 ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ขั้นที่ 3 คอื หน่วยงำนด้ำนกำรตรวจสอบ ท�ำหน้ำทีต่รวจสอบ

และทดสอบกระบวนกำรด�ำเนนิธรุกจิและบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง เพ่ือ
สร้ำงควำมเชื่อม่ันให้แก่คณะกรรมกำรชุดตำ่งๆ ว่ำกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยในของธนำคำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

ธนำคำรได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยงเพื่อใช้ในกำรบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรในภำพรวมของธนำคำรระดับองค์กร 
โดยมีกำรก�ำหนดระดับควำมเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และ
ระดับควำมเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้ในกำรบริหำรจัดกำร 
พร้อมทัง้กำรควบคมุควำมเสีย่งผ่ำนมำตรฐำนกำรปฏบิติังำน (Standard 
Operating Procedure: SOP) และผ่ำนมำตรกำรควบคุมควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ทัง้ในลกัษณะกำรป้องกนัและกำรตรวจพบ เพือ่ลดควำมผดิพลำด
ในกำรปฏิบัติงำน รวมไปถึงป้องกันและลดควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้น
กับธนำคำรและลูกค้ำของธนำคำร

ธนำคำรก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่ป็นมำตรฐำน 
โดยจะเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยง (Risk 
Prevention) และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงทีก่อนท่ีจะเกิด
ควำมเสียหำยต่อธนำคำรและลูกค้ำ โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ จะ
มีกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนปฏบัิตกิำร ซึง่ประกอบด้วยกำรระบุ ประเมนิ 
ควบคุม ติดตำม และรำยงำนควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนเครื่องมือ
ทีก่�ำหนดไว้ อำท ิกำรจดัเกบ็และรวบรวมข้อมลูควำมเสยีหำยท่ีเกดิจำก
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Loss Data Collection)  
กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self  
Assessment : RCSA) และกำรก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเส่ียงด้ำน 
ปฏิบัติกำร (Operational Key Risk Indicator : KRI) 

กำรน�ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรด�ำเนนิธุรกจิของ
ธนำคำรอย่ำงกว้ำงขวำง ท้ังกำรท�ำธุรกรรม กำรออกผลิตภัณฑ์หรือ
บริกำรทำงกำรเงินรูปแบบต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบ
สนองควำมต้องกำรของลกูค้ำทีต้่องกำรควำมทนัสมยัและควำมสะดวก 
พัฒนำกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ แม้ว่ำอำจท�ำให้ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรมี
แนวโน้มสูงข้ึน แต่ธนำคำรก็มีกำรก�ำหนดกระบวนกำรในกำรพิจำรณำ
ควำมเสี่ยงในขั้นตอนกำรออกผลิตภัณฑ์หรือบริกำรต่ำงๆ โดยก�ำหนด
ให้หน่วยงำนต้องท�ำกำรประเมินควำมเสี่ยงและประสิทธิภำพของกำร
ควบคุมควำมเสี่ยง ผ่ำนขั้นตอนกำรท�ำ Product Assessment ส�ำหรับ
กำรออกผลิตภัณฑ์ใหม่/กำรปรับปรุง เพื่อให้ม่ันใจว่ำควำมเสี่ยงท่ีมีนัย
ส�ำคญัต่ำงๆ ได้รบักำรบรหิำรจดักำรและป้องกนัไม่ให้เกดิควำมเสยีหำย
แก่ธนำคำรและลูกค้ำของธนำคำรได้

นอกจำกน้ี ธนำคำรยังมีกำรจัดกำรและควบคุมควำมเสี่ยง 
อันเกิดจำกกำรใช้บริกำรจำกผู้ให้บริกำรภำยนอก (Outsourcing) และ 
กำรรับให้บริกำรแก่ธุรกิจทำงกำรเงินหรือทำงกำร (Insourcing) รวมไปถึง 
มีกำรก�ำหนดให้มีแผนรองรับกรณีผู้ให้บริกำรภำยนอกไม่สำมำรถ 
ปฏบิตังิำนได้ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำจะไม่เกดิผลกระทบต่อกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำของธนำคำร

ส�ำหรบัควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกเหตกุำรณ์ภำยนอกทีอ่ยูน่อกเหนอื
กำรควบคุมของธนำคำร และอำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกรรม
หลกัของธนำคำร ธนำคำรมกีำรก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมต่อเน่ือง
ทำงธุรกิจ (Business Continuity Management Policy : BCM Policy) 
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และมีกำรจัดท�ำแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business 
Continuity Plan : BCP) ส�ำหรับธุรกรรมหลักของธนำคำรเพื่อรองรับ
ควำมเสี่ยงดังกล่ำว เพื่อให้มีควำมมั่นใจว่ำแม้ในภำวะฉุกเฉินหรือภำวะ
วิกฤต ธนำคำรยังสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำของธนำคำรได้อย่ำง 
ต่อเนื่อง โดยก�ำหนดให้มีกำรทดสอบแผนอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมไปถึง 
มีกำรทดสอบแผนฯ ร่วมกับผู้ให้บริกำรภำยนอกที่ธนำคำรใช้บริกำร  
เพ่ือปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภำพ และยังเป็นกำรสร้ำงควำมมั่นใจ 
ให้ทั้งกับพนักงำนและลูกค้ำของธนำคำรด้วย

ทั้งนี้ ธนำคำรจะมีกำรสรุปข้อมูลสถำนะควำมเสี่ยงด้ำน 
ปฏิบัติกำรของธนำคำร วิเครำะห์หำสำเหตุ และรำยงำนต่อผู้บริหำรระดับสูง 
และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยง (ROC) เป็นประจ�ำทุกเดือน 
เพื่อทรำบและบริหำรจัดกำรสถำนะควำมเสี่ยงที่มีอยู่และสนับสนุนกำร
ตัดสินใจทำงธุรกิจ

2.4 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง
หมำยถึงควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่ธนำคำรไม่สำมำรถช�ำระ 

หนี้สินหรือภำระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจำกไม่สำมำรถเปลี่ยน 
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สำมำรถจัดหำเงินทุนได้เพียงพอ หรือ 
สำมำรถจัดหำเงนิทนุได้ด้วยต้นทนุทีส่งูเกนิกว่ำระดบัท่ียอมรบัได้ ซึง่อำจ 
ส่งผลกระทบต่อรำยได้และเงินกองทุนของธนำคำร

ปี 2563 ภำพรวมสภำพคล่องในตลำดเงินมีกำรปรับตัวสูงขึ้น 
จำกปีท่ีผ่ำนมำ จำกกำรระบำดของ COVID-19 จึงท�ำให้กำรออก
ผลติภณัฑ์เงนิฝำกประจ�ำเพือ่ระดมสภำพคล่องของธนำคำรนัน้ชะลอตวั
ลงด้วย ท้ังนี ้ธนำคำรได้มกีำรออกผลติภณัฑ์เงนิฝำกเพ่ือรกัษำฐำนลกูค้ำ  
โดยมุ ่งเน ้นกำรเติบโตของเงินฝำกประเภทออมทรัพย ์ ท่ีมีอัตรำ 
ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นทำงเลือกให้กับลูกค้ำ โดย ณ 31 ธันวำคม 2563 
ธนำคำรมีกำรด�ำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio: 
LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) สูงกว่ำเกณฑ์ที่ ธปท. 
ก�ำหนดไว้

ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรบริหำร
ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่องให้สอดคล้องกบักลยุทธ์ของธนำคำร สภำวะ
ตลำด และเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง
ของสถำบนักำรเงนิของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรมกีระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่ส�ำคัญ ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องจะมีกำรวิเครำะห์

แหล่งทีม่ำของควำมเสีย่งจำกโครงสร้ำงงบดลุ เพือ่ระบถุงึควำมเสีย่งด้ำน
สภำพคล่องของธนำคำร โดยพิจำรณำจำกลักษณะของแหล่งท่ีมำและ
แหล่งใช้ไปของสภำพคล่อง รวมทัง้ควำมสำมำรถในกำรเปลีย่นสินทรพัย์
ต่ำงๆ ให้เป็นเงินสด

2. การวัดความเสี่ยง
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องสำมำรถวัดได้จำกประมำณกำร 

กระแสเงินสดรับและจ่ำย รวมถึงภำระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐำนะ
สภำพคล่องในแต่ละช่วงเวลำต่ำงๆ (Liquidity Gap) หรือกำรวิเครำะห์
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน เพื่อทรำบถึงแนวโน้มควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
นอกจำกนี ้ธนำคำรได้ก�ำหนด Survival Period ทีธ่นำคำรสำมำรถบรหิำร
สภำพคล่องได้อย่ำงเพียงพอ ในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้สถำนกำรณ์
วิกฤตที่ธนำคำรเป็นผู้ก�ำหนด

3. เพดานหรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยง และการควบคุม
ความเสี่ยง

ธนำคำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดยก�ำหนด
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ให้มีกำรติดตำมดูแล
ฐำนะสภำพคล่องและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรทีไ่ด้รบัมอบหมำยอย่ำง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรก�ำหนดเพดำนหรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ควำมเสี่ยง
ด้ำนสภำพคล่อง ทั้งสกุลเงินบำทและสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่ม ี
นัยส�ำคัญ ที่ได้รับกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร เพื่อใช้ควบคุม 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ธนำคำรมีกำรติดตำมและรำยงำนฐำนะสภำพคล่องอย่ำง

สม�่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย ผู้บริหำรระดับสูง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบในกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยง 
ด้ำนสภำพคล่องได้รับทรำบถึงฐำนะและระดับควำมเสี่ยงท่ีมีอยู่ เพื่อ 
เตรยีมจัดหำแหล่งเงนิทนุให้เพยีงพอกบัควำมต้องกำรหรอืลดควำมเส่ียง
ที่จะขำดสภำพคล่อง

นอกจำกน้ี ธนำคำรมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตควำมเส่ียงด้ำน
สภำพคล่องเป็นรำยไตรมำส ตำมกรอบนโยบำยกำรทดสอบภำวะวกิฤต
ของธนำคำร โดยใช้สถำนกำรณ์ที่ธนำคำรก�ำหนดขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกได้ 
3 กรณี ได้แก่ (1) ภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนำคำรเอง (Institution-
specific Crisis) (2) ภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถำบันกำรเงินและ 
ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของธนำคำร (Market-wide Crisis) และ  
(3) ภำวะวิกฤตที่เกิดจำกผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both)  
โดยในแต่ละสถำนกำรณ์จ�ำลองจะสมมติให้มีกำรเบิกถอนเงินฝำกของ
ลูกค้ำแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่ำงกัน สภำพคล่องในตลำดสินทรัพย์
สภำพคล่องลดลง ควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนขนำดใหญ่
ลดลง เป็นต้น นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำรปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต และธนำคำรได้
จดัท�ำแผนฉกุเฉนิสภำพคล่องเพือ่รองรบัภำวะวกิฤต โดยค�ำนงึถงึผลกำร
ทดสอบภำวะวิกฤตในแต่ละสถำนกำรณ์จ�ำลอง ซึ่งแผนฉุกเฉิน 
สภำพคล่องได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส�ำหรับวิกฤตกำรณ์สภำพคล่อง  
เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถลดแรงกระทบในเชิงลบจำกปัญหำสภำพคล่อง 
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที ด้วยค่ำใช้จ่ำย/ต้นทุนที่สมเหตุสมผล

• การบริหารจัดการเงินกองทุน
ธนำคำรได้ด�ำเนนิกำรบรหิำรจดักำรเงนิกองทนุตำมหลกัเกณฑ์ 

Basel III ท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด ท้ังในระดับธนำคำรและ
ระดบักลุม่ธรุกจิทำงกำรเงนิ โดยได้ถอืปฏบิตัติัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2556 
เป็นต้นมำ ซึ่งกำรก�ำกับดูแลเงินกองทุนตำม Basel III ประกอบด้วย 3 
หลักกำร ดังนี้

หลักการท่ี 1 การด�ารงเงินกองทุนขั้นต�่า ก�ำหนดให้ธนำคำร
ต้องด�ำรงเงินกองทุนรองรับควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ด้ำนตลำด และด้ำน
ปฏิบัติกำร

หลักการที่ 2 การก�ากับดูแลโดยทางการ ก�ำหนดให้ธนำคำร
ด�ำรงเงินกองทุนสูงกว่ำเงินกองทุนขั้นต�่ำตำมหลักกำรที่ 1 (Pillar I) เพื่อ
รองรับควำมเสี่ยงท่ีไม่ครอบคลุมท้ังในภำวะปกติและภำวะวิกฤต และ
ก�ำหนดให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี โดยธนำคำรต้องมี
กระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดยค�ำนึง
ถงึควำมเสีย่งทกุด้ำนของตนเอง และมกีำรทดสอบภำวะวกิฤตทีเ่หมำะสม
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หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก�ากับดูแล ก�ำหนดให้
ธนำคำรต้องเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำรงเงนิกองทนุ ระดบัควำมเสีย่ง
และระบบบริหำรควำมเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้บุคคลภำยนอกหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในตลำดสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำววิเครำะห์และประเมิน
ควำมเสี่ยงของธนำคำร ซึ่งจะเป็นกลไกตลำดที่ส�ำคัญในกำรผลักดันให้
ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี นอกเหนือจำกกำรควบคุม
ภำยในของธนำคำรและกำรก�ำกับดูแลโดยธนำคำรแห่งประเทศไทย

ธนำคำรมีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรมำตรฐำนในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง และกำรดูแลควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์
ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสำกลมำโดยตลอด มีกำร
ท�ำ Stress Test ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทั้งในภำวะปกติและ
ภำวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบต่อควำมเพียงพอของเงินกองทุน รวมทั้ง 
ศึกษำผลกระทบจำกเกณฑ์ Basel lll เพื่อใช้ในกำรวำงแผนเงินกองทุน  
(Capital Planning) รวมถึงกำรก�ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของ
ธนำคำร

ณ สิน้ปี 2563 ธนำคำรมอัีตรำส่วนเงนิกองทนุต่อสินทรพัย์เสีย่ง 
(กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร) ร้อยละ 19.11 และมีอัตรำส่วน 
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังกำร Stress Test สูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต�่ำ 
ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด สะท้อนควำมแข็งแกร่งของฐำนะ 
เงินกองทุนของธนำคำรที่จะสำมำรถรองรับกำรขยำยธุรกิจ รวมถึง 
ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และ 
กฎระเบียบต่ำงๆ ของทำงกำร

ส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับแบบรวมกลุ่มของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรได้จัดส่งรำยงำนกำรด�ำรงเงินกองทุน
ต่อสนิทรพัย์เสีย่งของกลุม่ธุรกจิทำงกำรเงนิต่อธนำคำรแห่งประเทศไทย
เป็นรำยไตรมำส และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกำรด�ำรงเงินกองทุนและ
ข้อมลูควำมเสีย่งด้ำนต่ำงๆ ของกลุม่ธรุกจิทำงกำรเงนิตำมเวลำทีก่�ำหนด
ทำงเว็บไซต์ของธนำคำร โดยธนำคำรและกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินม ี
เงินกองทุนสูงกว่ำเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด

อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรแห่งประเทศไทยร่วมกับธนำคำรพำณิชย์
ในประเทศไทยอยูร่ะหว่ำงกำรพจิำรณำทบทวนกำรค�ำนวณสนิทรพัย์เสีย่ง
ทัง้ทำงด้ำนเครดติ ควำมเสีย่งด้ำนตลำด และควำมเสีย่งด้ำนปฏบิตักิำร 
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking 
Supervision (BCBS) ที่อำจมีกำรบังคับใช้ในอนำคตส�ำหรับธนำคำร
พำณชิย์ในประเทศไทย โดยได้มกีำรประเมนิผลกระทบ (Comprehensive 
Impact Assessment : CIA) ทัง้ในเชงิปรมิำณและเชงิคณุภำพอย่ำงต่อเนือ่ง  
เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำรในอนำคต  

2.5  ความเส่ียงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / Cyber risk
ปัจจุบันธนำคำรใช้เทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น จึงเตรียมพร้อมกับ 
ควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber Threats) มำกขึ้น ธนำคำรม ี
กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคำมทำงไซเบอร์อย่ำงเข้มงวด
และรดักมุ และมคีวำมพร้อมในกำรรบัมอืกบัภยัคกุคำมทำงไซเบอร์ โดย
จัดให้มีกำรวำงกรอบกำรก�ำกับดูแล กำรกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
ทัง้ด้ำนบคุลำกร กระบวนกำร และเครือ่งมอื เพ่ือลดผลกระทบต่อลกูค้ำ 
และชื่อเสียงของธนำคำร

ธนำคำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำม

เส่ียงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information Technology Risk 
Management) และจัดท�ำกำรประเมินระดับควำมเสี่ยงตั้งต้นด้ำน
ไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment) และก�ำหนดแนวทำงกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ ตลอดจนก�ำหนดให้มีมำตรกำร
ควบคุมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย (Maturity Level) โดย
พจิำรณำจำกปัจจยัควำมเสีย่งพืน้ฐำนทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 ด้ำน คือ

1. เทคโนโลยีและกำรเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงตั้งต้น
ด้ำนไซเบอร์จำกช่องโหว่ของเทคโนโลยีใหม่ท่ียังไม่เคยตรวจพบ 
เทคโนโลยเีก่ำท่ีล้ำสมยั กำรเชือ่มต่อทีไ่ม่ปลอดภยั กำรทจุรติจำกบคุคล
ภำยนอก หรอืกำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของ
อุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงำน

2. ช่องทำงกำรให้บริกำร ที่มีกำรเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ำย
ภำยนอก เช่น Internet Banking, Mobile Banking หรือเว็บไซต์ของ
ธนำคำร เพือ่ป้องกนัควำมเสีย่งด้ำนไซเบอร์ในทุกช่องทำงกำรให้บรกิำร

3. ผลติภัณฑ์และกำรให้บรกิำร เช่น ธรุกรรมกำรโอนเงนิแบบ 
Real Time Online เป็นต้น รวมถงึกำรให้บรกิำรด้ำนเทคโนโลยแีก่องค์กร
ภำครัฐ

4. กำรจ้ำงบริษัทผู้ให้บริกำรภำยนอก เพื่อตอบสนองกำร
ด�ำเนินงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือควบคุมควำมเส่ียงจำก
กำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์

5. ประวัติกำรถูกคุกคำมทำงไซเบอร์ หรือกำรโจมตีทำง
ไซเบอร์ในอดีต เช่น Phishing, Malware, Social Engineering หรือ 
DDoS เป็นต้น

ธนำคำรมีกลยุทธ์กำรด�ำเนนิธรุกจิท่ีมุ่งเน้น Electronic Banking 
แบบครบวงจร มีกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ท่ีมีควำมซบัซ้อนและหลำกหลำย
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรพัฒนำผลิตภณัฑ์ และกำรให้บรกิำรทำงกำรเงนิมำกขึน้ 
มีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในหลำยประเทศ มีกำรใช้และให้บริกำร
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกับบุคคลภำยนอกมำกขึ้น

ธนำคำรมกีำรก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำน
ไซเบอร์และมำตรกำรควบคุมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัย และ
มีเครื่องมือที่ใช้ในกำรระบุ ประเมิน ติดตำม ลด ควบคุม และรำยงำน
ควำมเสี่ยงได้อย่ำงรวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์และมำตรกำรควบคุมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยที่พึงมีของแต่ละ Maturity Level คือ Baseline, Intermediate 
และ Advanced จะครอบคลมุกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนไซเบอร์
ใน 6 ด้ำนหลัก ดังนี้

1. ธรรมำภิบำล (Governance) เป็นแนวทำงกำรก�ำกับดูแล
ด้ำน Cyber Resilience มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำยด้ำน Cyber 
Resilience กำรบรหิำรจัดกำรควำมเสีย่ง กำรตรวจสอบภำยใน และกำร
จดัสรรและพฒันำบคุลำกร กำรก�ำกบัดแูล และบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง
ในภำพรวมขององค์กรที่สอดคล้องและมีมำตรฐำนเดียวกัน

2. กำรระบุควำมเสี่ยง (Identification) เป็นแนวทำงกำร
ก�ำหนดขอบเขตและวิธีกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์กำร
บรหิำรจัดกำรทรพัย์สนิด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซึง่รวมถงึกำรเพิม่ ลด 
โยกย้ำย และกำรตั้งค่ำอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล และระบบงำน 
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยง 
ได้อย่ำงเหมำะสมและทันกำรณ์
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3. กำรป้องกันควำมเสี่ยง (Protection) เป็นแนวทำงกำร
ควบคุมและป้องกันควำมเส่ียงของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยครอบคลมุระบบเครอืข่ำย อปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูล และระบบงำนเช่น กำรตั้งค่ำระบบงำน กำรเข้ำถึงระบบงำนและ
กำรจัดกำรสิทธิ์ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล กำรพัฒนำ
ระบบงำนท่ีมคีวำมมัน่คงปลอดภยั กำรบรหิำรจดักำร Patch เพ่ือให้เกดิ
กำรควบคุม หรือลดผลกระทบด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์

4. กำรตรวจจับควำมเสี่ยง (Detection) เป็นแนวทำงในกำร
ค้นหำ ทดสอบ และบรหิำรจดักำรช่องโหว่ทำงด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สำมำรถตรวจจับ วิเครำะห์ ติดตำม และแจ้งเตือนเหตุกำรณ์ผิดปกติ
ทำงไซเบอร์ให้แก่หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบรับทรำบ และสำมำรถ
ด�ำเนินกำรแก้ไขได้ทันที

5. กำรรับมือและฟื ้นฟูควำมเสียหำย (Response and 
Recovery) เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรรับมือเหตุกำรณ์ 
ผดิปกตทิำงไซเบอร์ เช่น กำรจดัท�ำและทดสอบแผนฉกุเฉนิ กำรสบืสวน
และวิเครำะห์สำเหตุ กำรแก้ปัญหำ และจัดท�ำรำยงำนเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยของธนำคำร

6. กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจำกบุคคลภำยนอก (Third 
Party Risk Management) เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรบุคคล
ภำยนอก กำรท�ำสัญญำจ้ำง กำรประเมินควำมเหมำะสม กำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรสอบทำนผลกำรปฏิบัติงำน  
เพือ่ให้มัน่ใจว่ำผูใ้ห้บรกิำรภำยนอกสำมำรถปฏบิตังิำนให้ธนำคำรได้ตำม 
เป้ำหมำยและเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ 
จนส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำร

ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ โดย
ครอบคลมุถงึระบบงำน (Application) ข้อมลู (Information) โครงสร้ำง
พื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Infrastructure) งำนด้ำนปฏิบัติกำร 
(Operation) รวมถึงบุคลำกรและกระบวนกำรที่จัดกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (People and Process) เพื่อน�ำไปสู่แนวทำงปฏิบัติที่ดี (IT 
Best Practices) ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยท่ีอำจจะ
เกดิขึน้ต่อธนำคำร ภำยใต้กรอบหลกักำรของ ธปท. ทีส่�ำคญั 3 ประกำร คอื

- กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบและข ้อมูล 
(Confidentiality)

- ควำมถูกต้องเช่ือถือได้ของระบบงำนและข้อมูล 
(Integrity)

- ควำมพร้อมใช้ของงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ใช้
บริกำร (Availability)

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ประกำศนโยบำยและกระบวนกำร
รักษำควำมปลอดภัยสำรสนเทศ และทบทวนมำตรฐำนกำรรักษำควำม
ปลอดภัยสำรสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย หรือตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(IT Steering Committee) ท�ำหน้ำที่ก�ำกับควบคุมดูแลควำมเสี่ยงด้ำน 
เทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร เพื่อพิจำรณำให้ค�ำแนะน�ำไปสู่กำร
ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น (Process Improvement) และ
พิจำรณำควำมเสี่ยงที่อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ
ธนำคำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นในระบบรักษำควำมปลอดภัย

ข้อมลูสำรสนเทศของธนำคำรเป็นส�ำคญั และจดัเตรยีมควำมพร้อมเรือ่ง 
Personal Data Protection Act (PDPA)

2.6  ความเส่ียงอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง
• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
เป็นควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่สำธำรณชน ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ 

นักลงทุน และผู้ก�ำกับดูแล รับรู้ถึงภำพลักษณ์ในเชิงลบหรือขำดควำม
เชื่อมั่นในธนำคำร เน่ืองจำกกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำรเป็นกำรให้
บริกำรประชำชนเป็นหลัก กอปรกับระบบกำรติดต่อสื่อสำรในปัจจุบันที่
คนทั่วโลกสำมำรถติดต่อสื่อสำร และรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้ในระยะเวลำ
อันรวดเร็ว ขณะเดียวกันอำจเป็นช่องทำงในกำรแพร่กระจำยข่ำวลือ  
ค�ำวิจำรณ์ของประชำชนที่มีต่อธนำคำรได้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อภำพลักษณ์ 
และควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนำคำร และอำจส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้ และ/หรือเงินกองทุนของธนำคำรท้ังในปัจจุบันและอนำคต 
นอกจำกนี้ ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียงอำจเป็นผลจำกควำมเสี่ยงด้ำน 
ปฏิบัติกำรที่กำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมระเบียบกฎเกณฑ์ของทำงกำร 
และหน่วยงำนก�ำกับดูแล กำรปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับจรรยำบรรณ  
หรือควำมคำดหวังของสังคม หรือมำตรฐำนกำรบริกำรของธุรกิจ หรือ 
ไม่เป็นไปตำมข้อตกลง หรือกำรบริกำรที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้ำ

ทัง้นี ้ธนำคำรมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนชือ่เสยีงเพิม่เตมิจำก
กำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีส�ำคัญด้ำนอ่ืนๆ พร้อมก�ำหนดแนวทำงและ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียง โดยมีกำรทบทวนควำม
เหมำะสมตำมรอบระยะเวลำท่ีก�ำหนดหรอืทุกครัง้ท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงที่
มีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนช่ือเสียงนั้น 
ธนำคำรมกีำรก�ำหนดปัจจยัเสีย่ง ดชันชีีว้ดัควำมเสีย่งด้ำนชือ่เสยีง ตลอดจน  
Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีกำรติดตำมควำมเส่ียง 
ตำมดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
ควำมเสีย่ง (ROC) เป็นประจ�ำทกุเดอืน หำกพบว่ำ ดชันชีีว้ดัมีค่ำเกนิระดบั 
ควำมเสี่ยงท่ีก�ำหนด จะต้องรำยงำนพร้อมช้ีแจงเหตุผลรวมท้ังก�ำหนด
แนวทำงแก้ไข/ลดควำมเสี่ยง (Action Plan)  

• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ คือ ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรก�ำหนด

แผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงำน และกำรน�ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสมหรือไม่
สอดคล้องกบัปัจจยัภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก อนัส่งผลกระทบ
ต่อรำยได้ เงินกองทุน หรือกำรด�ำรงอยู่ของกิจกำร

ธนำคำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังและให้ควำมส�ำคัญ
อย่ำงมำกกบัแผนกำรด�ำเนนิงำนและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยสรปุดงัน้ี 

1) ธนำคำรมมีำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนกลยทุธ์ทีเ่ป็นไป
ตำมแนวทำงกำรตรวจสอบของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ (สคร.) โดยมีกำรจัดท�ำ
นโยบำยและคู่มือในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ และทบทวนเป็น
ประจ�ำทุกปี

2) กระบวนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของธนำคำรใช้หลักกำร
ด�ำเนินกำรให้สอดคล้องและครอบคลุมตำมแนวทำงของระบบประเมิน
ผลกำ รด� ำ เ นิ น ง ำนรั ฐ วิ ส ำหกิ จ ขอ งหน ่ ว ย ง ำนก� ำ กั บ  โ ดย 
มีกำรระบุขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน  
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูมส่ีวนร่วมในกำรจดัท�ำแผนกลยุทธ์
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ธนำคำร มีกระบวนกำรน�ำแผนกลยุทธ์ธนำคำรไปสู่กำรปฏิบัติ และ 
ได้สื่อสำรแผนกลยุทธ์ของธนำคำรให้ผู้บริหำรทุกหน่วยงำนได้ทรำบ 
โดยทั่วกัน 

3) แผนกลยุทธ์ของธนำคำรมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ
สภำวะแวดล้อมทัง้ภำยในและภำยนอก โดยมุง่เน้นกำรใช้ข้อมลูจรงิและ
กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยธนำคำรและคู่เทียบ มีกำรจัดท�ำ 
SWOT Analysis และน�ำมำก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไข
จุดอ่อน ช่วงชิงโอกำสทำงธุรกิจเชิงบวก และป้องกันอุปสรรคจำก 
แรงกดดันภำยนอกเชิงลบ รวมกันเป็นกลยุทธ์ภำพรวมของธนำคำรท้ัง 
ระยะสั้นและระยะยำวที่สนองตอบต่อ Statement of Direction (SOD)  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่ำนิยมหลักของธนำคำร

4) มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบเทียบกับ
เป้ำหมำยเป็นระยะ และมีกำรรำยงำนต่อผู้บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให ้
กำรผลักดันกลยุทธ์ต่ำงๆ มีประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำรทบทวนและ 
ปรับเปลี่ยนแผนกำรด�ำเนินงำนให้เหมำะสมและสอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ที่อำจเปลี่ยนแปลงไป

• ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย
ควำมเสีย่งหลกัของทรพัย์สนิรอกำรขำย ได้แก่ ควำมเสีย่งจำก

กำรด้อยค่ำหรือมูลค่ำที่ลดลงของทรัพย์สิน หรือเสื่อมรำคำ ซึ่งเกิดจำก
สภำพทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม เช่น ควำม
เสือ่มโทรมทำงกำยภำพ กำรปรบัลดของรำคำอสงัหำรมิทรพัย์ตำมภำวะ
ตลำดปัจจบุนั ข้อกฎหมำย ผงัเมอืง กำรคมนำคม และกำรใช้ประโยชน์
ของทรพัย์สนิ เป็นต้น ทีม่ผีลกระทบต่อศกัยภำพในกำรขำย ทัง้นี ้ระดบั
ควำมเสีย่งขึน้อยูก่บัประเภททรพัย์ คณุภำพของทรพัย์ กำรเปลีย่นแปลง
ของรำคำตลำด และระยะเวลำกำรถือครอง อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรได้มี
ควำมเสีย่งขึน้อยูก่บัประเภททรพัย์ คณุภำพของทรพัย์ กำรเปลีย่นแปลง 
ของรำคำตลำด และระยะเวลำกำรถือครอง อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรได้มี 
กำรพจิำรณำถงึแนวทำงลดควำมเส่ียง รวมทัง้มกีำรตดิตำมและควบคมุ 
ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำรพิจำรณำซื้อทรัพย์หรือ 
รบัโอนทรพัย์ช�ำระหนีใ้ห้เหมำะสมตำมประเภททรพัย์และคณุภำพทรัพย์  
กำรประเมินรำคำทรัพย์ตำมกรอบเวลำเพื่อให้สะท้อนรำคำตลำด กำร 
บริหำรจัดกำรทรัพย์ให้มีสภำพพร้อมขำยอยู่เสมอ กำรก�ำหนดกลยุทธ์ 
กำรตลำดและรำคำขำยที่เหมำะสม เป็นต้น เพื่อเร่งขำยทรัพย์สิน 
รอกำรขำยของธนำคำรโดยเร็ว

นอกเหนอืจำกควำมเสีย่งจำกกำรด้อยค่ำหรอืมลูค่ำทีล่ดลงของ
ทรัพย์สินหรือกำรเสื่อมรำคำที่กล่ำวถึงในวรรคก่อนแล้ว ธนำคำรยังมี
ภำระในกำรกันส�ำรองทรัพย์สินรอกำรขำยที่ถือครองเกินเกณฑ์อำยุที่
ก�ำหนดให้เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรจดัชัน้และกำรกนัส�ำรองของสถำบนั
กำรเงินตำมประกำศที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงในปี 
2563 ธนำคำรมีสินทรัพย์รอกำรขำยส่วนหนึ่งครบก�ำหนดกำรกันส�ำรอง
ดงักล่ำว โดยธนำคำรได้กนัส�ำรองส่วนนีต้ำมเกณฑ์ดงักล่ำวครบถ้วนแล้ว

• ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 
เศรษฐกจิโลกในปี 2563 เข้ำสูภ่ำวะถดถอย จำกกำรแพร่ระบำด

ของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ส่งผลต่อภำวะแวดล้อมใน
กำรด�ำเนินธุรกิจ โดยหดตัวจำกปีก่อนถึงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นกำรหดตัว
รนุแรงทีส่ดุนบัตัง้แต่ภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่ครัง้ใหญ่ (Great Depression) 
ซึง่กำรถดถอยของเศรษฐกจิโลก รวมทัง้มำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำด
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่โครงสร้ำงระบบเศรษฐกิจพึ่งพำ 

ต่ำงประเทศสงู โดยเฉพำะภำคกำรท่องเทีย่วและกำรส่งออก นอกจำกนัน้ 
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดยังได้จ�ำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ประเทศจนกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ต่อเนื่องไปถึงกำรจ้ำงงำน  
จำกผลกระทบดังกล่ำว ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ 6.1 
จำกปีก่อน เศรษฐกิจที่เข้ำสู่ภำวะถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกว้ำง 
ท�ำให้รัฐบำลด�ำเนินมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อภำคธุรกิจและ
ประชำชนทีไ่ด้รบัผลกระทบ ทัง้มำตรกำรด้ำนกำรสำธำรณสขุ มำตรกำร
เยียวยำและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมำตรกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ผ่ำนพระรำชก�ำหนดให้อ�ำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีได้รับผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ไม่เกิน 
1 ล้ำนล้ำนบำท และในส่วนของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีกำร
ก�ำหนดมำตรกำรร่วมกับสถำบันกำรเงินในกำรช่วยเหลือลูกหนี้ อำทิ 
ปรบัโครงสร้ำงหนี ้พกัช�ำระหนี ้ชะลอกำรช�ำระหนี ้สนบัสนนุสนิเชือ่ใหม่ 
(Soft loan) รวมถึงเสริมสภำพคล่องเพื่อดูแลเสถียรภำพตลำด 
ตรำสำรหนี้ภำคเอกชน ประกอบกับนโยบำยทำงกำรเงินท่ีผ่อนคลำย  
โดยกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยลงไปที่ร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ ธนำคำร
มีกำรติดตำมและประเมินควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรเงินและ
กำรธนำคำร ทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชิด โดยมีกำรวิเครำะห์ถึง
ผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร 
ชดุต่ำงๆ รวมถงึได้ส่งสญัญำณไปยงัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ท�ำให้ธนำคำร
สำมำรถปรับกลยุทธ์ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

เศรษฐกิจไทยปี 2564 พ้นจำกภำวะถดถอย แต่ยังคงเต็ม 
ไปด้วยควำมเสี่ยง โดยคำดว่ำจะเติบโตได้อย่ำงค่อยเป็นค่อยไปที่ระดับ  
ร้อยละ 2.5 เนื่องจำกเผชิญควำมเสี่ยงส�ำคัญคือ COVID-19 ที่กลับมำ 
ระบำดระลอกใหม่ ส่งผลให้กจิกรรมเศรษฐกจิในประเทศเป็นไปได้อย่ำง 
จ�ำกัดตลอดไตรมำสแรก โดยเฉพำะกำรเดินทำงท่องเท่ียว และยังส่ง
ผลกระทบต่ออปุสงค์ในประเทศ นอกจำกนี ้ภำวะแล้งต่อเนือ่งจำกปีก่อน
มแีนวโน้มทีจ่ะกระทบรำยได้ของเกษตรกรเช่นเดยีวกนั ซึง่เมือ่พจิำรณำ
ร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูงแล้ว คำดว่ำจะส่งผลกระทบ
ให้กำรขยำยตัวของกำรบริโภคภำคเอกชนเป็นไปได้อย่ำงจ�ำกัด  
อย่ำงไรก็ดี คำดว่ำภำครัฐจะเร่งผลักดันนโยบำยเยียวยำและฟื้นฟู
เศรษฐกิจ อำทิ มำตรกำรเยียวยำผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเร่งรัด 
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ และด�ำเนินมำตรกำรพยุงกำรบริโภคและ 
กำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทำผลกระทบ 
รวมถึงด้ำนนโยบำยกำรเงินท่ีคำดว่ำ ธนำคำรแห่งประเทศไทยจะคง
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยในระดับต�่ำต่อไป ด้ำนปัจจัยภำยนอกก็ยัง 
เต็มไปด้วยปัจจัยเส่ียงท่ีนอกเหนือจำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ที่ยังแพร่ระบำดทั่วโลกจนอำจกระทบกับอุปสงค์ของสินค้ำไทย ทั้ง
นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของสหรัฐฯ ที่ยังมีควำมไม่แน่นอนจำก
กำรเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งประธำนำธิบดีของโจ ไบเดน กำรขำดแคลน 
ตู้สินค้ำในกำรส่งออก กำรแข็งค่ำของเงินบำท ซึ่งควำมเสี่ยงเหล่ำนี้จะ
ส่งผลโดยตรงกับกำรส่งออกของไทย ท้ังนี้ ธนำคำรจะยังคงติดตำม 
ควำมเสีย่งด้ำนเศรษฐกจิอย่ำงใกล้ชดิ พร้อมทัง้ประเมนิผลกระทบภำยใต้ 
กำรทดสอบภำวะวิกฤตที่ครอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึน  
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อำจมีต่อกำรด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงทันท่วงที

รายงานประจ�าปี 2563 129



130

การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง
ด้วยธุรกิจธนาคารต้องตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนิน

ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยี รวมถงึการระบาดของโรคตดิต่ออบุตัใิหม่อย่างโรคตดิเชือ้ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนั้น ธนาคารในฐานะเป็น 
ส่วนหนึง่ทีใ่ห้การสนบัสนนุนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครฐัทีต้่องการ
ขบัเคลือ่นประเทศด้วยความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม ซึง่การบรหิาร
ความเสีย่งและการควบคุมภายในเป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะสร้างการด�าเนนิงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดงันัน้ ธนาคารจงึให้ความส�าคญั
ในการด�าเนินธุรกิจท่ีอยู่เคียงข้างคนไทยได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการให้ความส�าคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการก�ากับดูแลและติดตามอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ความมัน่ใจอย่างสมเหตสุมผลว่า การด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล การรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงาน 
มีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อให้เกดิ 
ความเสียหายต่อทรพัย์สนิและชือ่เสยีงของธนาคาร ตามมาตรฐานของ  
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway  
Commission) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์ปฏบิตักิารควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ 
หน่วยงานของรัฐ โดย คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานของ COSO และ/หรือมาตรฐานที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคมุภายในของธนาคารมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ โดยมกีารรายงาน
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มคีวามเหน็ชอบรายงานผลการสอบทาน 
การประเมินผลการควบคุมภายในของผู ้ตรวจสอบภายใน โดย 
ผลการสอบทานดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ บมจ. ธนาคาร 
กรุงไทย มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. 2561

หลักเกณฑ์การควบคุมภายใน COSO จะประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบหลัก ดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
5. กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring Activities)

โดยธนาคารมีการด�าเนินงานตามแต่ละองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน ดังนี้ 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม
ธนาคารมคีวามมุง่มัน่และต่อเนือ่งในการด�าเนนิการด้านบรรษทัภบิาล  

ผู ้บริหารและบุคลากรมีทัศนคติ ท่ีดีและให ้ความส�าคัญต ่อการ 
ควบคุมภายใน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกิดจิตส�านึกที่ดี
ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มุ่งการบริหารจัดการตามหลัก
บรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลที่ดี ให้ความส�าคัญด้านจรรยาบรรณ 
ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พัฒนาความรู้ ทักษะ ความ
สามารถของพนกังาน โดยด�าเนนิการตามวสิยัทศัน์ Growing Together 
for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน

นอกจากนั้น ธนาคารให้ความส�าคัญกับการสร้าง Public Trust และ
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม 
และยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายสู่การน�าไป 
ประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�าเร็จอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมท่ัวทั้ง
องค์กร ดังนี้

• แผนยุทธศาสตร์ด ้านบรรษัทภิบาล ธนาคารจัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564  
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-
2564) ทีมุ่ง่สูก่ารเป็นองค์กรทีม่วีฒันธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติในองค์กร 
(Zero Tolerance) ประกอบด้วย 

1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2) ยกระดับเจตจ�านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
3) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
4) ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
5) ยกระดบัผลคะแนนการประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใส

ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

• Tone from the Top ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานและพนักงานของ
ธนาคารได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เจตจ�านงสุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใส มคีณุธรรม เพือ่พัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม
จริยธรรม สร้างค่านิยม และจิตส�านึกที่ดี ยึดมั่นตามนโยบายการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจน 
การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพ่ือ 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 

• ธนาคารได้ด�าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้ โครงการกรุงไทย
คณุธรรม ใช้กระบวนการ “ระเบดิจากข้างใน” เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บรหิาร
ระดับหัวหน้างาน และพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
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เรื่องแนวทางการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต รวมถึงปรับปรุง 
กระบวนการท�างานเพ่ือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบ ท้ังนี ้เพือ่เป็น 
การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ขับเคล่ือนให้ธนาคาร 
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล 

นอกจากนัน้ ธนาคารยังให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนินโยบายต่อต้าน 
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti Bribery and Corruption  
Policy) โดยมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องผ่าน
บทความทาง E-mail, Intranet เช่น เน้นย�้าในเรื่อง No Gift Policy  
รวมท้ังมีการส่ือสารกฎเกณฑ์ ธปท. เร่ือง การบริหารจัดการด้าน 
การให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) อย่างต่อเนือ่ง  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการด้าน 
การให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม 

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก�ากับ
ดูแลและติดตามการจัดการกระบวนการป้องกันความเสียหาย 
กระบวนการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและผลการสอบทานสินเชื่อของ 
สายงานตรวจสอบภายในทกุเดอืน โดยมข้ีอสงัเกตและข้อแนะน�ารวมถงึ 
แนวทางด�าเนินการ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนต่อธนาคาร 
และน�าเสนอผลการตรวจสอบและการสอบทานสินเชือ่ต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ ส�าหรับ
การสอบทานงบการเงินและผลประกอบการรายเดือนของธนาคารและ
ของบรษิทัย่อย มกีารประชุมร่วมกบัสายงานบรหิารการเงนิทกุเดอืน และ
ผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส โดยให้ข้อสังเกตและข้อแนะน�าที่เป็น
ประโยชน์ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการสรุปข้อมูล 
การปฏิบัติหน้าที่รายงานคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ

ธนาคารมโีครงสร้างองค์กรเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ โดยอยูบ่น 
หลักการ 3 Lines of Defense ตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และควบคุมภายในท่ีดี โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบ 
การปฏบัิตงิานให้เป็นไปตามกฎระเบยีบข้อบงัคบัขององค์กร มีการมอบหมาย 
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการก�าหนดขอบเขตระดับของอ�านาจหน้าที่ในการอนุมัติของ 
ผู้บริหารแต่ละระดับ นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

ในส่วนของการบริหารด้านบุคลากร ธนาคารให้ความส�าคัญกับ
พนักงานผ่านโครงการเสริมสร ้างความมุ ่งมั่นและความผูกพัน 
(Employee Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารเป็นองค์กร 
ทีด่ท่ีีสดุในการท�างาน (Best Place to work) สร้างธนาคารกรุงไทยให้เป็น 
บ้านหลงัทีส่องของพนกังานพร้อมก�าหนดนโยบาย แนวทาง และมอบหมาย 
ให้แต่ละหน่วยงานด�าเนนิการเสรมิสร้างความมุง่มัน่และความผกูพันของ
พนักงาน (Employee Engagement)

ธนาคารมีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร 
รวมท้ังเป้าหมายท่ีส�าคัญให้พนักงานในองค์กรได้ทราบโดยท่ัวกัน และ
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร

ธนาคารให้ความส�าคัญกับแผนการพัฒนาทักษะและความรู้ของ
บุคลากรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร มีการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะให้กับพนักงาน ในด้าน Design Thinking, Data Analysis และ IT 
โดยพนกังานสาขามกีารเพิม่ทักษะด้าน Digital Banking เช่น การจดัการ
และการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้แก่ลูกค้าในการใช้ Digital Channel 
ความรู้พื้นฐาน และ Features ต่างๆ ของ Krungthai NEXT เป็นต้น 
และให้ความส�าคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) โดยมีการก�าชบัพนกังานของสาขาท่ัวประเทศในการให้ข้อมลู
ที่ครบถ้วนและถูกต้องกับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่ส�าคัญต้อง
ไม่มีการบังคับขาย 

นอกจากนัน้ ธนาคารยงัให้ความส�าคญัต่อข้อร้องเรยีน โดยก�าหนด
ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งมีการก�าหนด SLA ตามประเภทเรื่องร้องเรียน ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจ และรายงานผล 
ต่อผู้บริหารทุกเดือน 

2. การประเมินความเส่ียง
ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีสายงานบริหาร 
ความเสี่ยง เป็น Second line of defense เพื่อดูแลภาพรวมในการบริหาร 
ความเสี่ยงของธนาคาร โดยสายงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่ 
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยง 
ทั้ งองค ์กร ติดตามและรายงานสถานะความเสี่ยงแต ่ละด ้าน 
ให้คณะกรรมการชดุต่างๆ ของธนาคาร ซึง่ประกอบด้วย คณะกรรมการ 
ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
และคณะกรรมการจัดการ

ธนาคารได้ให ้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management) ซึง่เป็นกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่งท่ีจ�าเป็นท่ีจะเป็นหนทางน�าองค์กรสูค่วามส�าเรจ็ อนัประกอบไปด้วย 
การบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เครดิต 
ตลาด สภาพคล่อง และปฏบัิตกิาร ทัง้นี ้มกีารจดัท�า Risk Management 
Dashboard ซึง่มกีารระบ/ุวเิคราะห์สาเหตคุวามเสีย่งและวธิกีารจดัการ
ความเสี่ยง เพื่อสรุปข้อมูลการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน รายงาน 
ต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee:  
ROC) อย่างต่อเนื่อง 

อีกทั้งธนาคารให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารก�าหนดตวัชีว้ดัความเสีย่ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-KRI) ที่เป็น Leading and Lagging 
Indicator เพ่ือใช้ในการติดตามความเสี่ยงตามกรอบหลักการท่ีส�าคัญ
ได้แก่ 

1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality) 
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) และ 
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) เพือ่

ให้สามารถเตรยีมพร้อมรบัมอืได้อย่างมปีระสิทธผิล และเป็นการป้องกนั
ผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบงาน และชื่อเสียงของธนาคาร 
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ธนาคารยังมีการจัดท�ารายงานการประเมินความเสี่ยงตนเอง
ครอบคลุมความเสี่ยง 5 ด้าน ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย เป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการจัดท�าการ
ประเมนิผลการควบคมุภายใน ตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นประจ�าทุกปี โดยรายงานดังกล่าวจะน�าเสนอ 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในระดับหน่วยงาน  
ธนาคารมีการก�าหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดท�าการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA) 
เพื่อเป็นการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนกับหน่วยงาน  
รวมถึงการน�าเหตุการณ์ความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  
(Operational Loss Incident) และข้อสังเกตของสายงานตรวจสอบ
ภายในมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการแต่งตั้ง 
ผู้ประสานงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Officer:  
ORO) เป็นผู ้ประสานงานภายในหน่วยงานและให้ความร่วมมือ 
ในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเคร่ืองมือในการบริหารความเสี่ยง 
ด้านปฏิบัติการของหน่วยงานของตนเอง

นอกจากนั้น ธนาคารได้มีการก�าหนดนโยบายการบริหารความ 
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) ซึ่ง 
ก�าหนดให้ธรุกรรมงานหลกัของธนาคารต้องมกีารจดัท�าแผนรองรับการ 
ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) รวมไปถึง 
มีการจัดท�าแผนฉุกเฉินด้าน IT (ITCP) ส�าหรับระบบงานส�าคัญต่างๆ  
เพือ่ให้มัน่ใจว่าหากธรุกรรมหรอืระบบงานเกดิการหยดุชะงกั จะสามารถ 
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ืองหรือสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ภายใน 
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงธนาคารยังได้มีการเตรียมความพร้อม 
ของศนูย์ปฏบิติังานส�ารองเพือ่รองรบั BCP ดงักล่าว พร้อมท้ังก�าหนดให้มี 
การทดสอบแผนอย่างสม�า่เสมอ เพือ่น�าผลทีไ่ด้มาใช้ในการปรบัปรงุแผน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

การจดัท�า Product Assessment เป็นการด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย  
สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานปฏิบัติการ และสายงานบริหารการเงิน  
รวมทั้งกรณีที่ธนาคารจะใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) 
และการให้บริการงานสนับสนุนแก่บุคคลอ่ืน (Insourcing) หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องจะมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้บริการ 
จากผู้ให้บริการภายนอก พร้อมก�าหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง 
ที่อาจเกิดขึ้น

3.  กิจกรรมการควบคุม
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม

ภายใน โดยก�าหนดเป็นกรอบนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู่
แนวทางปฏิบัติ โดยแต่ละประเภทธุรกรรมมีการก�าหนดอ�านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ และขอบเขตระดับของอ�านาจในการอนุมัติของ
พนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
สือ่สารให้พนกังานภายในองค์กรรบัทราบ ทัง้นี ้ธนาคารยงัมกีารทบทวน
ระเบียบปฏิบัติงานภายในธนาคารให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
อยู่เสมอ เช่น ระเบียบปฏบิติังานการเปิดบัญช ีงานด้านสนิเชือ่ ผลติภณัฑ์ 

อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีธนาคารให้บรกิาร เป็นต้น รวมไปถงึการทบทวนนโยบาย 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ภายในธนาคารเพื่อให้พนักงาน
สามารถน�าไปใช้ได้โดยสะดวกต่อการปฏบิตังิานและการให้บรกิารลกูค้า 
ด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รบัมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการ 
ธนาคาร ท�าหน้าท่ีสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
สอบทานรายงานทางการเงินร ่วมกับผู ้สอบบัญชีและสายงาน 
บรหิารการเงิน เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัท�างบการเงนิและรายงาน
ทางการเงิน จัดท�าขึ้นตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี
หลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ ครบถ้วน 
ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู ้ใช้งบการเงิน รวมถึง 
มีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร  
ได้ให้ความส�าคัญต่อการสอบทานและติดตามผลการด�าเนินงานของ 
ธนาคาร โดยมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร มีการติดตาม
ผลการด�าเนินงานที่เกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกับผลงานในอดีตและ 
ผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง

ธนาคารมีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
มีการจ�ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยง และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการจัดท�าทะเบียนคุม ติดตามหา
สาเหตแุละปรบัปรงุแก้ไขผลต่างทีเ่กดิขึน้ มกีารควบคมุระบบสารสนเทศ
ทั้งในเรื่องการประมวลผล การรับส่งข้อมูล การส�ารองแฟ้มข้อมูล  
มีการจัดหาระบบคอมพิวเตอร ์และพัฒนาดูแลรักษาระบบงาน 
ทีอ่ยูใ่นระบบสารสนเทศเพยีงพอและเหมาะสมกบัความต้องการขององค์กร  
มีการสอบทานการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ โดยสายงาน 
ตรวจสอบภายในเป็นประจ�าทุกปี

ธนาคารให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัต ิ
เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยมี 
มาตรการด้าน Data Privacy หลายอย่าง อาทิ การปิดพอร์ตการใช้งาน 
USB Drive และ CD/DVD การติดตามเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล (Data 
Breach) มีแนวทางจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ Phishing ในการหลอกลวง 
ข้อมูลจากลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งมีการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานผิดพลาด 
ของพนักงานในเร่ืองการพสูิจน์ตวัตนของลูกค้า เพือ่เป็นการป้องกนัความเสีย่ง 
ที่อาจเกิดจากกรณีทุจริตถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า ซึ่งการกระท�า 
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของลูกค้า 
ที่มีต่อธนาคาร 

นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร โดย
ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการก�าหนดชั้นความลับข้อมูลภายในและ
อบรมให้ความรูแ้ก่พนกังานทกุคนให้รบัทราบถงึความส�าคญัในการรกัษา
ข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร หากข้อมูล 
บางอย่างเปิดเผยสูบุ่คคลภายนอก โดยธนาคารได้มีการทบทวนระเบยีบ 
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า 
อย่างต่อเนื่อง
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ช่วงที่มีการรับมือจัดการกับ COVID-19 ธนาคารมีนโยบายให้
พนักงานแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานตามแผน BCP ของธนาคาร ส�าหรับ 
ธุรกรรมส�าคัญของธนาคารมีการจัดกลุ ่มพนักงานไปปฏิบัติงานท่ี 
ศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง เพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารสามารถด�าเนินงาน 
ได้อย่างต่อเนือ่ง และได้มกีารส่ังการให้พนกังานสามารถ Work from Home  
โดยธนาคารมีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน และพัฒนาระบบงาน
สนบัสนนุการท�างานตามวถิ ีNew Normal โดยมแีนวทางให้หวัหน้างาน
มีการติดตามการท�างาน เน้นย�้าให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
และสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ได้จัดท�าเอกสาร 
ที่สนับสนุน Work from Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ คู่มือ 
การบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต้การท�างานแบบ Flexible Working  
ส�าหรบัหวัหน้างานและพนกังาน ข้อควรปฏบิตัใินการ Work from Home 
ที่เหมาะสม (ไม่ผิดวินัยพนักงาน) ควบคู่ไปกับการรักษาและผลักดัน 
Productivity ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการปรับ  
Mindset ให้พร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงสู่วิถี New Normal 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร
ธนาคารมีกระบวนการควบคุมระบบงาน ต้ังแต่การพัฒนาระบบ 

การทดสอบระบบ และการติดตามการใช้งานระบบ รวมถึงการควบคุม
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ดูแลระบบ หรือ Owner 
ที่ให้ requirement และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ธนาคารมีการบริหาร
ความปลอดภยัของระบบสารสนเทศร่วมกบับรษิทั KTBCS ให้เป็นไปตาม
นโยบายการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการ 
สอบทานมาตรฐานการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยสายงาน 
ตรวจสอบภายใน

ธนาคารมีการสร้างความตระหนักรู ้ในการใช้งานเทคโนโลยี 
อย่างปลอดภัยซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญที่พนักงานธนาคารทุกคนควรให ้
ความตระหนักอยู่เสมอ และเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองและทรัพย์สิน 
สารสนเทศของธนาคารให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ธนาคารมีกระบวนการและแนวทางท่ีใช้ในกรณีฉุกเฉิน และกรณี
การรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทัง้ข้อมลูและสารสนเทศมคีวามพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจ 
อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย

1. นโยบายการบรหิารความต่อเน่ืองทางธรุกจิ (BCM) และแผนรองรบั 
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

2. กระบวนการปฏิบัติงานรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITCP)

3. การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานทดแทนตามแผน BCP และ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง (Disaster Recovery Center)

4. การซักซ้อมทดสอบตามแผน BCP และ ITCP 
โดยกระบวนการข้างต้นธนาคารมีการทบทวน/ปรับปรุงเป็นประจ�า

เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในปี 2563 ธนาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
พัฒนาบริการใหม่ๆ โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT  
เป๋าตงั ให้ครอบคลมุการให้บรกิารของธนาคารมากขึน้ เพือ่เตรยีมก้าวสู่ 
การเป็น The Full-scale Digital Banking ที่เป็นมากกว่าแอปพลิเคชัน 
ธนาคารทัว่ไปเป็น Open Platform ทีเ่ปิดให้องค์กรอืน่ๆ สามารถเชือ่มต่อ 
ระบบในการสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล อาทิ วอลเล็ต สบม. Health  
Wallet เพือ่รองรบักจิกรรมการเงินในอนาคต และมีความปลอดภยัสูงสดุ  
โดย Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ ได้น�าเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก 
ให้บริการแก่ลูกค้าท�าให้ใช้บริการได้สะดวกข้ึนในแอปพลิเคชันเดียว  
ด้วย Cloud Native ด้านเทคโนโลยี 3S อันได้แก่ 

1. Scalability - รองรับการท�าธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจ�านวน
มหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

2. Stability - มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลื่นไหล 
3. Security - มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก 

รวมถึงธนาคารได้น�าเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่าน Smart Transaction ท่ีเรียนรู้และข้ึนแถบ
รายการธุรกรรมทางการเงินที่ใช้งานบ่อย Smart Banner ท�าหน้าที่ 
แจ้งเตือนรายการส�าคัญ เช่น การครบก�าหนดช�าระค่าเบ้ียประกัน  
การต่ออายุบัตรเดบิต บัตรเครดิต การแจ้งเตือนวันเกิด 

นอกจากนี้ ธนาคารมีการปรับ User Experience (UX) และ User  
Interface (UI) โดยสามารถเปิดใช้งานด้วย Face Authentication  
สแกนใบหน้าและบตัรประชาชน เพือ่พสิจูน์อตัลกัษณ์ตวัตน เพือ่อ�านวย 
ความสะดวกและแก้ไขปัญหาเรื่องการลืม Username และ Password  
และสามารถเปล่ียนเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลเพื่อรับรหัส OTP  
ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขา 

ธนาคารมีกระบวนการจัดท�าระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
รายงานการวเิคราะห์ระดบัผลกระทบความเสีย่ง และการเตอืนภยั/แจ้ง
ให้รู้ล่วงหน้า (Early warning system) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะ
เกดิขึน้ ซึง่มีผลกระทบรนุแรงต่อองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งมีการ
ทบทวนกระบวนการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี รวมไปถึงมีระบบ
สารสนเทศด้านการตรวจจับรายการธรุกรรมการเงนิทีผ่ดิปกติ ต้องสงสยั 
(Fraud Monitoring System) เพื่อป้องกัน ลดความเสียหายให้กับลูกค้า 
และลดข้อผดิพลาดกรณพีนกังานสาขาปฏบัิตงิานไม่ถกูต้องตามระเบยีบ
ปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมีระบบสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม 
การควบคุม Fraud Area ต่างๆ ได้แก่ Card & Cyber Fraud, Branch  
Fraud, Merchant Fraud, Account Fraud เป็นต้น ตลอดจนมีการ
สื่อสารให้ความรู้ (Knowledge Sharing) ทั้งภายในและภายนอก 
ให้กับพนักงานและลูกค้าเพื่อสร้าง Awareness ด้าน Financial Crime  
& Fraud เป็นประจ�าทุกเดือนผ่านทาง Social Media ต่างๆ เช่น Line 
Facebook เป็นต้น รวมท้ังมีการอบรมสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก
ธนาคาร และบรษิทัในเครอืเกีย่วกบัความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
อาทิ Cyber Risk Cyber Security ตลอดจนมีการจัดท�า workshop  
และสือ่สารบทความทางอีเมล เรือ่งหลักบรหิารความเส่ียงด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ
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ผู้บริหารธนาคารมีการสื่อสารกลยุทธ์ของธนาคาร และประกาศ
เจตนารมณ์มุ ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ในองค์กร (Zero Tolerance) โดยการท�ากจิกรรมร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ 
และมีการจัดท�าบทความจากผู้บริหารธนาคารถึงพนักงานทุกท่าน รวมถึง 
ผู้บริหารหน่วยงานสาขามีการสื่อสารแบบ 2 ทางกับพนักงานในทีม 
ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเก่ียวกับ 
ประเด็นข้อมูลที่ส�าคัญและแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน 
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ธนาคารได้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ Call Center 
0-2111-1111 และมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร หรือแนะน�า
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกับลูกค้าทั่วไปผ่าน Social Media เช่น Line 
Official, Krungthai Care เป็นต้น รวมทั้งมีการก�าหนดช่องทางการ 
ร้องเรียนส�าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดผ่านอีเมลถึง 
ประธานกรรมการธนาคาร จดหมาย อีเมล และโทรศัพท์ติดต่อทีม Whistle  
Blowing หรือทางเลือกเพ่ิมเติมส�าหรับพนักงาน อีเมลถึงผู้บริหาร 
หน ่ วยงานของ HR และโทรศัพท ์ถึ ง ทีมงานพนักงานสัมพันธ ์  
ฝ่ายบรหิารงานวนิยัและพนกังานสมัพันธ์ นอกจากน้ัน ข้อมลูสารสนเทศ 
ที่ได้จากภายนอกองค์กรและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในธนาคาร  
มกีารส่ือสารไปยงัผูบ้รหิารและผูใ้ช้ภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
Intranet และสือ่สิง่พมิพ์ต่างๆ ในรปูแบบทีช่่วยให้ผูร้บัข้อมลูสารสนเทศ 
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
มกีารส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร ทีมี่ผลท�าให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์
และเป้าหมาย

ในปี 2563 ที่ผ่านมาธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน 
และเป็นมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 
สายงานทรัพยากรบุคคลฯ จึงได้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงาน
เห็นถึงความส�าคัญของการรายงานสถานะสุขภาพ (Self-Declare) 
ประจ�าวนั มกีารสือ่สารแนวทางการดแูลตนเองเพือ่ลดความเส่ียงในการ
ตดิเชือ้ COVID-19 การจดัท่ีนัง่ในการท�างานเพือ่เว้นระยะห่างทางสงัคม 
(Social Distancing) และจดัตัง้สายด่วน COVID Hotline เพือ่ตอบค�าถาม 
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้องกับการประเมนิความเส่ียงด้านสขุภาพ และแนวทาง 
การปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ของธนาคาร 
อย่างต่อเนื่อง

5. กิจกรรมการติดตามผล
ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน

คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินผลของตัวชี้วัด  
2 ประเภท คอื ตวัชีว้ดัผลการด�าเนนิงาน (Key Performance Indicator:  
KPI) และ ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)

ด้านการติดตามผ่าน KPI ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการ
ติดตามผลการด�าเนินงานและการติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน ตั้งแต่
ระดับธนาคาร ลงไปถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้เคร่ืองมือและรูปแบบ 
การรายงานทีแ่ตกต่างกนัตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน และความ 
ต้องการของผูใ้ช้รายงาน และเพ่ือให้หน่วยงานมรีายงานเพ่ือการตดิตาม
ผลการด�าเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งผู้บริหาร 
มกีารเปรยีบเทยีบผลการด�าเนนิงานกบัแผน หากพบว่าผลการด�าเนนิงาน 
มคีวามคลาดเคล่ือนจากแผน ผูบ้ริหารต้องมกีารวเิคราะห์และบรหิารจดัการ 
ให้แผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ด้านการติดตามผ่าน KRI ธนาคารมีการรายงานการวิเคราะห์ระดับ
ผลกระทบความเสีย่ง และการเตอืนภยั/แจ้งให้รูล่้วงหน้า (Early warning 
system) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบรุนแรง
ต่อองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management) ในรูปแบบ Risk Management 
Dashboard เสนอต่อคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเสีย่งเป็นรายเดอืน 
เพื่อรายงานให้ทราบสัญญาณของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กร สถานะความเสีย่ง และแนวทางการด�าเนนิการแก้ไขหรอืปรบัปรงุ
ได้อย่างทันท่วงที และกรณีที่เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความส�าคัญและเร่งด่วน  
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงมีการสั่งการ และขอให้น�าเสนอ 
ข้อมูลเพิ่ม เพื่อให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรณมีเีหตกุารณ์การทจุรติภายใน ทจุรติภายนอก พนกังานปฏบิตังิาน 
ผิดพลาด ระบบงานขัดข้อง/หยุดชะงัก/ท�างานผิดปกติ ธนาคาร 
ถกูหน่วยงานทางการเปรยีบเทียบปรบั และการกระท�าอืน่ๆ ท่ีอาจมีผลต่อ 
องค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ธนาคารได้ก�าหนดกระบวนการให้หน่วยงาน
ธุรกิจที่เป็น First Line รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบงานของ
ธนาคารทันทีหรือภายในวันท่ีตรวจพบเหตุการณ์ รวมท้ังมีการจัดท�า 
Incident Report เพื่อวิเคราะห์ถึง Root Cause ความเพียงพอของ
แนวทางการควบคมุ และก�าหนดแนวทางแก้ไขหรอืป้องกนักรณดีงักล่าว
ไม่ให้เกิดซ�้า

อย่างไรก็ตาม หากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหลาย
หน่วยงานหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน สายงานบริหารความเส่ียง
จะมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณา
แนวทางการควบคุมเพิ่มเตมิหรือปรับปรุงแนวทางการควบคุมที่ก�าหนด
ไว้เดิม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงาน จากนั้นจะมีการน�าเสนอฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ 
ก�ากับดูแลความเสี่ยง (ROC) ตามล�าดับ เพื่อรายงานข้อมูลให้ทราบ 
หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อไป 

ในขณะเดียวกัน สายงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ประเมิน 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและ 
ระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ภายใต้ 
ภารกจิและขอบเขตการปฏบิตังิาน พร้อมท้ังให้ค�าแนะน�าปรกึษา เสนอแนะ 
วิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริต  
และมีการก�ากับดูแลที่ดี 

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ดูแลให้ธนาคารมี
การบรหิารความเสีย่งอนัเกดิจากการปฏบิติัทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ รวมถึงได้พิจารณาและก�ากับติดตามการด�าเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 
Program) อย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้เป็นไปตามข้อกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ากับภายนอกโดยผ่านสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย อีกทั้ง  
ได้มีการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
และการจัดท�านโยบาย/แผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ 
ทางการเงิน เพื่อรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นประจ�า 
ทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ากับ 
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบรษัิท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให ้ความเชื่อมั่นและค�าปรึกษาต ่อฝ ่ายจัดการและ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงาน 
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอ  
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  
และการก�ากับดูแล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายปานะพันธ์  
หาญกิจจะกุล มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน ้าที่หัวหน ้างาน 
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร  
และมคีวามเช่ียวชาญในงานด้านบรหิารความเสีย่ง ความเสีย่งด้านสนิเชือ่  
รวมถึงมีประสบการณ์การท�างานในธุรกิจธนาคารมาอย่างยาวนาน  
โดยมีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อกับธนาคาร  
เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และกับธนาคารอื่น เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี  
มีประสบการณ์ในการก�ากับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
ด้านสนิเชือ่ในการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ  
และถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีใ่นการพจิารณาให้ความ
เห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารง
ต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน (ดรูายละเอยีดในโครงสร้างผูถ้อืหุน้ 
และโครงสร้างการจัดการหน้า 91) 

(ส�าหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ในปัจจุบัน และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ 
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของธนาคาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวัติของ 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 33)

2.   หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
(Head of Compliance) 
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
16 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน

นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
15 สิงหาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2563 
(ลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านงานก�ากบัดแูลการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์
ควบคมุดแูลการก�ากบัการปฏบิตังิานของธนาคารให้เป็นไปตาม 

กฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ทางการอ่ืนท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย รวมถึงให้ค�าปรึกษาด้านการ 
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานกลาง 
ในการตดิต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานก�ากบัและหน่วยงานทางการ 
ทีม่อี�านาจตามกฎหมายกบัหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทัง้ส่ือสาร 
กฎเกณฑ ์และกฎหมายท่ีออกใหม ่หรือ มีการเปลี่ ยนแปลงให ้
หน่วยงานภายในของธนาคารทราบ

(ส�าหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ในปัจจุบัน และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ 
หัวหน้างานก�ากบัดแูลการปฏิบัตติามกฎเกณฑ์ ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวตัขิอง 
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 31)
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3. ผู้บรหิารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ
นางสาวศรัณยา เวชากุล 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารการเงิน

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบด้านงานด้านงานบัญชแีละการเงนิ
วางแผนกลยทุธ์การบริหารการลงทนุ การด�าเนนิการด้านสภาพคล่อง 

ให้อยู ่ในระดับที่ เหมาะสม พร้อมทั้งก�ากับการด�าเนินธุรกิจของ 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ระหว่างธนาคารกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งก�ากับดูแลแผนการเงิน 
ในภาพรวมของธนาคาร ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจน
ดูแลการบริหารจัดการระบบข้อมูลของธนคาร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการภายในธนาคาร และรายงานต่อหน่วยงานก�ากับภายนอก 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(ส�าหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ในปัจจุบัน และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ 
ผู ้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แสดงในหัวข้อประวัติ 
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 29)

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 
-  TFRS 9 เครือ่งมอืทางการเงนิ - การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

(หลักสูตรขั้นกลางเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
-  TFRS 9 เครือ่งมอืทางการเงนิ - การบญัชีป้องกนัความเสีย่ง 

(หลักสูตรขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
- Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 ปี 2020
-  การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกัน

ความเสี่ยง (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ปี 2020
-  มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRSs) และ

กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ปี 2020
-  การวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจการเงินและการธนาคาร 

ผ่านงบการเงิน (หลักสูตรขั้นกลาง) ปี 2020

- Transfer Pricing and Documentation ปี 2020
- แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2020
- FMG’s Journey (Strategy Day) ปี 2020
-  เทคนิคการกระทบยอดทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบ 

ความถูกต้อง ปี 2020
- Krungthai Employee Engagement ปี 2020
-  ความรูเ้บ้ืองต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS 9) 

ปี 2020
-  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA 

(Update) ปี 2020
-  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS9  

ส�าหรับผู้บริหาร ปี 2019
-  สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินใหม่ 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
-  ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่  

ที่จะน�ามาใช้ในปี 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 2559-ปัจจุบัน) 
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน   ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย  

ฝ่ายการบัญชี  
สายงานบริหารการเงิน

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 

คณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�านวน 
12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน  
หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มี 
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ 33.33) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น 
ที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอ่ืนใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของ 
ผูถ้อืหุน้รายย่อยและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ๆ อนัเป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร โดยกรรมการอสิระมบีทบาทหน้าที่ 
ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งน้ี คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ
ในลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ ของธนาคาร จัดให้มกีฎบัตรคณะกรรมการอสิระท่ีได้ก�าหนดคณุสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง 
รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการอิสระเห็นสมควรให้มีการจัดท�าและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการอิสระในรายงานประจ�าป ี
ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา 

คณะกรรมการอิสระได้ก�าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน�าเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
• ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
•  เสนอแนะหรอืให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจดัการให้มกีารบรหิารจดัการให้ทุกเรือ่งมคีวามสมดลุกนัทัง้ด้านการบรหิาร การควบคมุภายใน การก�ากับ

ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
•  เรือ่งร้องเรยีนธนาคาร เฉพาะเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อฝ่ายจดัการ หรอืกรรมการทีม่อี�านาจจดัการ ในประเดน็ทีม่ปัีญหา หรอืเป็นเรือ่งทีมุ่ง่เน้น

ด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก�ากับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี
• เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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

6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการอิสระ

นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 4 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส 
สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1.  คณะกรรมการอิสระเห็นชอบให้การประชุมคณะกรรมการอิสระสามารถด�าเนินการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ในช่วงท่ีมีความจ�าเป็น 
เช่น กรณีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และ/หรือ ในกรณีอื่นที่มีความจ�าเป็นอื่นๆ ด้วย

2.  รับทราบรายงานผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นที่มีต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยคณะกรรมการ
อิสระได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่ธนาคารมีการด�าเนินการต่างๆ ตามข้อค�าถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญฯ  
ฝ่ายจัดการควรต้องมีการติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินการและรายงานคณะกรรมการอิสระทราบด้วย
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3.  คณะกรรมการอิสระมีความห่วงใยและก�าชับให้ธนาคารปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ไม่จ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย  
ต้องอ�านวยความสะดวกทั้งในเรื่องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ รวมทั้งการสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุม เป็นต้น

4.  เห็นชอบหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป

5.  ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้าส�าหรับปี 2564 โดยให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ท่ี 4  
ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีที่กรรมการอิสระมีเรื่องต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือเป็นพิเศษภายใต้บทบาทหน้าที ่
ของคณะกรรมการอิสระ จะมีการนัดประชุมเพ่ิมเติมจากก�าหนดการตามปกติ รวมทั้งหากมีความจ�าเป็นท่ีต้องเปลี่ยนแปลงก�าหนดการ
ประชุม จะมีการหารือตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้กรรมการอิสระทุกท่านทราบเป็นรายกรณีต่อไป

6.  คณะกรรมการอสิระได้พจิารณาและเหน็ควรให้เสนอชือ่และข้อมลูของกรรมการอสิระจ�านวน 2 คน เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)

7.  จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ ประจ�าปี 2563 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินผล 
คณะกรรมการอสิระ (ทัง้คณะ) และการประเมนิผลคณะกรรมการอสิระรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) โดยภาพรวมของผลการประเมนิฯ ประจ�าปี 
2563 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบต่อไป

(พลเอก เทียนชัย รับพร)
ประธานกรรมการอิสระ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม
ประจ�าปี 2563

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม 
ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (Creating Shared Value: CSV) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ของทุกภาคส่วน 
อย่างครอบคลุม ตามหลักการ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย  
เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�าหนดแนวทางและ 
ติดตามผลการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน และในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง

 
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทยปี 2560-2564 ภายใต้โครงการกรุงไทย

คุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิตส�านึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยได้ระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
เพื่อน�าไปสู่การสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร ท่ีมีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ “สร้างสรรค์” ”ส�าเร็จ” ”สัตย์ซื่อ” ”สามัคคี” ”สังคม” ซึ่งเป็น  
Core Value ของธนาคาร เพื่อเป็นหลักการด�าเนินงานของธนาคารต่อไป

ซึ่งผลจากการด�าเนินการปี 2563 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้  

 รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2563 ประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น, รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัล
ความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 
รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker 
รางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี ประจ�าปี 2563” ของวารสารการเงินธนาคาร
ได้รับผลการประเมินการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�าปี 2563 ระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  รางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และ  
The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จาก The Asian Banker 
 รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2020 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์

จากรางวัลและผลการประเมินที่ธนาคารได้รับ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�าเนินงานที่ดี ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัต ิ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประจ�าปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�านวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 2 คน  

และเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ�านวน 1 คน โดยมี นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน นางแพตริเซีย  
มงคลวนิช และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ รวมทั้ง
พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1. ทบทวนและก�าหนดนโยบายหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูม้อี�านาจในการจดัการของธนาคาร เพือ่ใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางอ้างอิง ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร

2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยใช้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก 
บุคคลจากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคาร ตลอดจนวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) รวมถงึตรวจสอบประวตัแิละผลการท�างานตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบัุน เพือ่ไม่ให้เกดิความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อมค�านงึถงึขนาด และองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร พร้อมทัง้ปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ก่อนท่ีจะขอความเหน็ชอบต่อหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/ หรอืผูถ้อืหุ้นเพือ่พจิารณาอนมุตัิ

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (Rotation) ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร โดย
ค�านงึถงึคณุสมบตั ิและความเหมาะสมท้ังในด้านความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้น�า และมคีวามช�านาญในต�าแหน่งทีไ่ด้รบั สามารถ
ตดัสนิใจเพือ่ธรุกจิของธนาคารได้อย่างมเีหตมุผีล ตลอดจนมวีสิยัทศัน์และทศันคตทิีด่ต่ีอธนาคาร โดยจะเน้นการผลกัดนัให้ผูบ้รหิารมกีารหมนุเวียน
เติบโตข้ามสายงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเอง คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในด้านอื่น 
เพือ่เรยีนรูง้านใหม่ ๆ  ซึง่ท�าให้เกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิกจิการของธนาคาร และการบริหารจดัการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/ หรือขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับผู้บริหาร
สายงาน (N-1) และผู้บริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

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

6. ก�าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยโดยให้สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�านึงถึงความเหมาะสม 
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากบั และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี รวมถงึพิจารณาหลกัเกณฑ์ และค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัย่อย ให้สอดคล้อง 
กับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

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

8. ก�าหนดหลกัเกณฑ์ และพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยค�านงึถงึ 
ลักษณะประเภทธุรกิจ และผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับธนาคาร

9. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่

9.1 โครงสร้างค่าตอบแทนของธนาคาร 
9.2 แนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ภายใต้ความท้าทายต่างๆ
9.3 แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและที่มีผลงานต�่ากว่ามาตรฐานของธนาคาร
9.4 แนวทางการโอนย้ายผู้บริหารและพนักงาน (กรณี Secondment)

นอกจากนี้ ได้เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน 
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

(นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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การก�ากับดูแลกิจการ

1.  นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
1.1 การก�ากับดูแลกิจการ

ธนาคารกรุงไทย มคีวามมุง่มัน่ และตระหนักถงึการด�าเนนิธรุกจิ
ด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของการก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศใน
การด�าเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก ่
ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนที่ส�าคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนของธนาคาร

คณะกรรมการธนาคาร ให้ความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กจิการท่ีดตีลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา ธนาคารได้ด�าเนินงานภายใต้
หลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่อีย่างจรงิจงั โดยมีการส่งเสรมิให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบั ยดึมัน่และปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมทีน่�าไปสู่การเป็นองค์กรทีมี่
วัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ยกระดับการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

นอกจากนี ้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ก�าหนดแผนปฏบิตักิารและ
มาตรการการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ และมีการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายพร้อมปรับปรุง
นโยบายดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้ตดิตามและ
ปรบัปรงุแนวทางปฏิบัตใิห้สอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการที่
ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่ งสอดคล ้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของ
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 เป็นนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีท่ีได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ 
ของธนาคาร และยังได้ผสมผสานก�าหนดเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะ
ต้องมีการด�าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึ่งจะท�าให้
ม่ันใจได้ว่าธนาคารได้ด�าเนินการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการธนาคารทุกคนก็ได้ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
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ด�าเนนิงาน เพือ่ประโยชน์สงูสดุของธนาคาร  รวมถงึการด�าเนนิกจิกรรม
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง เกดิผลเป็น
รูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ 
ธนาคารได้พฒันาโครงการด้านสงัคมและสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพ
ยิง่ขึน้ โดยการเชือ่มโยงกจิกรรมในโครงการต่างๆ และด�าเนินการอย่าง
ต่อเนือ่งภายใต้แนวคดิการสร้างทนุทางปัญญา และทีส่�าคญั ธนาคารยงั
เชิญชวนให้สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมของ
ธนาคารด้วย เพือ่ให้เกดิกระแสและเป็นพลงัผลกัดนัให้สงัคมมกีารตืน่ตวั
ทีจ่ะใส่ใจซึง่กนัและกัน และพร้อมจะแบ่งปันให้กบัผูด้้อยโอกาส ตลอดจน
ให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมทีท่วคีวามรนุแรงมากข้ึน

ในปี 2563 ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1.  การทบทวนแผนยุทธศาสตร ์ด ้ านบรรษัทภิบาล  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 - 2564 เพื่อยกระดับการด�าเนินงานของ
ธนาคาร สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจรติแห่งชาตริะยะที ่3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยทุธศาสตร์ธนาคาร
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
 ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ของธนาคาร
2. การน�าหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (KTB CG in 

Process) โดยมีการปรับปรุงแนวทางการด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาล 
ปี 2563 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) 

3. การด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึ่งเริ่มด�าเนินการมา
ตัง้แต่ปี 2560 โดยในปี 2563 ธนาคารยงัคงผลกัดนัโครงการกรุงไทยคณุธรรม
อย่างต่อเนื่อง ซ่ึงให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจมุ ่งสู ่ความ 
โปร่งใสและความยั่งยืน (Sustainable Krungthai) โดยยึดม่ันในหลัก 
ESG คือ Environmmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ 
Governance (บรรษทัภบิาล) เพ่ือขบัเคลือ่นธนาคารให้เป็นสถาบันการเงนิ
ที่อยู่เคียงข้างคนไทย ที่พร้อมให้บริการทางการเงินกับประชาชนใน 
ทกุระดบัอย่างทัว่ถงึและเท่าเทียม ลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคม และส่งเสรมิ
เศรษฐกจิให้เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง รวมทัง้เป็นเสาหลักของเศรษฐกจิชาติ 
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ธนาคารเข้าไปมี
ส่วนร่วมตามมาตรการต่างๆ ภาครัฐ โดยด�าเนินการผ่านกลยุทธ์ 3 ป. 

ได้แก่ ปลูกจิตส�านึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน มุ่งผลลัพธ์ด้าน 1) Financial 
Growth 2) Stakeholders Confidence 3) Transparent Process   
4) Employees Satisfaction รวมทัง้ปลกูจติส�านกึพนกังานในการปฏบัิตงิาน
อย่างมีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะฝังเข้าเป็น  
DNA ของพนักงานให้เกิดเป ็นวัฒนธรรมที่ไม ่ทนต่อการทุจริต  
(Zero Tolerance)

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

5. การจัดกิจกรรมสัมมนาในวันยุทธศาสตร์ธนาคารปี 2563 
เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
เพือ่ยกระดบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรให้มบีรรษทัภบิาลทีด่ ีปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) โดยมีการมอบนโยบายดังกล่าว
สูผู่บ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร และบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของ
ธนาคาร เพื่อน�าไปปฏิบัติต่อไป โดยประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ
ธนาคารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของธนาคาร ต่างให้ความส�าคัญ 
ในการเข้าร่วมงานนี้

6. การก�าหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซื่อ 
สามัคคี สังคม” และก�าหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร และ
พนกังานให้สอดคล้องตามคณุธรรมอตัลกัษณ์และรณรงค์ให้ผูบ้รหิารและ

ก�าหนดคุณธรรมอตัลักษณ์ 

สรา้งสรรค์

สัตย์ซื่อ

ส�าเรจ็

สามัคคี

สังคม
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พนักงานทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และยึดมั่นท่ีจะประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ น�าทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์  
การแชร์ประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยี มาปรับปรุงพัฒนางาน 
ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร และสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการขบัเคลือ่นการด�าเนินงานในทกุมติ ิ และจดัท�าแผนงานความยัง่ยนื
เพือ่ปิด Gap Painpoint ของหน่วยงาน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

7. การขับเคล่ือนกิจกรรม / โครงการ ภายใต้โครงการ 
กรุงไทยคุณธรรม (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 1) QA (1 หน่วยงาน 1 แผน
ความยั่งยืน) ภายใต้กรอบ Zero Tolerance / Market Conduct /  
Risk Management / Traditional and Digital Service + X2G2X   
2) KRUNGTHAI COMPLIANCE CHAMPION  3) กรุงไทยรักชุมชน 

8. ธนาคารยกระดับการต่อยอดและพัฒนาแผนงานเพื่อให้
เกดิความคดิ ค้นหาไอเดีย สร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ ผ่านโครงการ Krungthai 
Hackathon เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม 
ซ่อม สร้าง พัฒนา คิดค้น และเสริมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและ
คุณธรรมที่ยั่งยืน 

9. ธนาคารได้ยกระดับแผนงานความยั่งยืน โดยด�าเนิน 
โครงการยกระดับกระบวนการสินเชื่อ เพื่อเพิ่ม Productivity & 
Efficiency ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อสนับสนุนการปรับ 
Mindset ของพนักงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้าง 
Collaboration ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

10. ธนาคารต่อยอดกระบวนการ Knowledge Management 
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการการด�าเนิน
โครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมทั้งการสร้าง KM Agent และ KM Guru 

ของธนาคาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)

11. ธนาคารยกระดบักระบวนการบรหิารทรพัยากรบคุคล โดย
ได้จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร การขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม รวมท้ังการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�าเร็จ  
สัตย์ซื่อ สามัคคี สังคม”

12. ธนาคารด�าเนินโครงการ App One Krungthai เพื่อ 
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Culture Innovation / การจัดการ
ความรู้ และคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี 
สังคม” ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ

13. การจัดท�า E - Learning หลักสูตร “Lesson Learn for 
กรุงไทยคุณธรรม” เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส�าคญัของจรรยาบรรณในการปฏบิตังิานแก่ผูบ้รหิารและพนกังาน 
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงตามกรณีศึกษา และตัวอย่างต่างๆ ที่มี 
ความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อการการปฏิบัติงาน

14. ธนาคารได้ร่วมกบัสหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิธนาคารกรงุไทย 
บรรยายในหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัยพนักงาน” 
และหลักสูตร “รู ้วินัย ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท�าผิด” ให้กับผู ้บริหาร 
และพนักงานทั่วทั้งองค์กร

15. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลของ
บริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%   

16. การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาลผ่านทาง
เว็บไซต์ และ Intranet ของธนาคาร รวมถึงส่งตรงไปยัง E-Mail ของ
พนักงาน

17. การเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและ
พัฒนาแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตาม Best 
Practice และการช่วยเหลือระหว่างกนัในกลุ่มเครอืข่ายรฐัวสิาหกจิและ
หน่วยงานภายนอก

18. การพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เพือ่ให้สอดรบั
กับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับสากล ซึ่งได้รับ
การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption)

1.2 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารด�าเนินธุรกิจเป็น

ไปตามกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยค�านึงถึง 
ความโปร่งใส เป็นธรรม และรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ยดึมัน่ใน
จรรยาบรรณและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อเป็นรากฐาน
ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยคณะกรรมการ
ธนาคารอนุมัติให้มีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดับ ยึดถือและ ปฏิบัติท่ัวทั้งองค์กร และให้เผยแพร่นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งผู้สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร 

สามัคคี
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท�าขึ้น
และประกาศใช้คร้ังแรกต้ังแต่ พ.ศ. 2545 และได้มีการปรับปรุงเพื่อ 
ยกระดับมาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการของธนาคารอย่างต่อเน่ือง 
มาโดยตลอด โดยยดึแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัการทีไ่ด้รบั
การยอมรบัในระดบัสากลท้ังในและต่างประเทศ อาทิ หลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(Organisation for Economic and Co-operation Development - 
OECD) หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบียน ท่ีแนะน�า
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Principles of Good 
Corporate Governance for Listed Companies) คณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Code:  
CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น 
บนหลัก Apply or Explain ปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคาร
ได้รับทราบและยึดถือนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน อันน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล สร้าง
ความเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายเพือ่ประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร

2.  คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 โครงสรา้งคณะกรรมการชุดย่อย  

ณ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคาร 
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 7 คณะ ดังนี้

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

คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงนิ ตามรายละเอยีดทีเ่ปิดเผย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 86

2.2  คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจดัการ
• คณะกรรมการจัดการ

คณะกรรมการการจัดการมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด 
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงก�ากับดูแลการปฏิบัติ



รายงานประจ�าปี 2563 145

ตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก�าหนด และตดิตามผลการอนุมัตอิอกผลติภณัฑ์
ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee) รวมทั้งติดตาม
และทบทวนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมี
อ�านาจอนุมัติในเร่ืองต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ/ค�าส่ังของ
ธนาคาร โดยก�าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 คร้ัง หรือตามความ
เหมาะสม

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO) 
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีอ�านาจหน้าที่

ในการก�าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หน้ีสิน และ 
เงนิกองทนุของธนาคารให้เหมาะสมกบัปัจจยัแวดล้อมภายนอกต่างๆ ทีม่ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและการท�าก�าไรของธนาคาร รวมถึงการน�า
เครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้เพ่ือก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย 
ผลตอบแทนด้านสินเชื่อและเงินฝาก รวมทั้งกลยุทธ์ในด้านเงินลงทุนให้
เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินประกอบ 
ไปด้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารสายงานต่างๆ ได้แก่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ, สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพ่ือธุรกิจ, สายงาน
บริหารความเสี่ยง, สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2, สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย, สายงานธุรกิจขนาดกลาง, สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน และสายงานบริหารการเงิน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อมูลผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สิน
จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร
ภายใต้ภาวะสภาพคล่องทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้บรหิารจดัการ
ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้ โดยผูบ้ริหารฝ่ายบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ
มหีน้าทีใ่นการรวบรวมและน�าเสนอข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

• คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 
คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อและ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ก�าหนดไว้ในค�าสั่งธนาคาร เรื่อง อ�านาจใน
การอนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสร้างหน้ี อ�านาจอนุมัติรับโอน 
หลักทรัพย์ประกันช�าระหนี้ ตามที่ธนาคารก�าหนด โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ  
คณะกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่มหีน้าท่ีพจิารณากลัน่กรอง

งานทีอ่ยูใ่นอ�านาจของคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการธนาคาร 
ได้แก่ กลั่นกรองการอนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่
ธนาคารก�าหนด การซื้อขายทรัพย์สินพร้อมขาย และการเข้ารับประกัน
การจ�าหน่าย และ/หรอืการลงทนุในตราสารหนี ้ยกเว้นตราสารหนีท้ีอ่อก
โดยรฐับาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐทีก่ระทรวงการคลงั
ค�้ าประกัน รวมทั้ ง พิจารณาอนุมั ติวงเงินสินเชื่อและปรับปรุง 
โครงสร้างหนีแ้ละธรุกรรมสนิเชือ่ตามทีธ่นาคารก�าหนด และปฏบิตัหิน้าที่
อืน่ใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ มอี�านาจหน้าที่

ในการก�ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข ้องกับทางธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศ  พิจารณากลั่นกรองแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร และแผนปฏบัิติงานของโครงการต่างๆ 
ให้ครอบคลุมถึงความถูกต้องต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า 
ประชาชน ตลอดจนช่องทางการท�าทุจริตผ่านระบบสารสนเทศ และ
แนวทางป้องกันภัยคุกคามท่ีอาจเกิดข้ึนจากกการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร 

• คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ 
คณะกรรมการบรหิารจัดการบรษิทัในเครอื มีอ�านาจหน้าที่

ในการพจิารณาแนวทางการด�าเนนิงานของบรษิทัในเครอืให้มทีศิทางไปใน
แนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณาก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบก�ากับดูแลบริษัทท่ีธนาคารลงทุน โดยได้ก�าหนด
จ�านวนการประชุมเบื้องต้นไว้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง

3.  การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด

3.1 การสรรหากรรมการ
3.1.1 กรรมการ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่

พจิารณาคดัเลือกและเสนอชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม จากแหล่งต่างๆ 
รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด ข้อบังคับ 
ของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดยค�านึงถึงสัดส่วน
และความเหมาะสมในด้านต่างๆ และนโยบายความหลากหลายของ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งในด้านเพศ ความรู้ 
(Knowledge) ความเป็นอิสระ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) 
ประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องตามข้อก�าหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการสรรหาบุคคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน
กรรมการทีค่รบวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะ
พจิารณาบุคคลท่ีได้รบัการเสนอชือ่ (ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้
ส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าส�าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี หรอืพจิารณาผลการปฏบิตังิานทีผ่่านมาประกอบการพจิารณา
กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการต ้องค�านึ งถึ งคุณสมบัติของ 

คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย
- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังท่ีก�าหนดไว้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงนิ พระราชบัญญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
ตลอดจนกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงไม่มี
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ลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่
ธนาคารก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่ง
ท�าให้คณะกรรมการประกอบด้วยบคุคลทีม่คีณุสมบตัหิลากหลาย ท้ังใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะท่ีเป็นประโยชน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยผูม้คีวามรูห้รือประสบการณ์ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัด้านธรุกจิ
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน 
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน

- บุคคลผู ้สามารถปฏิบัติหน ้าที่ และแสดงความ 
คิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

- การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น 

ผู้บรหิาร อย่างใดอย่างหนึง่หรือหลายอย่างในบรษิทัอ่ืนอีกไม่เกนิ 3 กลุม่ธรุกจิ
 ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ท้ังในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท  
(นับรวม บมจ.ธนาคารกรงุไทย แต่ไม่นบัรวมบรษิทัทีไ่ด้มาจากการปรบั
โครงสร้างหนี้)

2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทน  
น�าเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร

3. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้น�าเสนอรายชื่อ 
เพือ่ขอความเหน็ชอบการแต่งตัง้กรรมการต่อหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง

4. คณะกรรมการธนาคารด�าเนนิการตามแต่ละกรณ ีดงันี้
4.1 กรณกีารแต่งตัง้กรรมการแทนผูอ้อกจากต�าแหน่ง

ตามวาระ
คณะกรรมการธนาคารน�าเสนอต่อท่ีประชุม 

ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รบัเลือกเข้า
รับต�าแหน่งอีกก็ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกต้ัง
กรรมการ ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น 
ต่อ 1 เสียง

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ  
ให้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยผูถ้อืหุ้นแต่ละคน
จะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดเลือกต้ังบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่ ง ได ้ รับคะแนนเ สียง สูงสุดตาม 
ล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับเลือกตั้งใน
ล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน�าเสนอต่อ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนต�าแหน่งที่ว ่าง 
ในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีตามข้อ 4.1

คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการทีเ่หลอือยู ่แต่งตัง้บคุคลด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการและให้อยู ่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู ่ของ
กรรมการที่ตนแทน

5. หน่วยงานภายในธนาคารด�าเนินการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถงึรายงานต่อหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องภายในเวลาทีก่�าหนด โดยทีผ่่านมา ธนาคารได้มกีารด�าเนนิการ
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการได้อย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน

3.1.2 กรรมการอสิระ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการด�าเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วน ทั้งนี้  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกรรมการอิสระ
จ�านวน 6 คน จากจ�านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด 12 คน เท่ากับ
สดัส่วนร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการทัง้คณะ โดยกรรมการอิสระทุกท่าน
เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร และเป็นผูท้ีป่ฏบัิตหิน้าทีด้่วย
ความรบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงั ซือ่สตัย์สจุรติ เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ท�าหน้าทีด้่วยความเป็นอิสระทีส่มบรูณ์ มคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร
และผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของธนาคาร ช่วยดแูลการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร
ให้มีการผสานประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และ
ไม่มกีรรมการอสิระของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระในบรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเช่นเดียวกับกรรมการ 

โดยบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมคีณุสมบตัิ
กรรมการแล้ว จะต้องมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามนยิามกรรมการอสิระของ
ธนาคารด้วย ดังนี้

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้อง

กับธนาคารพาณิชย์ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ 
ของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมซ่ึงเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์
ทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ข)

(ก) ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของธนาคาร บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ ้น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของธนาคาร บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว  ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร
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(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ�านาจควบคมุ หรอืบคุคลทีจ่ะได้รบัการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผู้บรหิาร หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของธนาคาร หรอืบรษิทัย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร ในลักษณะท่ีอาจเป ็นการขัดขวางการใช ้
วจิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�า
รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ 
ให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรือบรกิาร หรอืการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน 
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองธนาคาร หรอื
ตัง้แต่ยีส่บิล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้นี ้การค�านวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการท่ี 
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์
ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง 
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน  
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่ 

ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิการ 
ท่ีมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขันท่ีมีนยักบักจิการของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร

(ญ) ต ้ อ ง เป ็ นผู ้ ที่ ผ ่ านกระบวนการสรรหาของ 
คณะกรรมการธนาคาร หรอืคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มี
ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อี�านาจ ควบคมุของธนาคาร โดยมกีารตดัสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

นอกจากนี้ กรณี ท่ีคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน/ 
คณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มปีระกาศปรบัปรุง/
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ 
ภายหลังต่อไป

ในกรณีที่บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให ้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก�าหนดไว้ในนิยาม
กรรมการอสิระ ธนาคารจะจดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการธนาคาร ซึง่
ได้มกีารพจิารณาตามหลกัในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิแล้วว่า การแต่งตัง้
บคุคลดงักล่าว ไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็
ทีเ่ป็นอิสระ และจัดให้มกีารเปดิเผยขอ้มลูต่อไปนีใ้นหนงัสือเชญิประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บรกิารทาง
วิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด

- เหตุผลและความจ�าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคล 
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ในการเสนอให้
มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  

ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ธนาคารขอเปิดเผยข้อมูลกรณีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ทางธรุกจิมลูค่าตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสุทธขิองธนาคาร
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ซึ่งธนาคาร
ได้ใช้เกณฑ์มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการอิสระของธนาคาร
จ�านวน 4 คน ได้แก่ 

1. นายวิชัย อัศรัสกร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย่นซ ีคอร์ปอเรชนั กรรมการ บจ. พาเนล พลสั 
และกรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
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2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. และ
กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ

4. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน

โดยนิติบุคคลทั้ง 7 แห่งดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับธนาคารโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อและภาระผูกพันมูลค่า
เกินกว่ายี่สิบล้านบาท ซ่ึงเป็นการท�าธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการ
ประกอบกิจการของธนาคาร และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกท้ัง
ไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ และไม่มี 
ผลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ตลอดจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

3.2 การสรรหาผู้บรหิารของธนาคาร ในต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่าง
โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะประกาศรับสมัคร เพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผู ้ ท่ีมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
บริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยธนาคารจะแต่งต้ังคณะกรรมการ
ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพ่ือท�าหน้าท่ีสรรหาคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงด�าเนินการ
ก�าหนดผลตอบแทน เพ่ือเสนอช่ือต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา 
และแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป 

3.3 การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในต�าแหน่งผู้บริหาร
สายงาน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่
สรรหา คัดเลือก หรือกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ เพื่อ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจใน
การจัดการ ตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกที่ โปร ่ งใส 
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยร ่วมกับกรรมการผู ้จัดการใหญ่  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานท่ีเกี่ยวข้อง 
พิจารณาสรรหาบุคคลภายในธนาคารท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของสายงานนั้นๆ จาก 
Successor Pool โดยเน้นการให้ผู ้บริหารได้มีโอกาสหมุนเวียนงาน
ไปปฏิบัติงานในด้านอื่น เพื่อเรียนรู ้งานใหม่ๆ และเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการ
ให ้ เป ็นไปอย ่างมีประสิทธิภาพ แต ่หากพิจารณาแล ้วเห็นว ่า 
ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่มีความเหมาะสมข้ึนมาทดแทนได้
ทัน จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
และประสบการณ์ ภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร และเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนน�าเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไป 

4. การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและ
บรษัิทรว่ม 

4.1  นโยบายการก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อยและ
บรษัิทรว่ม

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็น
กรรมการในบรษิทัย่อย เพ่ือประโยชน์ในการควบคมุดแูลการด�าเนนิงาน 
และประสานประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก�าหนดให้
บรษิทัย่อยจดัท�าแผนธรุกิจและงบประมาณประจ�าปีน�าเสนอต่อธนาคาร
เพือ่ขอความเห็นชอบ รวมถงึมีการก�าหนดตวัชีว้ดัผลงานของบรษิทัย่อย 
เพือ่ให้นโยบายการด�าเนนิกจิการของบรษิทัมีความสอดคล้องกบันโยบาย
ของธนาคาร และให้มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อธนาคารเป็น
ประจ�าสม�่าเสมอ ส�าหรับกรณีท่ีบริษัทในกลุ ่มธุริกจทางการเงินมี
เหตกุารณ์เปลีย่นแปลงภายในอย่างมีนยัส�าคญั จะต้องได้รบัความเห็นชอบ
จากธนาคารก่อนด�าเนินการ

4.2 การด�าเนินการก�ากับดแูลการด�าเนินงานของบรษัิทย่อย
และบรษัิทรว่ม

ธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัต ิ
แต่งตั้งผู ้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ 
คณะกรรมการบรหิารพจิารณาอนมุตัแิต่งตัง้ผูบ้รหิารของธนาคารเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม โดยธนาคารได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติส�าหรับ 
การใช้สทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร 

นอกจากนั้น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุนและ
การด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจัดท�ารายงาน 
ผลการด�าเนนิงานและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งของบรษิทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือพิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง หรือ 
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่นใดตามที่ได้รับนโยบาย 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้ก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ
น�าส่งข้อมลูทางการเงนิและรายการระหว่างกนัรายไตรมาสมายงัธนาคาร 
เพ่ือจัดท�างบการเงินรวม รวมถึงก�าหนดให้รายงานข้อมูลการท�า 
ธุรกรรมภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้ธนาคาร
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสม�่าเสมอ

ธนาคารได้ก�าหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต้องเสนอขอความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มีเหตุการณ์
เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�าคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน 
การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมปัจจุบัน โดย
บริษัทย่อยก�าหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ
บริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนด�าเนินการ

ธนาคารมีข้อตกลงกบัผูถ้อืหุ้นอืน่ในการบรหิารจัดการบรษิทัร่วม
ในลักษณะ Joint Venture โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วนการ 
ถอืหุน้ และมกีรรมการอิสระตามทีห่น่วยงานก�ากบับรษัิทนัน้ๆ ก�าหนดไว้

นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเสนอขอความเห็นชอบส�าหรับกรณีที่มี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�าคัญ เช่น การเพิ่มทุน 
การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม
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ปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�าหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บรหิาร และบรษิทัร่วมขอความเหน็ชอบจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ก่อน
ด�าเนินการ

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัท
ร่วมในลักษณะ Joint Venture โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วน 
การถือหุน้ และมกีรรมการอสิระตามทีห่น่วยงานก�ากบับริษทัน้ันๆ ก�าหนดไว้

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารได้ก�าหนดมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ห้ามพนักงานท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ใน

ประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูล
ภายในอันเป็นสาระส�าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ท่ียัง
มไิด้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรอืตลาดหลักทรพัย์ฯ และตนได้ล่วงรูม้าใน
ต�าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของ
ธนาคารและไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�าเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง
หรอืผู้อ่ืน หรอืน�าข้อมลูภายในนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระท�าดงักล่าว 
โดยตนได้รับประโยชน์

2. กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือ เทียบเท่าข้ึนไปในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่
ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ ต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรพัย์ ตามหลกัเกณฑ์ทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย ์ก� าหนด นอกจากนี้ กรรมการธนาคาร  
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รายงานการถือ
หลกัทรพัย์ทีอ่อกโดยธนาคารทัง้ของตน ของคูส่มรสและของบตุรทีย่งัไม่
บรรลุนิตภิาวะเป็นประจ�าทกุเดอืนต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถงึการ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อม
ทั้งจัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ 
เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินการตามข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป

3. การก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาท่ีจ�ากัดการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่ออก
โดยธนาคาร และมกีารแจ้งระเบียบข้อบงัคบัในการป้องกนัการใช้ข้อมลู
ภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ 
ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

นอกจากนี้ เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และเกีย่วกบั
การซื้อขายหุ้นของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้กรรมการแจ้งต่อ 
เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และผู ้บริหารระดับสูงแจ้งต่อ 

ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ท�าการซื้อขาย

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

รอบปีบัญชี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน 
การสอบบัญชีให้แก่ผู ้สอบบัญชีของธนาคารใน จ�านวนเงินรวม 
37,050,000 บาท 

• ค่าบริการอื่น 
ในรอบปีบัญชี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน

ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ งานจ้างที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax call) งาน
จ้างท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โครงการ 
Transform IT Governance การว่าจ้างบรกิารฝึกอบรม งานจ้างทีป่รกึษา
โครงการ Financial Control Framework เป็นส่วนที่จ่ายไปในระหว่าง
ปีบญัช ีเท่ากบั 13,566,000 บาท และส่วนท่ีจะต้องจ่ายในอนาคต เท่ากบั 
2,990,000 บาท

7. การน�าหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรบับรษัิท
จดทะเบียนปี 2560 ไปปรบัใช้

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (974) เมื่อ 
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้มีการพิจารณาหลัก ปฏิบัติ CG Code ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า CG Code เป็น 
หลกัปฏบัิตท่ีิมีประโยชน์ส�าหรบัคณะกรรมการในฐานะผูน้�าหรอืผูร้บัผิดชอบ
สูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของ
ธนาคาร เพือ่สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างย่ังยืน รวมท้ังได้มีการทบทวน
การด�าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละ
หลกัปฏบิตั ิเพือ่ให้มัน่ใจว่าผลการปฏบิตั ิ(Outcome) มคีวามเหมาะสม 
นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรให้มีการพิจารณาและ
ทบทวนการน�าหลกัปฏบัิตติาม CG Code ไปปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิ
ของธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้มกีารพฒันาการด�าเนนิการ 
ด้านต่าง ๆ เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
และต่อเนื่อง และให้บันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติ 
คณะกรรมการด้วย โดยทีผ่่านมาธนาคารได้มกีารทบทวนมาตลอดทกุปี 
ส�าหรับในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14 / 2563 
(1039) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนการน�า
หลกัปฏบิตัติาม CG Code ปรบัใช้ตามบรบิททางธรุกจิของธนาคาร ท่ีได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว ท่ีประชุมเห็นชอบ 
ให้คงนโยบายการด�าเนินการตามหลกัปฏบิตั ิCG Code ทีม่คีวามเหมาะสม 
และแนวปฏบิตัขิองธนาคารทีส่อดคล้องกบับรบิททางธรุกจิของธนาคาร
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จ�านวน 3 แนวปฏิบัติ ดังนี้
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แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร
ท่ีสอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของธนาคาร

• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
• ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 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) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจ�านวน 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 12 คน หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 อย่างไรกต็าม กฎบตัรคณะกรรมการอสิระได้ก�าหนดหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหน่ึงว่า เสนอแนะวาระการประชุมต่อ 
ประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�าคัญหรือประเด็นปัญหาท่ี 
คณะกรรมการธนาคารควรพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารบรรจไุว้ในวาระการประชุม

• การทีป่ระธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอสิระ มไิด้กระทบต่อ
การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เน่ืองจากประธานกรรมการ
ธนาคารเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่าน
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการ
ก�าหนด Skill Matrix ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึง ธนาคาร
มีแนวทางการถ่วงดุลอ�านาจ ดังนี้

- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการ
ด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ และโปร่งใส 

- ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม และ
ไม่ใช่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร รวมถึงไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร

- โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารและการจัดการมีการ 
ตรวจสอบ และถ่วงดลุ (check and balance) กนัอย่างเพยีงพอ ประธาน
กรรมการธนาคารไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการ
ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ยกกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการธนาคาร
มีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพเพือ่ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ส่วนกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการ
บรหิารจดัการธนาคาร ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายทีค่ณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดไว้
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แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร
ท่ีสอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของธนาคาร

• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
• ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ 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) แต่งต้ังกรรมการอิสระคนหน่ึงร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจ�านวน 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 12 คน หรือเท่ากับ 
ร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 อย่างไรกต็าม กฎบตัรคณะกรรมการอิสระได้ก�าหนดหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหนึ่งว่า เสนอแนะวาระการประชุมต่อ 
ประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเร่ืองส�าคัญหรือประเด็นปัญหาท่ี 
คณะกรรมการธนาคารควรพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารบรรจไุว้ในวาระการประชมุ

• การทีป่ระธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอสิระ มไิด้กระทบต่อ
การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เน่ืองจากประธานกรรมการ
ธนาคารเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่าน
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการ
ก�าหนด Skill Matrix ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึง ธนาคาร
มีแนวทางการถ่วงดุลอ�านาจ ดังนี้

- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการ
ด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ และโปร่งใส 

- ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และ
ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมถึงไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร

- โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารและการจัดการมีการ 
ตรวจสอบ และถ่วงดลุ (check and balance) กนัอย่างเพยีงพอ ประธาน
กรรมการธนาคารไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการ
ก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ยกกนัอย่างชดัเจน โดยประธานกรรมการธนาคาร
มีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง 
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพเพือ่ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ส่วนกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการ
บรหิารจดัการธนาคาร ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายทีค่ณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดไว้

แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร
ท่ีสอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดบัการท�างานของกรรมการอสิระ โดย
ให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับ 
คณะกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ ของธนาคาร จดัให้มกีฎบัตรคณะกรรมการอสิระ
ที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความ 
รบัผดิชอบและมกีารแต่งตัง้กรรมการอสิระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอสิระ

•  คณะกรรมการธนาคารอาจพจิารณาจดัให้มทีีป่รกึษาภายนอก
มาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ  
3 ปี และเปิดเผยการด�าเนินการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ว่า ต้องจดัให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิาน 
ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ และแบบประเมนิทัง้คณะ ปีละ 2 ครัง้ 
และน�าผลการประเมนิ ดังกล่าวมาปรบัปรงุและพัฒนาการท�างาน รวมถงึ 
ใช ้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค ์ประกอบของ 
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารอาจพจิารณาจดัให้มทีีป่รกึษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเดน็ในการประเมนิ
ผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกไ็ด้ ตามหลกัเกณฑ์และช่วงเวลาท่ีเหน็
สมควร โดยต้องเปิดเผยการด�าเนินการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี
 ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีการตัง้ท่ีปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการธนาคาร เนื่องจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการ 
ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี 
 - การก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ/ 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากบั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และองค์กรทีด่แูลด้าน
การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเช่น สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)
 - ทบทวนแบบประเมินเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
 - เปิดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

8. การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีใน
เรื่องอื่น ๆ 

• รายงานการปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�าเนินงาน

ที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดี มีระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ 
ความมัน่ใจต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ ตลอดจนผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูเ้กีย่วข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อน�าธนาคารไปสู่ความมั่นคง เพ่ิมมูลค่า และเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน

ในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้มี
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2555 ที่แนะน�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)  
ที่แนะน�าโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
ส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย ท่ีจดั

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซ่ึงในปี 2563 
ธนาคารได้รับผลการประเมินตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ “ดเีลศิ” โดยมกีารด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการในปี 2563 
สรุปได้ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) 
1.1	นโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและ

อ�านวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่กระท�าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการ 
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งในก�าไรตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารตามท่ีผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ



152

บัญชี สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเร่ืองส�าคัญของธนาคารผ่านการ
พิจารณาในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยงัด�าเนนิการตามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธิ
พื้นฐานตามกฎหมายในด้านอื่นๆ รวมถึงไม่กระท�าการใดๆ ท่ีอาจ
เป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร  
ผูถ้อืหุ้นมสีทิธใินการรบัทราบข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ  ของธนาคาร ท้ังทาง
ด้านการเงนิและไม่ใช่การเงนิ เช่น ผลการด�าเนนิงาน นโยบายการบรหิารงาน 
บทวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน ผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
จากสถาบันต่าง ๆ  ข้อมูลงานวิจัยและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงข้อมูล
ที่ส�าคัญที่ธนาคารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสามารถ 
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก

1.2	หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น 

เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ
ปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนๆ เรียกว่าการ
ประชมุวสิามญั ซึง่จะเรยีกประชมุวสิามญัเมือ่ไรกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร 
หรือภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นตาม 
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�าหนด โดยให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา 
และสถานที ่ซึง่ค�านงึถงึความสะดวกของผูถ้อืหุน้ทีจ่ะเข้าร่วมประชมุเป็น
ส�าคัญ คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการ 
ลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยให้มีการบริหารจัดการ
ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี รวมถงึ
การจัดท�ารายงานการประชุมต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญ
อย่างถกูต้องครบถ้วน รวมถงึให้มกีารเปิดเผยรายชือ่กรรมการทีเ่ข้าร่วม
ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร้อยละของทั้ง 2 กรณีด้วย

ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี และไม่มี
การเรยีกประชมุวสิามญั โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดวนัประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันที่ 9 เมษายน 2563 
ต ่อมาเนื่องจากมีสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ COVID-19  
คณะกรรมการธนาคารจงึมมีตใิห้เลือ่นการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ออก
ไปก่อน โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศให้ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุได้ทราบผ่าน
ระบบส่ืออเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และเวบ็ไซต์ของธนาคารเมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2563 ทัง้นี ้เมือ่สถานการณ์
อยู่ในระดบัทีค่วบคมุได้อย่างต่อเนือ่งและภาครฐัได้มมีาตรการผ่อนคลาย
การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะกรรมการธนาคารจึงได้
ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันที่ 
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทธนิ ีครสิตลัฮอลล์ ชัน้ 3 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล 
เลขท่ี 61 ถนนวทิย ุแขวงลมุพนีิ เขตปทุมวนั กรงุเทพมหานคร พร้อมทัง้
จัดท�าแผนท่ีและข้อมูลการเดินทางเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งใน 
หนงัสอืเชิญประชุม และน�าส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุรายทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุ

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ธนาคารได้ตระหนกัถึงความปลอดภยัและสุขภาพของผูถ้อืหุน้ 

รวมถงึการรบัผดิชอบต่อส่วนรวม จงึได้ก�าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ซึ่งได้น�าส่ง
พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ โดยได้ขอความร่วมมอืให้ผูถ้อืหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะ
ปฏิบัติและรับทราบเรื่องต ่างๆ อาทิ การพิจารณามอบฉันทะ 
ให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อ 
ลดปัจจัยความเส่ียงของการแพร่ระบาดของเชื้อฯ จากการรวมกันของ
คนหมู่มาก การผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างการก่อนเข้าสู่
บริเวณสถานที่ประชุม การจัดท�าแบบคัดกรองตนเองส�าหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ การลงทะเบียน
เข้า-ออก บนแพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นต้น

1.2.2 การแจ้งเชิญประชุม และเอกสารการประชุม 
ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 11 / 2563 

(1036) วนัท่ี 10 มถุินายน 2563 ได้มีมตกิ�าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยภายในวันเดียวกันนี้ ธนาคารได้ 
ท�าการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารดังกล่าวพร้อมกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัวนัประชมุผูถ้อืหุน้ 
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและความเห็นคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) 
ให้ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์
ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของธนาคาร เป็นการ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารจัดท�าหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมรวมถึงรายงานประจ�าปีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยมีข้อมูลก�าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม วาระการ
ประชมุทีร่ะบวุ่าเป็นวาระเพือ่ทราบหรอืเพือ่อนมุตั ิ รวมทัง้แบ่งเป็นเรือ่งๆ 
อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น 
ในแต่ละวาระการประชุมมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และเหตุผล  
ความเหน็คณะกรรมการ ตลอดจนรายละเอยีดข้อมลูทีเ่กีย่วข้องอย่างเพยีงพอ 
อาทิ วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายการ
จ่ายเงนิปันผล อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอพร้อมทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบ 
เป็นต้น วาระเลือกตั้งกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อ-นามสกุล 
อายุ ประวัติการศึกษาและการท�างาน จ�านวนบริษัทจดทะเบียน/ไม่ใช่
บรษิทัจดทะเบยีนและองค์กรอืน่ๆ ท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการ
เสนอชือ่กรรมการเดมิกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งอีกครัง้ ได้จดัให้มข้ีอมูล
การเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา และวนัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ 
เป็นต้น วาระค่าตอบแทนกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต�าแหน่ง โดย
ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา 
เป็นต้น วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี มีข้อมูล
ประกอบ เช่น ชื่อและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ข้อมูลที่แสดงถึง 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ�านวนค่าสอบบัญชีที่เสนอ เป็นต้น

นอกจากนี ้ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุให้
ผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบ 
วาระการประชุม สามารถส่งค�าถามเป็นการล่วงหน้ามายังธนาคาร 
ได้ที่ E-mail Address : share.holder@krungthai.com หรือติดต่อ 
ส�านักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4132, 
0-2208-4136, 0-2208-4144, 0-2208-4146
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ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชมุพร้อมกนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
ซึง่สามารถดาวน์โหลดได้บนเวบ็ไซต์ของธนาคารตัง้แต่วนัที ่19 มถินุายน 
2563 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้
รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ส�าหรับการน�าส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผูถื้อหุน้ ธนาคารได้มอบหมายให้บริษทั ศนูย์รับฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคารเป็นผู้ด�าเนินการ  
ซึ่งได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุก
รายพร้อมกัน โดยแยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ
ฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยน�าส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 
2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 8 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันจ�านวน 1 ฉบับ 
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง 
2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการล่วงหน้า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2.3 การด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่จะติดภารกิจที่ส�าคัญและจ�าเป็นท่ีท�าให้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ เพ่ือชี้แจงผลการด�าเนินงานและ
นโยบายบริหารงาน และตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมถึง
จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) กรรมการธนาคารได้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ในฐานะ 
Chief Financial Officer (CFO) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยธนาคารได้
มอบหมายให้ บรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั ท�าหน้าทีด่แูลการประชมุ 
(Inspector) ดูแลการนับคะแนนเสียงให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีและได้เชญิผูถ้อืหุน้รายย่อย 1 คน เพ่ือเป็นผูแ้ทนของทีป่ระชมุ
ในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี
ของธนาคารประจ�าปี 2562 ได้แก่ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตอบค�าถามที่เกี่ยวกับงบการเงินต่อที่ประชุม 
รวมถึงผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด ซึ่งเสนอเป็นผู้สอบ
บญัชปีระจ�าปี 2563 และผูแ้ทนสมาชกิอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้ สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการ
ธนาคารซึง่ท�าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชมุได้แจ้งรายชือ่กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ริหาร และผูท้ีเ่ข้าร่วมประชมุดงักล่าว ให้ผูถ้อืหุน้
ได้ทราบก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม 

ธนาคารจดัให้มกีารใช้บัตรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ
เพื่อพิจารณา โดยได้น�าระบบคอมพิวเตอร์ และ QR Code มาใช้ในการ
รับลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง และมีการแสดงผลในทุกวาระ 
ซึ่งช่วยให้การด�าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์และกติกาที่ใช้ในการประชุม การสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยใน
การประชุมได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุมท่ีก�าหนด 
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ 

ในทุกวาระการประชุม ประธานในท่ีประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลา 
แก่ผูถ้อืหุน้ทกุคนมีสทิธอิย่างเท่าเทยีมกนัในการตรวจสอบการด�าเนนิงาน
ของธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ  
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับวาระหรือเกี่ยวกับธนาคารได้โดยอิสระ ในเวลาท่ี
เพียงพอ และเป็นไปตามวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีขอให้ใช้เวลาในการประชมุให้เป็น
ไปอย่างกระชับและมปีระสิทธภิาพตามทีไ่ด้แจ้งต่อท่ีประชมุก่อนเริม่เข้า
สู่วาระการประชุม โดยธนาคารตอบค�าถามผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุทีก่�าหนดไว้และค�าถามทีเ่กีย่วข้องก่อน 
ส�าหรบัค�าถามอืน่ ธนาคารจะน�าค�าตอบเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร 
โดยธนาคารได้บันทึกประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นที่ส�าคัญ รวมถึงค�าชี้แจง
ของธนาคารไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบต่อ
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยไม่มีการให ้
ค่าตอบแทนอืน่แก่กรรมการนอกเหนอืจากทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ทั้งนี้ ธนาคารได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึง
นโยบายและหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย 
ค่าตอบแทน รวมถึงการค�านึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบ ในการให้นโยบาย แก้ปัญหา และตดัสินใจในการด�าเนนิธรุกจิ
ของธนาคาร เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและทศิทางธรุกจิของธนาคาร ซึง่ได้
เทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยและ
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู ่ในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้เสนอจ�านวนเงิน
ค่าตอบแทน รวมถงึข้อมูลค่าตอบแทน ในปีท่ีผ่านมา ซึง่ท่ีประชมุสามญั
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่27 (ปี 2563) ได้มมีตอินมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ
ประจ�าปี 2563 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของ
ประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร และค่าเบีย้ประชมุของ
ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินบ�าเหน็จกรรมการ
ประจ�าปี 2562 ตามที่เสนอ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน 
กรรมการไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 99 

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจ�านวนหลายคน ธนาคารได้เสนอ
รายชื่อบุคคลทีละคนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง
เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ซ่ึงมีกระบวนการสรรหาและนโยบาย
การสรรหากรรมการ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการ 
หน้า 145 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) 
มีกรรมการที่ออกจากต�าแหน่งตามวาระจ�านวน 4 คน โดยกรรมการ 
ทกุคนทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ได้ออก
จากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
และลงมติเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุม

1.2.4 การเปิดเผยมตแิละรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้
ภายหลงัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี ครัง้ท่ี 27 

(ปี 2563) เสร็จส้ิน ธนาคารได้เผยแพร่มติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผล 
การลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกสียง ในแต่ละวาระ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
ระบบข่าวอเิลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของธนาคาร ก่อนเวลา 9.00 น. ของวันท�าการถัดไป

ในการจดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี 
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ครัง้ที ่27 (ปี 2563) ได้มีการบนัทึกรายละเอยีดในเรือ่งต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้
ไว้ด้วย

- รายชื่อและต�าแหน่งของกรรมการซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ซ่ึงท�าหน้าที่เลขานุการของ 
ที่ประชุม ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงผู้บริหารสายงานบริหาร
การเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม 
ส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ผูแ้ทนของบรษิทั กรงุไทยกฎหมาย จ�ากดั ซึง่ท�าหน้าที่
ดูแลการประชุม (Inspector) และผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่เสนอชื่อเพื่อเป็น 
ผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง

- วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง 
และมติของที่ประชุม วิธีการและข้ันตอนการสอบถามหรือแสดง 
ความคดิเหน็ ซ่ึงเลขานกุารของทีป่ระชมุได้ชีแ้จงให้ผูถ้อืหุน้ทราบก่อนเริม่เข้า
สู่วาระการประชุม

- สรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค�าช้ีแจงของกรรมการและผู้บริหาร
ของธนาคารที่ได้ตอบในแต่ละวาระ

- มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พร้อมรายละเอยีดจ�านวน
และสัดส่วนของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ที่ระบุอย่าง
ชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บน
เว็บไซต์ของธนาคารภายในก�าหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
คอื วนัที ่24 กรกฎาคม 2563 ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้ทัง้ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพ่ือแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวการเผยแพร่รายงาน
การประชมุผูถ้อืหุ้น และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ท่ีมข้ีอสงสัยหรอืมคีวามเหน็
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดง 
ความคดิเหน็มายังธนาคารได้ภายใน 1 เดอืน นบัตัง้แต่วนัทีท่ีป่ระชุมลงมติ

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable 
Treatment of Shareholders)

2.1	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม

ธนาคารมนีโยบายในการปฏบิติัต่อผูถ้อืหุน้แต่ละรายอย่าง
เท่าเทยีมกันและเป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิและส่งเสริมผูถ้อืหุน้ทกุกลุ่ม ทั้ง 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้เข้าร่วม
ประชมุผูถ้อืหุน้ และได้ใช้สทิธขิองตนในฐานะผูถ้อืหุน้ โดยได้รบัการดแูล
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวก โดยเลือก
สถานทีจั่ดการประชมุทีง่่ายต่อการเดนิทาง และเพยีงพอกบัจ�านวนผูถ้อืหุ้น
ทีม่าเข้าร่วมประชุม รวมทัง้จดัให้มเีจ้าหน้าทีต้่อนรับดแูลอ�านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอตลอดการประชุม เตรียมการรักษาความปลอดภัยและ 
แผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ รวมทัง้มกีารน�าเทคโนโลยี 
มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม

2.2	หลกัปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม
หุน้ของธนาคารประกอบด้วยหุน้ 2 ประเภท คอื หุ้นสามัญ 

และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และ
ถือเสียงข ้างมากเป ็นมติ ยกเว ้นกรณีที่ เป ็นไปตามที่ระบุไว ้ใน 
ข้อบังคบัของธนาคารหรอืตามทีก่ฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ธนาคาร

ก�าหนดกระบวนการประชมุผูถ้อืหุน้ในลกัษณะทีส่นบัสนนุการปฏบิตัต่ิอ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม อาทิ 

2.2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
มีรายละเอียดการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล

กจิการทีด่ท่ีีเกีย่วกบัการประชมุผูถ้อืหุ้น การแจ้งเชญิประชมุและเอกสาร
การประชุม การด�าเนินการประชุม รวมถึงการเปิดเผยมติและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น  
(Rights of Shareholders) สรุปได้ดังนี้

- ธนาคารได้เผยแพร่มติท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัก�าหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็น 
คณะกรรมการในแต่ละวาระ เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการให้ข้อมูล 
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ และวธิกีารต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอนการ 
ออกเสียงลงคะแนนซึ่งไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน รวมถึงสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซ่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ  
1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตาม
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เป็น
ประการอื่น นอกจากนี้ ในการด�าเนินการประชุม เลขานุการของ 
ที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าสู่
วาระการประชุม

- ธนาคารจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู ้ถือหุ ้นทั้ง 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารเป็นการล่วงหน้า 21 วนั ก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุ้น โดยได้น�าส่งหนงัสอื
เชิญประชุมให้แก่ผู ้ถือหุ ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพร้อมกัน 
แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผูถ้อืหุ้นสญัชาตไิทย และฉบับภาษาองักฤษให้แก่
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ทางไปรษณีย์เป็นเวลาล่วงหน้า 8 วัน ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น

2.2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลธนาคาร 

และการคดัสรรบุคคลทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมและปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เพือ่ประโยชน์สูงสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย 
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยเสนอชือ่บุคคลพร้อมข้อมลูด้าน
คุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับ
การคัดสรรผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ 
คณะกรรมการธนาคาร พจิารณาน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณาเลอืก
ต้ังเป็นกรรมการ และการเสนอเรื่องท่ีเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารก�าหนด 
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า  
3 เดอืนสดุท้าย ก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบัญชวีนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี โดย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้ก�าหนดช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 และการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลา 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารได้แจ้งการให้
สิทธิผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ในวันที่  
24 กนัยายน 2562 และ วนัที ่25 กนัยายน 2563 ตามล�าดบั ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุน้
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เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการและไม่มี 
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช้หนังสือ 
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดย
ธนาคารได้น�าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้
กับผู้ถือหุ้นด้วย ได้แก่ แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์
ก�าหนด ครบทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก - แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย 
ไม่ซับซ้อน แบบ ข - แบบที่ก�าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว ซึ่งธนาคารแนะน�าให้ผู้ถือหุ้นใช้ และ แบบ ค 
- แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ 
คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ พร้อมทัง้ได้เสนอชือ่
และข้อมูลของกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการ 
มอบฉนัทะ หลกัฐานทีต้่องใช้ในการแสดงสทิธเิข้าร่วมประชุม ซึง่รวมถงึ
เอกสารหรือหลักฐาน ค�าแนะน�าขั้นตอนในการมอบฉันทะด้วย โดยไม่มี
การก�าหนดเงื่อนไขใดซึ่งท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ธนาคารดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ให้มีการเพิ่ม
วาระการประชุมท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส�าคญัทีผู้่ถอืหุน้ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมลูก่อนตดัสินใจ เว้นแต่
จะได้มีการด�าเนินการถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก�าหนด โดยที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 
27 (ปี 2563) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล�าดับ
ระเบียบวาระท่ีได้ก�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ธนาคารได้
น�าส่งให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระ
การประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือ 
นดัประชมุ นอกจากนี ้ในวาระการพิจารณาเลอืกต้ังกรรมการ ธนาคารได้
เสนอชือ่กรรมการให้ผูถ้อืหุ้นใช้สิทธลิงคะแนนเสยีงเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายคน

2.2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- ธนาคารมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู ้บริหาร 

พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง น�าข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนหรอืเผยแพร่ให้บคุคลอืน่ทราบ รวมทัง้ก�าหนดให้มีการ
เกบ็รกัษาป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมท้ังแจ้ง
แนวทางดงักล่าวให้ทกุคนในองค์กรถอืปฏบิตั ิโดยมสีาระส�าคญัคอื ห้าม
พนักงานท�าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในประการที่น่าจะ
เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็น
สาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือ
ฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร และ
ไม่ว่าการกระท�าดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่ หรอื
น�าข้อมลูภายในน้ันออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ่ื้นกระท�าดงักล่าว โดยตนได้รับ
ประโยชน์

- กรรมการธนาคาร กรรมการผู ้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารสายงาน และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ในฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ก.ล.ต. 
ก�าหนด

- ธนาคารมีการรายงานการถือหุ ้นธนาคารของ
กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารสายงาน รวมถึง 
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ�าทุกเดือน และเปิดเผยการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

- ก�ากบัดแูลการซือ้ขายหลักทรัพย์และป้องกนัการใช้
ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย ์
ทีอ่อกโดยธนาคาร และมกีารแจ้งระเบยีบข้อบงัคบัในการป้องกนัการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการ และพนักงาน ได้ทราบผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ของธนาคาร

- คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ
ธนาคารแจ้งต่อเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร และผูบ้รหิารระดบัสงู
แจ้งต่อฝ่ายก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ 2 เกี่ยวกับการซื้อขาย
หุ้นธนาคาร อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนท�าการซื้อขาย

2.2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารในการประชมุครัง้ที ่13 / 2552 

(751) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้มีการพิจารณาให้มีการด�าเนินการ
ตามมาตรา 89 / 14 มาตรา 89 / 15 และมาตรา 89 / 16 แห่งพระราชบัญญตัิ
หลักทรัพย ์และตลาดหลักทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดยก�าหนดให ้ 
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคารทราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กบัการบรหิารจัดการกจิการของธนาคารและบรษิทัย่อย ตามแบบฟอร์ม
ท่ีธนาคารก�าหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าท่ีเก็บรักษารายงานการ 
มีส่วนได้เสียดังกล่าว และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้
ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 
7 วันท�าการ นับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงาน ทั้งนี้ ในปี 2563 และที่
ผ่านมาโดยตลอด กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้มีการรายงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด นอกจากนี้ 
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. ได้ก�าหนดให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย
ในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดย
ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

3. การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3.1	การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสียต่างๆ
ธนาคารได้ตระหนักถงึสทิธแิละบทบาทของผูมี้ส่วนได้เสยี

กลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร โดยได้ก�าหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้ ซึ่งธนาคารยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

3.1.1 การปฏิบัติต ่อผู ้ถือหุ ้น: ธนาคารมุ ่งมั่นด�าเนิน 
ธรุกจิให้มผีลประกอบการทีด่ ีสามารถสร้างผลก�าไรให้เตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่ง
และม่ันคง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรอืข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้องอย่างครบถ้วน และยึดมัน่ใน
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ 
ของผูถ้อืหุ้น อกีทัง้ยงัมุง่มัน่พฒันาและเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขัน
เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุ้นในระยะยาว นอกจากนี ้ธนาคารยังค�านึง
และให้ความส�าคญักบัสิทธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่าเสมอ มีการจ่ายเงินปันผล
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ทีเ่หมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้แสดงความคดิเหน็
และมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของธนาคาร

3.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า: ธนาคารด�าเนินการภายใต้
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้อง มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความ
เตม็ใจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถงึค�านงึถงึสขุภาพ และความปลอดภยั 
ของลกูค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการและความคาดหวงัของลูกค้า ให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด โดยการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย 
โดยมีการพัฒนากระบวนการท�างานและน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
อย่างเหมาะสม รวมถงึพัฒนาช่องทางการให้บรกิารผ่านเทคโนโลยต่ีางๆ 
เพือ่อ�านวยความสะดวกและลดต้นทนุของลกูค้าในการเข้าถงึบรกิารของ
ธนาคาร ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารมีมาตรการในการ
ดแูลรกัษาความลบัของลกูค้าท่ีรดักมุ รวมทัง้จดัให้มช่ีองทางเพือ่รบัเรือ่ง
ร้องเรียนของลูกค้า และด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ ตลอด
จนการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ผลติภัณฑ์และบรกิาร ในด้านการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิ
ก า รขาย  ( s a l e s  conduc t )  ธนาคาร ได ้ ก ร ะท� า อย ่ า งม ี
ความรับผดิชอบ ไม่ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ หรอืใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า

3.1.3  การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: มีนโยบายในการปฏิบัติต่อ 
เจ้าหนีท้กุกลุ่ม ได้แก่ ผูฝ้ากเงนิ ผูถ้อืหุน้กู ้และเจ้าหน้ีอืน่ๆ อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม 
ต่อท้ังสองฝ่ายตามสญัญา หรอืเงือ่นไขต่างๆ ทีต่กลงกนัไว้อย่างเคร่งครดั 
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพ่ือร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง ผลประโยชน ์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง  
ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

3.1.4  การปฏิบัติต่อคู่ค้า: ธนาคารมีหลักในการด�าเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส โดย 
ยึดผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส�าคัญ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรอืพวกพ้อง มกีารให้ข้อมูลทีถ่กูต้อง ครบถ้วน และอยู่บนพืน้ฐาน
ของความจริงแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของก�านัล สินน�้าใจ การเลี้ยง
รับรอง หรือบริการที่จัดข้ึนให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู ่คณะอย่าง 
เฉพาะเจาะจง เพื่อหลักเลี่ยงข้อครหาต่าง ๆ  และป้องกันมิให้เกิดความ
โน้มเอียงทีอ่าจจะช่วยเหลอืตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เป็นพิเศษ โดยยึดถอื
การปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อ
การพัฒนาการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน ในบางกรณีที่สามารถ
ช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิต
และให้บรกิารทีไ่ด้มาตรฐาน ชีแ้จงและดแูลให้คูค้่าเคารพสทิธมินษุยชน
และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการจัดหาพัสดุ
ของธนาคาร ดังนี้

ก. การด�าเนนิงานด้านการพสัดขุองธนาคารต้องเป็น
ไปอย่างรวดเรว็ ถกูต้อง ประหยดั โปร่งใส และคุม้ค่า สามารถตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลได้ทุกขั้นตอน

ข. การจัดหาพัสดุต้องด�าเนินการให้เกิดผลดีต่อ

ธนาคารมากที่สุด และได้รับพัสดุตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
ผู้ใช้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จ�านวน ตรงตามเวลาที่ต้องการใช้งาน 
และการให้บริการ 

ค. การจัดหาพัสดุจะต้องกระท�าอย่างเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อธนาคาร 
ผลกระทบต่อภาระของประชาชนและสังคม โดยไม่ถอืราคาทีเ่สนอต�า่สุด
เป็นเกณฑ์อย่างเดยีว แต่ค�านงึถงึการใช้ทรพัยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาว 
และมีการน�าปัจจัยต่างๆ มาประเมินกับผลลัพธ์ที่จะได้จากการ 
จัดหาพัสดุ แล้วเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อธนาคาร 

ง. การจัดหาพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และสมเหตสุมผล โดยค�านึงถงึคณุสมบตัแิละความสามารถ 
ของผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเสมอภาค ทั้งในด้านการให้ข่าวสาร
และการพิจารณาท่ีไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคล
หรือนิติบุคคลเหล่านั้น

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพจัดหาและจัดจ้างตามท่ีธนาคาร

ก�าหนด และ/หรือ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์
2.  ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของ

ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ

ปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค�าสั่ง 
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4. ต้องเป็นผู้มีอ�านาจในการท�านิติกรรมในนามบริษัท 
ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล แต่ในกรณีท่ีไม่สามารถย่ืนซองเสนอราคา
ด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอ�านาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือ
พนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด�าเนินการแทนได้ ท้ังนี้ จะต้องมีหนังสือ
มอบอ�านาจทีล่งนามโดยกรรมการหรอืเป็นหุน้ส่วนผูม้อี�านาจกระท�าการ
ในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราส�าคัญของบริษัท/ห้าง  
มามอบต่อธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

5. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ  
ในขณะที่เข้าร่วมการจัดหาพัสดุ และในขณะที่ลงนามสัญญา

6. ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร ่วมกันกับผู ้ประสงค์จะ 
เสนอราคารายอ่ืน และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และไม่เป็นผู้กระท�าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกฟ้อง 
ล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการ
ปรบัโครงสร้างหน้ี โดยผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผูจ้ดัท�าหนงัสอืรบัรอง
ยืนยันนิติบุคคล/บุคคล

แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับธนาคาร
1. ความซื่อสัตย์สุจริต

1.1  ต้องด�าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของความซ่ือสัตย์ 
สุจริต มีจริยธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี

1.2  ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น ปลอมปนสินค้า หรือ 
ส่งสินค้าที่มาตรฐานต�่ากว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น

1.3  ไม่เสนอหรือให้สิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการอ�านวยความสะดวกในเรื่อง 
ต่างๆ หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจกระท�าการใดๆ
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2. การเก็บรักษาความลับ
2.1  มนีโยบาย และการสือ่ความให้พนกังานในบรษิทั

รักษาข้อมูลความลับของธนาคาร
2.2  ต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ

และไม่น�าข้อมูลของธนาคารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือเพ่ือประโยชน์ทางการค้า  
พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของธนาคาร

2.3  ต้องมีแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business continuity plan) เพื่อรองรับกรณีงานท่ีให้บริการมีปัญหา 
หยุดชะงักลง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

3.  การเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
3.1  ต้องปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ของทางการท่ีเกีย่วข้อง 

เคารพวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�าเนิน
ธุรกิจ

3.2  ต้องจ่ายค่าจ้างและสทิธปิระโยชน์ทีล่กูจ้างพงึได้
ตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

4. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1  ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

หากพบว่ามีการด�าเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง 
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และบุคลากรของธนาคาร

4.2  ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถ 
ตรวจสอบไดใ้นทกุขัน้ตอน ก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัทางธรุกิจอย่างเสรแีละ
เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และ 
การบิดเบือนกลไกการแข่งขัน

5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5.1  ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ปลอดภัย

และถกูสขุลกัษณะตามกฎหมาย หรอืระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้องให้กบั
ลูกจ้าง และด�าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

5.2  สร้างความปลอดภยัและสขุอนามยัของพนกังาน
และชุมชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ด�าเนินธุรกิจ

3.1.5  การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร: มุ่งมั่น 
ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�าไว้กับพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร มี 
การประสานประโยชน์ด้านองค์ความรูเ้พ่ือพัฒนาศกัยภาพและยกระดบั
ความสามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และให้ความช่วยเหลือ
ธุรกิจธนาคารในลักษณะเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจ
โดยรวม

3.1.6  การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่ง: ธนาคารมนีโยบายการประกอบ
ธรุกจิด้วยการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มนีโยบายแข่งขนัด้วยการใส่ร้ายป้ายสี 
กล่ันแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู ่แข่ง แต่ขณะเดียวกัน 
ก็หลีกเลี่ยงการตกลงหรือการพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงาน 
หรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ เกี่ยวกับต�าแหน่งท่ีต้ังภูมิประเทศ การตลาด 
การจดัสรรลกูค้า อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนยีมต่างๆ รวมถงึผลิตภณัฑ์ 
บริการ หรือแผนธุรกิจ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ 
ของธนาคาร

3.1.7 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ธนาคาร 
ให้ความส�าคัญและมุง่ปลกูฝังจติส�านกึในเรือ่งความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่าน

นโยบายและโครงการด้าน CSR ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น ด้วย 
ความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรทีด่ขีองสงัคม มส่ีวนร่วมในการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตท่ีดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม  ในด้านสิ่งแวดล้อม แม้ธุรกิจ
ของธนาคารจะเกีย่วข้องกบัเศรษฐกจิและการเงนิเป็นหลกั ซึง่ไม่ได้สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคาร
กไ็ด้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการรกัษาสิง่แวดล้อม โดยได้ก�าหนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และตั้งเป้าหมายในการป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากการด�าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร

3.1.8  การปฏบิตัต่ิอคณะกรรมการและผูบ้รหิาร: คณะกรรมการ
และผู้บรหิารของธนาคารได้รบัรูถ้งึสิทธขิองตนเป็นอย่างด ีและพร้อมเป็น
แบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าท่ีของตนตามกรอบท่ีธนาคาร
ก�าหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

3.1.9 การปฏบิตัต่ิอพนกังาน: ให้ความส�าคญักบัการบรหิาร
และพฒันาบคุลากร โดยจดัให้มรีะบบการบริหารงานบุคคลทีเ่ปิดโอกาส
ให้พนกังานทกุระดบัเตบิโตในสายอาชพีอย่างเท่าเทยีมกนั มกีารปฏบิตัิ
ที่ เป ็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม 
และเคารพสิทธิมนุษยชน ควบคู ่ไปกับการดูแลในเรื่องเงินเดือน  
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อืน่ๆ รวมถงึสวสัดิการพนกังาน ให้อยูใ่น
ระดบัท่ีสามารถเทียบเคยีงกบับรษิทัชัน้น�าท่ัวไป ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้อง
กับผลการด�าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
วัดผลการปฏิบัติงานตามบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) 
ส�าหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ธนาคารได้ด�าเนินงานตาม
นโยบาย PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ” โดยพนักงานจะได้รับ 
ผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง นอกจากนัน้ ธนาคาร
ดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ท่ีเหมาะสมตาม
ต�าแหน่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ให้อยู ่ในอัตราท่ีเทียบเท่ากับ 
ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าหรือสถาบันการเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของพนกังานได้อย่างเหมาะสม 
ธนาคารมีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
และกระบวนการพัฒนาบคุลากร เพือ่เพ่ิมศกัยภาพของพนกังานให้พร้อม
รับการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความส�าคัญในความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยและเอื้อต่อการท�างาน มีการก�าหนดมาตรการความปลอดภัย
ทีต้่องด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและท่ีธนาคารก�าหนดขึน้ รวมทัง้
ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท�าคู่มือแผนฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร  
ทัง้ในสถานการณ์ปกต ิหรือเม่ือเกดิวิกฤต เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัส่งเสรมิ 
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซ่ึงกันและกันตาม
แนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ส�าหรับสวัสดิการ
พนักงาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
โดยการจดัสวัสดกิารประเภทต่างๆ เช่น จดัให้มสีถานพยาบาลธนาคาร
เพือ่ให้บรกิารตรวจรกัษาพยาบาลแก่พนกังาน ครอบครวั และผู้เกษยีณอายุ 
ให้เงนิช่วยเหลอืการศกึษาบุตร เงนิช่วยเหลอืค่ารกัษาพยาบาล โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน และให้เงินกู้สวัสดิการ 
เป็นต้น 
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3.1.10  การปฏบัิติต่อภาครฐั: การด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร 
นอกจากการมุง่สร้างผลก�าไรให้แก่ผู้ถอืหุน้ สร้างความม่ังคัง่ให้แก่ลกูค้า
และสนับสนุนให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ธนาคารยังให้
ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�าหนด และ 
กฎระเบียบต่างๆ จากหน่วยงานก�ากับอย่างเคร่งครัด รวมถึงให ้
ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น 
อย่างด ีเพราะธนาคารเชือ่มัน่ว่า การด�าเนนิธรุกจิอย่างถกูต้องควบคูก่บั
การมีจริยธรรมที่ดีนั้น เป็นรากฐานส�าคัญท่ีท�าให้ธนาคารเติบโต 
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

3.1.11  การเคารพสิทธิมนุษยชน: ธนาคารด�าเนินธุรกิจ 
โดยยึดถือกฎหมายท้ังภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human 
Rights หรอื UDHR โดยธนาคารสนับสนนุหลกัการพ้ืนฐานของสิทธมินษุยชน
ในทุกๆ สายธุรกิจและในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคารด�าเนินกิจการ ธนาคาร
เคารพในการปกป้องรักษา รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ 
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

3.1.12  การเคารพสทิธด้ิานทรพัย์สนิทางปัญญา : ธนาคาร
จะไม ่ละเมิดต ่อทรัพย ์ สินทางป ัญญาทั้ งหลาย ไม ่ว ่ าจะเป ็น 
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมี
ลขิสทิธิอ่ื์นๆ โดยในการใช้เผยแพร่ หรอืดดัแปลงทรพัย์สนิทางปัญญาใดๆ 
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน  
ขณะเดยีวกัน พนกังานทกุคนจะต้องปกป้องทรัพย์สนิทางปัญญาของธนาคาร 
ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า  
และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารด้วย

3.1.13  การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: ธนาคารม ี
นโยบายการด�าเนนิธรุกจิภายใต้กฎหมาย จรยิธรรม ตลอดจนมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล มีและประกาศนโยบาย 
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti bribery and Coruption 
Policy) ต่อสาธารณะ รวมถึงมีช ่องทางในการรับแจ้งเบาะแส 
การกระท�าความผิด (Whistle Blowing) ทีเ่ปิดโอกาสให้ทกุคนแจ้งเบาะแส 
การกระท�าผดิ รวมทัง้ป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน และความขดัแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติ
และคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ  และคู่ค้ามีและประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกท้ังเข้าร่วมเป็นภาคี 
เครอืข่ายด้วย และได้รบัรองการต่ออายสุมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

3.1.14  การจัดซ้ือจัดจ้างกับภาครัฐ: ธนาคารจะแข่งขัน
ทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดย
การด�าเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ 
จัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการท่ีกฎหมายและ 
กฎระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างก�าหนดไว้ รวมทั้งธนาคารจะไม่
แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพ่ือกระท�าการใดๆ ท่ี 
ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั เพือ่ให้ได้มาซึง่สัญญาหรอืข้อตกลงใดๆ 
จากหน่วยงานภาครฐัและรฐัวสิาหกจิทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ 
รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบน
และคอร์รัปชัน

3.2	การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ธนาคารด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลักบรรษทัภบิาล มุง่เน้นการ

บรหิารจดัการด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใสเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีและ
ค�านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ท้ังพนักงาน ลูกค้า 
สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานก�ากับ อีกทั้งธนาคารได้ประกาศใช้
นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สินบนและคอร์รปัชนั ซึง่เป็นส่วนส�าคญัทีช่่วย
สร้างความมุง่มัน่พฒันาในกระบวนการด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นมาตรฐาน 
สร้างการเตบิโต เสรมิความมัง่คัง่ให้กบัผู้มส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ตามวสิยัทศัน์
ของธนาคาร “Growing Together” โดยธนาคารมีการก�าหนดนโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นส่วนหน่ึงในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซึ่งท่ีผ่านมาธนาคารได้ให้
ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์
ของผลกระทบ (Impact) ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการค�านึงเรื่อง
สทิธิใ์นการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย 
อาทิ ในปี 2563 ธนาคารได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายคอร์รัปชันให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากลภายใต้หลกัการในการต่อต้านการทุจรติทุกรปูแบบ 
การรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย  
โดยธนาคารไม่สามารถยอมรบัให้เกดิขึน้ได้ (Zero Tolerance) นอกจากนี้ 
ได้มีการด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน�าผลที่ได้มา
ปรบัปรงุสภาพการบรหิารจดัการให้สอดคล้องกบัความต้องการและความ
คาดหวังของพนักงาน โดยมีการส�ารวจความมุ่งมั่นจากการปฏิบัติงาน  
ปีละ 2 คร้ัง อีกท้ัง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก  
เข้าร่วมกจิกรรมตามวาระต่างๆ ทีธ่นาคารจดัขึน้ เช่น ผูถ้อืหุน้มสีทิธิใ์น
การแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมผู ้ถือหุ ้น หรือ 
เสนอวาระ เสนอช่ือผู้ท่ีเหมาะสมมาเป็นกรรมการของธนาคาร และมี
กระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง ในการเสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่
เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง 

3.3	การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	
คณะกรรมการมีเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วน 

ได้เสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับ 
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง อาท ิ
ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความเห็น 
ต่อธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ  ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการ 

กระท�าผดิ (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้หลายช่องทาง ซ่ึงหากผู้ใด
พบเห็นการกระท�าความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต 
ผดิกฎหมาย ผดิระเบียบธนาคาร หรอืกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัต่างๆ 
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก่�าหนดไว้ ทัง้นี ้รายชือ่ของผู้แจ้ง
เบาะแสจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั และได้รบัการคุม้ครองทัง้ระหว่างการ
ด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ดังนี้
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-  ประธานกรรมการธนาคาร
 E-Mail: whistletruth@krungthai.com
- Whistle Blowing Team  
 E-Mail: whistle@krungthai.com 
- จดหมาย: 
  Whistle Blowing Team ส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

- โทรศัพท์: 02-208-4120 
- โทรสาร:  02-256-8778
ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
-  Krungthai Contact Center 02-111-1111 

ตลอด 24 ชั่วโมง
- เว็บไซต์ธนาคาร 
- E-Mail: compliant.center@krungthai.com 
-  https://www.contactcenter.ktb.co.th 
 หรือ E-Mail: call.callcenter@krungthai.com
- โทรสาร: 02-256-8170
-  จดหมาย: บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 อาคารนานาเหนอื 

ช้ัน 13 ส�านักกรรมการธนาคาร ถนนสุขุมวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 
หรือ ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�าโพง กทม. 10331

-  แบบสอบถามการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้า 
โดยทีม Business Risk and Macro Research 
จะรวบรวมส่งให ้ผู ้บริหารและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป

-  ส�าหรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือ 
เสนอแนะข้อคดิเหน็ต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
โดยตรงทางอเีมลของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่
จะมี E-Mail Address ในระบบ Intranet ของ
ธนาคารและมีช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้  

 E-Mail: hr.care@krungthai.com ซึ่งดูแล
โดยผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาลผู้บริหาร กลุ่มสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์ และผู้บริหารฝ่ายบริหาร
งานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
 Hotline ทางโทรศพัท์หมายเลข 02-208-8887/ 
E-Mail: Hr_hotline@krungthai.com

ช่องทางส�าหรับผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอแนะ
ประเด็นทีม่ปีระโยชน์ต่อธนาคาร หรอืเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัสิทธขิองผู้ถอืหุน้ 
ผ่านคณะกรรมการอิสระ ทาง E-Mail: share.holder@krungthai.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส 
4.1	นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและสนบัสนนุให้ธนาคาร

ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน มีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขึ้นใน

องค์กร ให้เป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน มกีารเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคาร สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานท่ีส�าคัญต่างๆ พร้อมท้ังจัดท�าคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและ 
ความโปร่งใส เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส�าหรบัพนกังานทกุระดบั ทกุส่วนงาน ทัง้ในส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค 
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร

4.2		หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	
4.2.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธนาคารมีการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการ 
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร โดยสาระส�าคัญของการด�าเนินการ
ดังนี้

4.2.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบ
สารสนเทศ

ธนาคารเว็บไซต์ย่อย คือ e-Procurement 
(ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่เชื่อมโยงโดยตรง (Quick Link) กับเว็บไซต์
ของธนาคาร เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดู
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้จัดจ้างของธนาคาร ภายในเวบ็ไซต์นีใ้ห้มีข้อมลู
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารจัดซื้อกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกท่ีเป็นปัจจุบันไว้ มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับ 
การจดัซ้ือจดัจ้างของธนาคาร ซึง่ประกอบด้วยประกาศการจดัซือ้จดัจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและ
ประกวดราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคา 
และการประมลู นอกจากการสบืค้นข้อมูลการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร
ตามทีไ่ด้เผยแพร่ไว้แล้ว ในกรณีผูส้นใจท่ีจะเสนองานในการจดัซือ้จัดจ้าง
ของธนาคาร สามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เพียงแต่แจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามท่ีธนาคาร
ก�าหนด

4.2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและ
ข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคล ภายนอกที่ร้องขอ

หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารได้  
ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร ดังนี้

ก) หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร

หลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�าในฐานะพยานบุคคล 
สามารถขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค�าขอเปิดบัญชี รายการ
ทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก ขอตรวจสอบข้อมูลการฝาก-ถอนเงิน  
ขอทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เป็นต้น

ข) หน่วยงานและบคุคลทีไ่ม่มอี�านาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูล จะมีท้ังหน่วยงาน

ราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น 
การร้องขอตรวจสอบข้อมลูส่วนบคุคล ซึง่ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้ 
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก�าหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่
ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่น  
โดยปราศจากความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากเจ้าของข้อมลูทีใ่ห้ไว้ล่วงหน้า
หรือในขณะนั้นไม่ได้
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4.2.2  การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ  
ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ถงึ เชือ่ถอืได้ และทนัเวลา ตามข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-2) เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วย ซ่ึงช่วยให้ผูถ้อืหุ้น ลกูค้า 
และผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และ 
เชื่อถือได้ โดยมีการด�าเนินการต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้

4.2.2.1 การเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการเงนิ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับ

คณุภาพของรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่องบการเงนิท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี มกีารก�ากบัดแูลให้การจัดท�า
งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
หลกัการบญัชีทีร่บัรองทัว่ไป โดยยดึหลักความระมดัระวงั ถกูต้อง ครบถ้วน 
เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงาน 
ของธนาคารอย่างแท้จริง จัดให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน และ 
เปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ากบัดแูล
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�า
หน้าที่ก�ากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายใน ทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล จึงมัน่ใจได้
ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงนิท่ีรบัรองทัว่ไป ถกูต้องตามกฎหมาย และกฎระเบยีบ
ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับ
คณุภาพของรายงานทางการเงนิ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบ
ต่องบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี มีการก�ากับดูแลให้การ 
จัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผล 
การด�าเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง จัดให้มีการรายงานผลการ
ด�าเนนิงาน และเปิดเผยข้อมลูทีส่�าคญัอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงาน
ก�ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก�าหนด เพ่ือประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไป ทัง้น้ี คณะกรรมการ
ธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการ
อสิระ เพือ่ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลสอบทานความน่าเช่ือถอืและความถกูต้อง
ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบ
ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล จึงมัน่ใจได้ว่างบการเงนิของธนาคารดงักล่าวมีความน่าเชือ่ถอื
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน
- การน�าส่งงบการเงนิและรายงานทางการเงนิ

ภายในเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ ได้แก่ ส�านักงาน  
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�าหนด

- การจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อสรุปอธิบายในเชิงวิเคราะห์ และใช้เป็น ข้อมูลประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส

- การจดัท�างบการเงนิถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม

- การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
ทั้งค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอ่ืน  
ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

- คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีรายงาน
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ โดยธนาคาร
เปิดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�าปี

4.2.2.2 การเปิดเผยข้อมลูทีไ่ม่เกีย่วกับการเงนิ
- การเปิดเผยการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

ธนาคาร เช่น การให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้ธนาคารจัดท�า
นโยบายด้านบรรษทัภบิาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร อาทิ นโยบายการก�ากับ
ดแูลกจิการ นโยบายด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน เป็นต้น

- การจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืน เป็นประจ�าทุกปี โดยได้
เผยแพร่นโยบายและรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร

- การเปิดเผยรายชือ่ ประวตั ิบทบาท หน้าที่ 
และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย 
จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งท่ีกรรมการแต่ละท่าน 
เข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมา ประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ  
ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี และบนเว็บไซต์ของธนาคาร

- การเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ ้นธนาคาร 
ข้อมูลการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม

4.2.2.3 การเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการเงนิและ
ไม่เกี่ยวกับการเงิน

- ก า ร เ ป ิ ด เ ผ ย น โ ย บ า ย แ ล ะ จ� า น ว น 
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูท่ีสะท้อนภาระหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบ โดยธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน
ของธนาคาร เทียบเคียงได้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั และต้อง
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2.3 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารจดัให้ทีม Finance Strategy ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ

ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของ 
ธนาคาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย  
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน
ท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครฐัท่ีเกีย่วข้องอย่างเท่าเทยีม 
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เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2563 
ธนาคารโดยผูบ้รหิารระดบัสงูและเจ้าหน้าทีน่กัลงทนุสมัพนัธ์ ได้พบและ
ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครัง้

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว  
(One-on-One Meeting & Conference Call)

46

การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม  
(Analyst Meeting & Fund Meeting)

4

รวม 50

ข้อมูลการติดต่อกับทีม Finance Strategy 
โทรศัพท์:   0-2208-3668-9
โทรสาร:  0-2256-8800
E-Mail:  ir@krungthai.com
ที่อยู่:     บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนอื ชัน้ 6  

 เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เว็บไซต์ธนาคาร: เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์”

4.2.4 การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้ทีม Marketing Strategy  

รบัผดิชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านสือ่มวลชนในโอกาสต่าง ๆ  ใน
ปี 2563 ดังนี้

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครัง้

ข่าวเผยแพร่ (Press Release) 145

การแถลงข่าว (Press Conference) 13

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview) 9

รวม 167

5. ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(Responsibilities of the Board) 

ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณา
ทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร ทีไ่ด้ผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว  
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้คงนโยบายในการด�าเนินการตาม 
แนวปฏบัิตติาม CG Code ทีม่คีวามเหมาะสม มาปรบัใช้ตามบรบิทธรุกจิ
ของธนาคารเพือ่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยนื โดยได้ทบทวนการ
ด�าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละ 
หลักปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (outcome) มีความเหมาะสม 
สรุปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ	1	ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการในฐานะผูน้�าองค์กรท่ีสร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างย่ังยนื	
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)

1.1 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิาร
จัดการท่ีดี เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้าถงึแหล่งเงนิทนุอย่างทัว่ถงึ ควบคูก่บัการให้ความรูท้างการเงนิ 
เพือ่สนบัสนนุความเข้มแขง็ของเศรษฐกจิฐานราก พฒันาขดีความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ภายใต้ 
การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และย่ังยืน โดยการน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้
บรกิารทางการเงนิ มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในการ
สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื มุง่เสริมสร้างความม่ันคงทางการเงนิ
และมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ ้นในระดับท่ีเหมาะสม สนับสนุนการ 
ด�าเนินงานภาครฐั มกีารบรหิารจดัการผลิตภณัฑ์และให้บรกิารในระดบั
ชั้นน�า โดยได้อนุมัติทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินการดังนี้

วิสัยทัศน์	(Vision)
Growing Together for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย 

สูค่วามยัง่ยนื: มุง่มัน่ดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพือ่สนบัสนุน
การเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

พันธกิจ	(Mission)
(1) ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
(2) ให้บรกิารและค�าแนะน�าทีม่คีณุค่าแก่ลกูค้าอย่างต่อเน่ือง
(3) ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(4) สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
1.2 ในการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการองค์กร คณะกรรมการ

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ  และติดตามดูแลให้มีการน�าแผนยุทธศาสตร์
ธนาคารไปปฏบิติัอย่างต่อเนือ่ง และสามารถสนบัสนนุทรพัยากรทีจ่�าเป็น 
เพื่อจะให้ส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการด�าเนินธุรกิจให้เป็น
ไปอย่างโปร่งใส ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกท่ีจะดูแลรักษา 
ผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นด้วยความซือ่สัตย์และระมดัระวงั และให้มกีาร
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม 
เพือ่การตดิตามประเมนิผล โดยมกีารทบทวนวสิยัทศัน์ พนัธกจิ ค่านยิมหลัก 
รวมถึงยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�าทุกปี ตลอดจนมีนโยบายให้
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�าเนินงานของธนาคาร  
ให้ได้รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และน�าไปสู่การปฏิบัต ิ
ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและ 
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งก�ากับดูแลการด�าเนิน
กจิการทัง้หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบังคบัของธนาคาร 
มตคิณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ภายใต้เงือ่นไข
และข้อก�าหนดของกฎหมายท่ีเกีย่วข้องและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารได้
อนมุตักิฎบตัรคณะกรรมการธนาคารท่ีระบอุ�านาจและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนบทบาทหน้าท่ีของประธาน
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กรรมการธนาคาร เพือ่ใช้อ้างองิในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการธนาคาร
ทกุคน โดยมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2561 เป็นต้นไป 
และให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้มีความ 
เหมาะสมและทันสมัยอยู ่ เสมอ โดยธนาคารได้เผยแพร่กฎบัตร 
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย  
ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

1.4 คณะกรรมการธนาคารมคีวามมุ่งมัน่และตระหนกัถงึการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีเพือ่ให้เป็นองค์กรทีม่ปีระสิทธภิาพ มคีวามเป็นเลศิ
ในการด�าเนินธรุกจิ บนพ้ืนฐานของความรบัผดิชอบอย่างมจีรรยาบรรณ 
ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก ่
ผู ้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนท่ีส�าคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่าง 
ยัง่ยืนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัใิห้จดัท�านโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2545 และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบาย 
ดงักล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมและทนัสมยั 
โดยธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ ทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
ธนาคาร 

1.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศใช้คู ่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาตั้งแต่ปี 2541 และได้มีการ
ปรบัปรงุเป็นระยะๆ เพ่ือให้มคีวามเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์
ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลง และมคีวามทนัสมยัและเป็นมาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของ Industry Code of Conduct 
ของสมาคมธนาคารไทย  มวีตัถปุระสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ 
ผู ้บริหาร และพนักงานทุกคนของธนาคารประพฤติตนให้อยู ่ใน 
กฎระเบยีบ ด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรมและสอดคล้องกบักฎหมาย และ
ไม่ใช่เพยีงการปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณนีเ้ท่าน้ัน แต่ยังรวมถงึ
การมคีวามเข้าใจและเจตนาในการปฏบิตัติามกฎหมายด้วย โดยก�าหนด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ ในการติดตามดูแลให้
มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน 
ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 9 หมวดครอบคลุม 
3 หลักการใหญ่ท่ีธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเสมอมา ได้แก่  
ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ 
(Fairness) และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Responsible to 
Stakeholders) ดังนี้

(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่ือสัตย์ 

ส่วนตน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการทุจริต การบริจาคการกุศล การตอบแทนและความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม การดแูลสิง่แวดล้อม การเคารพสทิธมินษุยชน การเคารพสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

(2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทด้าน 

การบริหาร บทบาทด้านการก�ากับดูแล และการท�าธุรกรรมกับธนาคาร
(3) มาตรฐานการให้บริการ

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานข้อ
ก�าหนดและเงือ่นไขการให้บรกิาร ข้อก�าหนดมาตรฐานเกีย่วกบัการให้บรกิาร 
และมาตรฐานการทวงถามหนี้

(4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วยหลกัการแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัความหลากหลาย 

ในการจ้างงาน ความเสมอภาคในการท�างาน ความมีเกียรติในการ 
ปฏิบัติงาน สถานที่ท�างานที่ปลอดภัย และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการดูแล 

ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า การด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า 
และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการตลาด

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล

ภายในและการปิดกั้นข้อมูล กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง และการรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ

(7) การจัดการข้อมูล
ประกอบด้วยหลกัการแนวปฏบิติัเกีย่วกบัการจดัการข้อมลู

ที่เป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
(8) การก�ากับดูแลโดยรวม
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ

ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระบบแจ้งเบาะแสภายใน
(9) การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผูกขาดทาง 

การค้า การระงับข้อพิพาทภายใน และการระงับข้อพิพาทภายนอก

หลกัปฏิบัติ	2	ก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	(Define	Objectives	that	Promote	
Sustainable	Value	Creation)

2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ โดยในการ
ทบทวน ได้ด�าเนนิกระบวนการอย่างเป็นระบบ มกีารพจิารณาด้วยความ
ระมัดระวงัรอบคอบรอบด้าน ท้ังปัจจัยภายในและภายนอกในทุกมิต ิท้ัง
ในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงความพร้อม ความช�านาญ 
และความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร รวมท้ังข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ  ทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร ผลส�ารวจความ
ต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�าคัญ รวมถึงผลส�ารวจ
ทัศนคติของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน เป็นต้น และก�าหนดกรอบ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร 
รวมถงึตดิตามดแูลให้มกีารน�าไปปฏิบตัเิพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร 
โดยธนาคารจัดให้มีการประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ
ธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหารของบริษัทในเครือ เพื่อ
ก�าหนดทศิทางยทุธศาสตร์และโครงการส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นกลุม่ธรุกจิ
ให้บรรลเุป้าหมายเชงิยทุธศาสตร์ ซึง่ฝ่ายจดัการน�าความคดิเหน็ทีไ่ด้จาก
การประชมุไปประกอบการจดัท�าแผนธรุกจิของธนาคารและน�าเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และด�าเนินการ
สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคารรวมทั้งเป้าหมายที่



รายงานประจ�าปี 2563 163

ส�าคญัให้พนกังานในองค์กรได้ทราบโดยทัว่กนั อาท ิผ่านการจัดสมัมนา
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร (Business Strategy 
Seminar) เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้ผู ้บริหารตั้งแต่ผู ้จัดการสาขา 
ส�านักงาน และระดับฝ่ายขึ้นไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการ
บริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก 

2.2 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีกระบวนการ  
ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กบัธนาคารทีช่ดัเจน มกีารก�าหนดกลุม่ของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบั
ธนาคารท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนมีการก�าหนดแนวปฏิบัติต่อ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยธนาคารได้ก�าหนดเรือ่งต่าง ๆ  นีไ้ว้ในนโยบาย
การก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร และได้เปิดเผยการปฏบิตัไิว้ในหวัข้อ
การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 145 อาทิ  หลักการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม การแจ้ง
เบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ซึง่มกีารระบชุ่องทางด�าเนนิการไว้อย่างชดัเจน 
เป็นต้น

2.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้
มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างธนาคารกบัผูมี้ส่วนได้
เสียในการประสานประโยชน์อย่างเป็นธรรมและร่วมเสริมสร้างความ
มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับกิจการ สรุปได้ดังนี้

2.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมาย

ทั้งภายในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคาร
สนับสนนุหลักการพื้นฐานของสิทธิมนษุยชนในทุก ๆ  สายธรุกจิ และใน
ทกุ ๆ  พืน้ทีท่ีธ่นาคารด�าเนนิกจิการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรกัษา 
รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการ
ก�าหนดเรือ่งสทิธมินษุยชนอยูใ่นระเบยีบปฏบิติังานในเรือ่งของการว่าจ้าง
พนักงานและแต่งตั้งด�ารงต�าแหน่งตลอดจนดูแลพนักงานสอดคล้องกับ
หลกัแรงงานสากล International Labour Organization’s Declaration 
on Fundamental Principles and Rights of Work

2.3.2 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อ

ทรพัย์สนิทางปัญญาท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งหมายการค้า สทิธบิตัร 
ความลับทางการค้า และผลงานอนัมลิีขสทิธิอ่ื์นๆ โดยในการใช้ เผยแพร่ 
หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน จะ
ต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร 
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น
ของธนาคารด้วย

2.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารน�าหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็น 

หลกัปฏบิตัใินด้านสิง่แวดล้อม อาท ิการด�าเนนิธรุกจิทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม เช่น 
การให้สนิเชือ่ Green Loan การรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�าจดัเอกสาร
ปลอดภัยในโครงการ Shred 2 Share เพื่อลดการท�าลายต้นไม้  
การรณรงค์เรื่องการประชุมสีเขียว Green Meeting เพ่ือลดการใช้
กระดาษ การด�าเนนิโครงการ “Internal Digitization-Paperless Branch” 

เพื่อลดการใช้กระดาษของสาขา 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี  
และโครงการ “กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น 

2.3.4 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การ

ขบัเคลือ่นธนาคารคณุธรรมต้นแบบ ร่วมกบัศนูย์คณุธรรม (องค์การมหาชน) 
เพื่อขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมภายใต้โครงการ 
“กรุงไทยคุณธรรม” พร้อมทั้งได้ก�าหนดนโยบาย Zero Tolerance เพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีการด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย 
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
และยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีได้รับการยอมรับในระดับสากล 
ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการรับ - ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน” และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับ 
การจัดท�าคู ่มือป้องกันการรับหรือให้สินบนและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน และคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
พนักงานและผู้บริหารของธนาคารใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ธนาคาร
สนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและได้ประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชนั และเข้าร่วมเป็นภาคเีครอืข่าย 
โดยได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) ซึง่ธนาคารได้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมนิ
ตนเอง ว่ามีการก�าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC ก�าหนด โดยได้ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการ CAC และเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2554 และได้รับการรับรองรอบที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
2562 นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการป้องกนัการฟอกเงนิและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง ตามแนวทางมาตรฐานสากล เช่น Vienna 
Convention (1988) Financial Action Task Force (FATF) เป็นต้น

ธนาคารประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing โดยการจัด
ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคน
แจ้งเบาะแสการกระท�าผิด หากผู้ใดพบเห็นการกระท�าความผิดของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัท
ในเครอื ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทจุรติ ผดิกฎหมาย ผดิระเบยีบธนาคาร 
หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน 
ช่องทางตามที่ก�าหนดไว้ โดยรายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและ
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ  

หลักปฏิบัต	ิ3	เสริมสร ้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	
(Strengthen	Board	Effectiveness)

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง
ผ ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน ตามขัน้ตอนของกฎหมายและหลักการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี 
ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตาม Skill Matrix ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
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ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร โดยมรีายละเอียดกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด หน้า 145 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบด้วย 
คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็นประโยชน์กบัธนาคาร ซึง่ประกอบด้วยผูม้ ี
ความรูห้รอืประสบการณ์ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัด้านธรุกจิธนาคารพาณชิย์
อย่างน้อย 1 คน ด้านบญัชแีละการเงนิอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ โดยไม่กีดกันหรือใช้ความแตกต่าง 
ส่วนบคุคล อาท ิศาสนา วฒันธรรม เชือ้ชาต ิเพศ เป็นต้น เป็นข้อจ�ากดัใน
การด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคาร 
ชุดปัจจุบันมีสุภาพสตรี 2 คนด�ารงต�าแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ 
1 คน และกรรมการธนาคาร 1 คน) กรรมการธนาคารทกุท่านอทุศิเวลา
และปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ซึง่ท�าให้ธนาคารมคีณะกรรมการ
ธนาคารที่เข้มแข็ง ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ได้ถูก
ก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และตาม 
ข้อบงัคบัข้อที ่22 ทีก่�าหนดให้ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทุกครัง้ 
ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของท้ังหมด ซึง่นยัตาม 
ข้อบังคับของธนาคารนี้ กรรมการธนาคารจึงมีวาระอยู่ในต�าแหน่งได้
คราวละ 3 ปี นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งที่
เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน 
เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น 
คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการรายดังกล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อ 
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดด�ารงต�าแหน่งเกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน

3.2 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�านวน 12 
อัตรา เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี คร้ังที่ 14 เม่ือ 
วนัที ่27 เมษายน 2550 ซึง่เหมาะสมกบัขนาดองค์กรและสามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่าง
เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกรรมการจ�านวน 12 
คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และ 
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 
6 คน หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่า
ข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการ
สรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้รหิารสูงสดุ หน้า 146 และเป็นแนวทาง 
เดียวกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ซึ่ง
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการ
อิสระมีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ารง
ต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน    

3.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิงกับ
บทบาทหน้าท่ีของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้
โครงสร้างของคณะกรรมการและการจดัการมกีารตรวจสอบและถ่วงดลุ 
(check and balance) กันอย่าง เพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อ
สังเกตอื่นใดในการ ประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วน 
ได้เสยีอืน่ๆ อนัเป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการ
ของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ยกระดับการท�างานของ
กรรมการอิสระ โดยให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะใน
ลกัษณะเช่นเดยีวกนักบัคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ ๆ  ของธนาคาร จดัให้มี
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระไว้ในหัวข้อ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 96 และหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารสูงสุด หน้า 146

3.4 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ก�าหนดให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ โดยตามกฎบัตร 
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น�าองค์กร 
ได้ท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น�า
ในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถ
ของกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการของธนาคารเข้าด้วยกนั ทีส่่งผลให้
แผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของธนาคารท้ังระยะสั้นและระยะยาว
ประสบความส�าเรจ็ มกีารตดิตามการด�าเนนิกจิการของฝ่ายจดัการอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน เป็นก�าลังส�าคัญผลักดัน
นโยบายด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม
ของธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้ก�าหนด
บทบาทหน้าท่ีของประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 
การบริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และบทบาทในด้านอื่นๆ โดยมี 
รายละเอียดตามท่ีเปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 89

3.5  คณะกรรมการธนาคารมคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏิบตัิ
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สงูสดุของธนาคารและผูถ้อืหุน้โดยรวม โดยมกีารจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูก้�าหนดนโยบายให้การบรหิารงาน ระบบงาน 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร ด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดย
ไม่จ�ากัด จึงได้มีการแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ
ธนาคารออกจากบุคคลท่ีด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี
การก�าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้ 
เปิดเผยไว้ในหัวข้อแนวปฏิบัติตาม CG Code หน้า 150

3.6 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ จ�านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ
ต่อสังคม คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ 
คณะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย ซึ่งช่วยให ้
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การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมาก
ยิง่ขึน้ โดยวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตามกฎบตัรของคณะกรรมการ
ชดุย่อยแต่ละคณะ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอยีดบทบาทหน้าทีข่อง
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการ
ประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน รวมถึงรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปี และรายงานประจ�าปี ทัง้นี ้กฎบตัรคณะกรรมการ
ธนาคาร ได้ก�าหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยทีส่ดุร้อยละ 75 ของจ�านวนครัง้ของการประชมุทีจั่ดขึน้
ในแต่ละปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น โดย
ในปี 2563 ไม่มีกรรมการคนใดปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนด 
ดังกล่าว

3.7 ธนาคารก�าหนดแนวปฏบิตัใินการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในบริษัทอื่นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ การก�าหนดให้
กรรมการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร หรอื
กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในบริษัทอ่ืนได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท้ัง 
ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และได้มีการ
เปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งในบรษิทัอืน่ของกรรมการแต่ละคนไว้ใน
หัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป 
หน้า 19-25   

3.8 คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกใน
การก�ากบัดแูลนโยบายและการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการแต่ละแห่ง โดยได้เปิดเผย
เก่ียวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 148

3.9 กฎบัตรคณะกรรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าท่ีความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหน่ึงว่า ต้องจดัให้มกีาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบประเมิน
ตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�า
ผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างาน รวมถึงใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค ์ประกอบของ 
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจดัให้ม ี
ทีป่รึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็น
ในการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการกไ็ด้ โดยต้องเปิดเผย
การด�าเนนิการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี ซึง่ปัจจบุนัธนาคารยังไม่มี
การตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เนื่องจาก
ธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี

- ก า รจั ดท� า แบบประ เมิ นผลกา รปฏิ บั ติ ง านขอ ง 
คณะกรรมการธนาคาร ทีม่กีารก�าหนดหลกัเกณฑ์การประเมนิเทยีบเคยีงกบั
หลักการ / ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากับ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรที่ดูแล
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

- มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม 

โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
- เปิดเผยการด�าเนนิการเกีย่วกบัการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

ของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี
• การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร 

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ปีละ  
2 ครัง้ คอื ช่วงเดอืนมกราคม-มถินุายน และช่วงเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม 
ของแต่ละปี

กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับก�าหนด และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจดัส่งแบบประเมนิผล
ให้คณะกรรมการธนาคารด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรวบรวมแบบ
ประเมินผล สรปุผลการประเมนิการปฏบัิติงานของคณะกรรมการธนาคาร 
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

4) คณะกรรมการธนาคารน�าผลการประเมินมาวเิคราะห์
และก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

5) ธนาคารเป ิดเผยเกี่ยวกับการประเมินผลของ 
คณะกรรมการธนาคารในรายงานประจ�าปี

วัตถุประสงค์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคาร จะมุง่เน้นให้การประเมนิผลสามารถสะท้อนถงึประสทิธภิาพใน
การด�าเนินงาน และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยน�าผลการประเมินและ  
Skill Matrix ของคณะกรรมการธนาคาร จดัท�าแผนเพิม่ประสทิธภาพการ
ก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การประเมนิผลฯ แบ่งเป็น 3 รปูแบบ ได้แก่ การประเมนิผล
ตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ การประเมินผลของ 
คณะกรรมการธนาคารรายบคุคล (การประเมนิตนเอง) และการประเมนิผล
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินกรรมการท่านอื่น) 
ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

ก. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารท้ังคณะ 
มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
(2) บทบาท หน ้ า ท่ี  และความรับผิ ดชอบของ 

คณะกรรมการ
(3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
(4) การสื่อสารของคณะกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
(6) การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม
การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ  

ปี 2563 ส�าหรบัช่วงเดอืนมกราคมถงึธนัวาคม 2563 สรปุผลการประเมนิ
ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมได้ว่า มีจ�านวนกรรมการธนาคารท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
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หน่วยงานก�ากับก�าหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยศึกษาและกรองงาน
เฉพาะเรื่อง ซึ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องส�าคัญให้สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างรอบคอบ

ข. การประเมนิผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล 
(การประเมินตนเอง) 

มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
(2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(6) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน

ระยะยาว 
การประเมนิผลของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคล (การ

ประเมินตนเอง) ปี 2563 ส�าหรับช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
เยี่ยม สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจน 
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วม
ประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อยอย่างสม�า่เสมอ

ค. การประเมนิผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการท่านอื่น) 

มีหัวข้อการประเมิน รวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
(2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(6) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน 

ระยะยาว
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) ปี 2563 ส�าหรับช่วงเดือนมกราคมถึง
ธนัวาคม 2563 สรปุผลการประเมนิในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน มคีะแนนเฉลีย่
อ ยู ่ ในระ ดับ ดี เยี่ ยม สรุปผลการประ เมิน ในภาพรวมได ้ ว ่ า  
กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง 
และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ 
ของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีความเป็นอิสระสูง
ในความรับผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีของธนาคาร ไม่มีการปฏบิตัทิีท่�าให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร และไม่น�าข้อมูลภายใน
ไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

นอกจากนี้ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะ
กรรมการธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ต้องท�าการ
ประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิให้คณะ
กรรมการธนาคารทราบด้วย

• การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย 
ธนาคารจดัให้มกีารประเมนิผลของคณะกรรมการชดุย่อย

ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก�ากบัดแูลความเสีย่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต ่อสั งคม  
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการอิสระ 
ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�า และทบทวนปรับปรุง

แบบประเมินผลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการ
ด�าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย

2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมิน
ผลให้คณะกรรมการชุดย่อยด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยรวบรวมแบบ
ประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ชุดย่อย และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อย

4) คณะกรรมการชดุย่อยน�าผลประเมินมาวเิคราะห์และ
ก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น และน�าส่งผลการประเมินให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร

5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรายงานผลการ
ประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับ
ทราบ ซ่ึงคณะกรรมการธนาคารใช้ผลการประเมินเป็นกรอบในการ
พจิารณาทบทวนการปฏบัิตหิน้าท่ี ปัญหา อปุสรรคต่าง ๆ  และวเิคราะห์
การปฏิบตัหิน้าทีข่องกรรมการธนาคารเพือ่พฒันาการด�าเนินงาน รวมถงึ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563 
ทุกคณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

3.10  คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยทุกครั้ง
ท่ีมีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะจัดการปฐมนิเทศ เพื่อน�าเสนอให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�าคัญของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของ
ธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้าง
องค์กร ตลอดจนประเด็นกฎหมายส�าคัญที่ควรทราบส�าหรับการปฏิบัติ
หน้าทีข่องกรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน

• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

ธนาคาร ได้น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญและคู่มือกรรมการธนาคาร ดังนี้
1)  ยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

• KTB’s Strategy 
• Credit Principles

2) ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับกรรมการธนาคาร
• โครงสร้างองค์กร
• โครงสร ้างและขอบเขตอ�านาจหน ้า ท่ีของ 

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
• ก�าหนดวันประชุมคณะกรรมการธนาคาร และ
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คณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และวาระประจ�ามาตรฐาน
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

• แนวปฏิบัติในการประชุมของกรรมการธนาคาร
• การแจ ้งข ้อมูลของกรรมการธนาคารและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• การถือหรือการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบ

ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร
• แนวทางปฏิบัติของกรรมการที่มีผลกระทบ 

ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร (Yes & No)
• กระบวนการตรวจเอกสารเพื่อบรรจุเข้าวาระ 

การประชุมคณะกรรมการบริหาร/ธนาคาร
• โครงสร ้างทุน ผู ้ถือหุ ้น และนโยบายการ 

จ่ายเงินปันผล
• เอกสารส�าคัญของธนาคาร เช่น หนังสือรับรอง

กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น
3.11 คณะกรรมการธนาคารน�าผลการวเิคราะห์ผลการประเมิน

คณะกรรมการ รวมถึงแนวทางตามยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อก�าหนด
แนวทางในการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ความรู้ 
และการพัฒนากรรมการเพ่ือเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และ
จัดหลักสูตรตลอดจนกจิกรรมต่าง ๆ ให้คณะกรรมการได้มกีารศกึษาดงูาน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และ
ด้านเทคโนโลยทีีส่�าคญั เพือ่น�าเอาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยทีางการเงนิ
และการค้าใหม่ ๆ ที่มีความโดดเด่น มาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขันกับ 
คู่แข่งในอนาคตได้

• แผนเพิม่ประสทิธภิาพการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้น�าข้อคิดเห็นและ 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงทักษะความเช่ียวชาญ 
(Skill Matrix) ของกรรมการธนาคารทั้งโดยทางคุณวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การท�างาน ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ธนาคาร จดัท�าแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคาร  
ซึ่งประกอบด้วยแผนการด�าเนินงาน 4 ประเภท ดังนี้

(1) การอบรม
(2) การสัมมนา
(3) การศึกษาดูงาน
(4) การประชุมสัญจร และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน 

รวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร
• ผลการด�าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับ

ดูแลกิจการของคณะกรรมการ	ประจ�าปี	2563
(1) การอบรม

กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 4 คน รวม 5 
หลักสูตร

1. หลกัสตูรผู้บรหิารระดบัสูงสถาบนัวทิยาการตลาด
ทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน

กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 1 คน ได้แก่  
นายธันวา เลาหศิริวงศ์

2. หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 1 คน ได้แก่  
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

3. หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 1 คน ได้แก่  
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

4. หลักสูตร Financial Statements for Directors 
(FSD) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 1 คน ได้แก่  
นางแพตริเซีย มงคลวนิช

5. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง 
โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 1 คน ได้แก่  
นายผยง ศรวีณชิ

(2) การสัมมนา
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience โดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย ์ และตลาดหลักทรัพย ์  (ก .ล .ต . )  และส� านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

กรรมการธนาคารเข้าสัมมนาจ�านวน 4 คน ได้แก่
- นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 
- นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 
- ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- นางแพตริเซีย มงคลวนิช
(3) การศึกษาดูงาน (มีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับการเดินทาง 

ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19)
การเดนิทางเพ่ือไปศกึษาดูงานจ�านวน 1 ครัง้ ที ่Microsoft 

Singapore Pte. Ltd. เกี่ยวกับ Digital & Culture Transformation  
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย  
- นายผยง ศรีวณิช
(4) การประชุมสัญจร และการเย่ียมชมการปฏิบัติงาน 

รวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร
การเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า และเยี่ยมสาขาในพ้ืนท่ี

จังหวัดภูเก็ต พังงา และเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม 
2563

-  นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิด

ชอบต่อสังคม (สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 โดย 
ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการกรุงไทยรักชุมชน โครงการ 
กรงุไทยคุณธรรม และเยีย่มส�านักงานเขตบรุรีมัย์ ซ่ึงมกีรรมการเข้าร่วม
การประชุมสัญจร ดังนี้

- ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- นายธันวา เลาหศิริวงศ์
- นายวิชัย อัศรัสกร 
- นางแพตริเซีย มงคลวนิช
- นางนิธิมา เทพวนังกูร
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สรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการธนาคารทุกท่าน ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ชื่อหลักสูตร และรุน่ท่ีอบรม

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 1.  หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลกัสตูรโครงการพฒันานกับรหิารระดบัสงู ปี 2553 ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน
4. หลักสูตร Financial Instrument and Market,  Harvard Business School

2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 1.  หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 16/2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 59/2005 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

3. นายวิชัย  อัศรัสกร 1.  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7/2559  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

4.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558  
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

6.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 
ปี 2561, ACIS Professional Center
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4. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1.  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.   หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.   หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.   หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.   หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.   หลกัสตูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 1/2015 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย
7.   หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.   หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10.  IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
11.  IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
12.   หลกัสูตร ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อมส�าหรบัผู้บรหิารระดบัสงู (ปธส.) รุน่ท่ี 4/2559 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 

ปี 2561, ACIS Professional Center 
14.   หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
15.  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 13/2562 สถาบันวทิยาการพลงังาน
16.    หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
17.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18.  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  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.  หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูงด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ที ่1/2555 สถาบนัวทิยาการพลงังาน
6.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7.   หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549  

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
8.   หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5  

สถาบันพระปกเกล้า
9.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 

ปี 2561, ACIS Professional Center
10.  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 1.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
3. นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4. การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

7. พลเอก เทียนชัย รับพร 1.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.   หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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
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8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 1.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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

3.  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.  หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 8/2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.  หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 27/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที่ 113/2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7.  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 4 

8. หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงค์ 
9. หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody 
10. หลกัสูตร Regional Workshop “Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio” by World Bank
11.  หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 

ปี 2561, ACIS Professional Center 
12. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
13. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

9. นางแพตริเซีย มงคลวนิช 1.  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 13/2020  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.   หลักสูตร Future Economy and Internet Governance - Executive Program  
สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต

6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
7.  หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
9.  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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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 (วตท.) รุ่นที่ 24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
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 สหรัฐอเมริกา
9. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย

11. นายลวรณ แสงสนิท 1. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
5.  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7  

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

12. 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

3. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ
4.  TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019  

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
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นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 24/2563 (1049) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการประจ�าปี 2564 และระยะยาว ปี 2565 - 2566 ตามที่เสนอ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

• แผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการประจ�าปี	2564	และระยะยาว	ปี	2565	-	2566
ด�าเนินการตามแนวทางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการประจ�าปี 2563 โดยน�าผลการวิเคราะห์ 

ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ที่คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาร่วมกัน ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) 
ของกรรมการธนาคาร เพื่อก�าหนดแนวทางในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และการพัฒนากรรมการ เพื่อให้มี Skill Matrix สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ธนาคาร และเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วยแผนการด�าเนินงาน 4 ประเภท ดังนี้

ประเภท รายการ

1. การอบรม • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

  (มีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในอนาคต) เช่น

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
-  หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

2. การสัมมนา • งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การศึกษาดูงาน •  ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าด้าน Digital Platform ในการขับเคลื่อน 
ธุรกิจเทคโนโลยี การประกอบธุรกิจรูปแบบพิเศษในอนาคต เช่น Virtual Banking, Digital Lending 
และ Data Services ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเป้าหมายที่จะเป็น One of Major Cloud Provider  
ในประเทศไทย

4.  การประชุมสัญจรและการเยี่ยมชม
การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจการ/ธุรกิจ
ของลูกค้าธนาคาร

•  กิจกรรมคณะกรรมการ (สัญจร) เพื่อให้กรรมการธนาคารได้ใช้โอกาสในการตรวจเยี่ยมสาขา และ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มพื้นที่ เพื่อรับทราบผลการด�าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงเยี่ยมชมกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร

- พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- พื้นที่ภาคกลาง
- พื้นที่ภาคเหนือ
- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พื้นที่ภาคตะวันออก
- พื้นที่ภาคใต้
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3.12  เพ่ือให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร 
เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย สามารถเข้าถงึข้อมลูทีจ่�าเป็น คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ารง
ต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทั โดยมรีายละเอยีดตามทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 97

3.13  ข้อบังคบัของธนาคาร ข้อ 31. ก�าหนดให้คณะกรรมการ
ธนาคารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการธนาคาร
มนีโยบายให้มกีารพจิารณาก�าหนดการประชมุเป็นการล่วงหน้าไว้ตลอด
ทั้งปี โดยในปี 2563 และปี 2564 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบาย
ก�าหนดวันประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากนี้ 
ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีก�าหนดการ
และวาระมาตรฐานส�าหรับการประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปีไว้
เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยมีการเผยแพร่ก�าหนดการประชุมล่วงหน้า 
ผ่านทาง Intranet ของธนาคาร และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
ก�าหนดการประชุมดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ 
เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี ้ ข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 32/1. ก�าหนดให้ 
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร มกีารประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ได้ 
โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ซ่ึงเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
ก�าหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการธนาคารอย่าง
น้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี 
และการประชุมผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในกรณทีีม่เีหตจุ�าเป็น ในกรณทีีก่รรมการ
คนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนน
ในเร่ืองนั้น ในกรณีน้ีประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการ
ชั่วคราวได ้ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 26 ครั้ง โดย
มกีรรมการธนาคารเข้าประชมุเกนิกว่าร้อยละ 81 ทกุครัง้ ทัง้นี ้กรรมการ
ธนาคารแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 88 ส�าหรับรายละเอียด
จ�านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าร่วมประชมุของกรรมการแต่ละคน 
ธนาคารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการประชุมคณะกรรมการ หน้า 98  
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระใด จะท�าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็นและเสนอแนะก่อนน�าเสนอประธาน
กรรมการเป็นผู ้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพ่ือให้เกิดความ
รอบคอบ และการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีขึ้น โดยธนาคาร
ได้จ�าแนกวาระการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น เรื่องท่ี
ประธานแจ้งทีป่ระชมุ เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้ทีผ่่านมา เรือ่ง
สืบเนื่อง เรื่องนโยบาย เร่ืองสินเช่ือ เร่ืองปรับปรุงหนี้ เร่ืองการลงทุน 
เรื่องซื้อ/ขายทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่อง 
เพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การด�าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ส�าหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
กรรมการ ตามข้อบงัคบัของธนาคาร ข้อ 30. ก�าหนดระยเวลาให้ไม่น้อยกว่า 
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืนและก�าหนด 
วนัประชุมให้เรว็กว่านัน้กไ็ด้ ทีผ่่านมา ธนาคารน�าส่งหนงัสอืเชญิประชมุไป
ยงักรรมการได้ตามเวลาทีก่�าหนดทกุครัง้ ทัง้นี ้เลขานกุารเป็นผูจ้ดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม 

ที่ ผ ่ านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคาร เ พ่ือพร ้ อมให  ้
ตรวจสอบได้ 

3.14  คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายดแูลการบรหิารจดัการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุม 
คณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ  
1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการอิสระมี
โอกาสทีจ่ะประชมุระหว่างกนัตามความจ�าเป็นในรปูแบบองค์คณะ เพ่ือ
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้
แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยกฎบัตร 
คณะกรรมการอิสระ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ 
ในปี 2563 มกีารประชมุคณะกรรมการโดยไม่มฝ่ีายจดัการ จ�านวน 3 ครัง้ 
และการประชุมคณะกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ครั้ง

3.15  ธนาคารเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ 
ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี โดยไม่มีการให ้
ค่าตอบแทนอืน่แก่กรรมการนอกเหนอืจากทีไ่ด้รบัอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีทบทวน 
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบั
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร 
และเทยีบเคยีงกบับรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ท่ีอยู่ในระดับเดียวกัน โดยได้เปิดเผยรายละเอียด
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 99

หลกัปฏิบัติ	4	สรรหาและพัฒนาผู ้บริหารระดับสูงและการ
บริหารบุคลากร	(Ensure	Effective	CEO	and	People	Management)

4.1 การก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกท่ีจะดูแล

รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง โดย
เฉพาะในการให้ความเหน็ชอบวสิยัทศัน์ ภารกจิ กลยทุธ์ และการอนุมตัิ
ในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของ
ธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี โดยใช้หลักความ 
มเีหตมุผีล และมกีารวเิคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธรุกจิ สิง่แวดล้อมและ
สังคมอย ่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของแต ่ละป ี  
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพ่ือทบทวนนโยบายและเป้าหมาย
ของธนาคาร และในไตรมาสสุดท้ายจะจัดท�าแผนธุรกิจธนาคารของ 
ปีถัดไป เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�าไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุก
หน่วยงานและทุกสาขาทั่วประเทศในการก�าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป

ในการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการและผู้บริหารท่ี
เกี่ยวข้องต้องมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (GRC: Governance 
Risk & Compliance) ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ต้องมีการวางกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานท่ีเชื่อมโยงกัน และมี
ผู ้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับการวางแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคาร การก�าหนดนโยบาย
การออกผลติภณัฑ์ การพฒันาเครือ่งมือ กระบวนการและระเบียบปฏบิตัิ
งานต่าง ๆ  รองรบัการปฏบิัติตามแผนและนโยบายของธนาคาร รวมถึง
การติดตามรายงานผล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและ 
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ตรวจสอบการบรหิารงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไป
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งก�ากับดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย

4.2 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการก�าหนดความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคลที่จะด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ที่จ�าเป็นต่อการ
ขับเคล่ือนองค์กรไปสูเ่ป้าหมาย โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอยีดเกีย่วกบั
การสรรหาไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหาร 
ระดับสูงสุด หน้า 148

4.3 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก�าหนดหน้าท่ีความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ว่า ก�ากับดแูลให้มี
แผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหาร 
ระดบัสงู ให้มคีวามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีการประเมินผล
การปฏบัิตงิานของผูจั้ดการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสูงทีม่ปีระสทิธิผลเป็น
ประจ�าทกุปี มโีครงสร้างค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรที่
ค�านงึถงึความเสีย่ง มรีะบบการก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู
ที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผล 
การปฏบัิติงานทีส่อดคล้องกบัผลประกอบการของธนาคารทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว้
ในหวัข้อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ หน้า 145

การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	(Succession	Plan)
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาและแผนสืบทอด
ต�าแหน่ง ให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท�าธุรกิจ
ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก 
และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารแต่ละระดับ ซ่ึงเป็นต�าแหน่งงานท่ี
ส�าคญั (Critical Position) มกีารเตรยีมความพร้อม รวมถงึการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหาร หรือ 
ผู้จัดการ เพื่อใช้ในการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path 
Roadmap) และเพื่อให้ Succession Pool สามารถสืบทอดต�าแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหารระดับต่าง ๆ

1. ระดับกรรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารมีกระบวนการใน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัครจาก 
ผูบ้รหิารภายใน และเปิดโอกาสให้บคุคลภายนอกทีม่คีวามรู้ ความสามารถ 
มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์  
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น
เป็นการเฉพาะ

2. ระดบัสายงาน และกลุม่งาน ธนาคารมกีารพจิารณาสรรหา 
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ทรพัยากรบคุคลและบรรษทัภบิาล และผูบ้รหิารสายงานทีเ่กีย่วข้อง จาก
กลุ่ม Successor Pool กลุ่ม Talent Pool โดยเน้นการให้ผู้บริหารได้มี
โอกาสหมุนเวียนงานไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ตามหลักการ Mobility 

และ Diversity เพื่อเรียนรู้งานใหม่ ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ 
รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน�าเสนอผู้ที่จะมาทดแทนตามความเหมาะสมต่อ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ระดับฝ่ายงาน ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
โดยการจัดท�าแผนทดแทนต�าแหน่ง (Succession Plan) โดยแต่ละ 
หน่วยงานจะน�าเสนอข้อมลูของผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเป็น Successor ต่อ
ผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้บริหารสายงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมไปถึงได้มีการวางแผนพัฒนารายบุคคลที่
ชัดเจน หลังจากนั้น Successor จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด เพื่อทดแทนต�าแหน่งงานที่ว่าง 

4. ระดบัส�านกังานเขต และส�านกังานธรุกจิ ระดบัส�านกังานเขต 
และส�านักงานธุรกิจ ธนาคารเตรียมความพร ้อมของผู ้จัดการ 
ส�านักงานเขต และผู้จัดการส�านักงานธุรกิจ โดยด�าเนินการในลักษณะ 
Successor Pool ซ่ึงคณะกรรมการพนักงานของสายงานจะร่วมกัน
พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน 
การสอบสัมภาษณ์ประเมินเพื่อคัดสรร ประเมินความเหมาะสมและ 
ความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่งจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ และจะ
พิจารณาคัดเลือกในจ�านวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และ
แผนการขยายธรุกจิของธนาคารในอนาคต  โดยจะพจิารณาทบทวนการ
ด�าเนินการจัดท�า Successor Pool ทุกปี ตามความเหมาะสม

5. ระดบัสาขา ธนาคารเตรยีมความพร้อมของบุคลากรระดบั
ผู้จัดการสาขา โดยด�าเนินการในลักษณะ Successor Pool เช่นกัน ซึ่ง
คณะกรรมการพนกังานของสายงานเครอืข่ายฯ จะร่วมกนัพจิารณาหลกั
เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ประเมินเพื่อคัดสรร ประเมินความเหมาะสมความพร้อมใน
การด�ารงต�าแหน่งจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคัดเลือก
ในจ�านวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจ
ในอนาคต โดยจะพจิารณาทบทวนการด�าเนนิการจัดท�า Successor Pool 
ทุกปี  ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ธนาคารได้คัดสรรและสร้างกลุ ่มพนักงานที่มี
ศักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียนทุนของธนาคารและพนักงานกลุ่ม KTB High 
Potential Employee เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้
เกิดความขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้บริหารองค์กรในอนาคตต่อไป

4.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานได้รับการ
การฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏบิตังิาน มกีารก�าหนดให้ฝ่ายสถาบนัพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรและผู้น�า ท�าการรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนา 
ผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร 
นโยบายของผู้บริหาร เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลุม ครบทุกมิติ อันจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท�างาน การให้ความรู้ใหม่กับ
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พนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

4.5 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
1) กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษัิทอืน่ได้ โดยต้อง

ไม่ท�าให้เสียการงานของธนาคาร รวมถงึต้องไม่น�าเอาธนาคารหรอืต�าแหน่ง
ของตนในธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ท้ังนี้ มีข้อจ�ากัดการเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศได้ไม่เกนิ 5 บรษิทั (นบัรวมธนาคารแต่ไม่นบัรวมบรษิทัทีไ่ด้
มาจากการปรบัโครงสร้างหนี)้ โดยให้ส�านกักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ขออนมุตัิ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอื่นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�าปี (แบบ 56-2)

2) กรณีพนักงานต�าแหน่งอื่น ๆ 
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการพนักงานของธนาคาร

4.6 ธนาคารได้เปิดเผยเกีย่วกบัค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 105 ธนาคารมีการบริหาร 
ค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของธนาคารทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว และมกีารวัดผลการปฏบัิตงิานตาม Balanced Scorecard 
โดยปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ 
Performance Driven Organization (PDO) มีการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให ้
ตอบสนองกับแนวทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และเช่ือมโยงไปสู่
การจ่ายผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับลักษณะ
งานและความสามารถของฝ่ายจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ 
ธนาคารมกีารก�าหนดกระบวนการ วธิกีาร และขัน้ตอนการประเมนิผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่ 
เปิดเผยไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 103

4.7 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให ้มีการบริหาร
ทรพัยากรบคุคลทีส่อดคล้องกบัทศิทางและกลยทุธ์ธนาคาร พนักงานทกุ
ระดับมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจที่เหมาะสม ได้รับการ
ปฏบิตัอิย่างเป็นธรรม รวมถงึธนาคารมกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ

หลักปฏิบัติ	5	ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ	(Nurture	Innovation	and	Responsible	Business)

5.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ภารกิจที่ส�าคัญของ
ธนาคารในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้าง
การเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บน 
พื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภบิาล (ESG) ให้ความส�าคญักบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรทีส่่งเสรมิ
ให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการน�าไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทบทวนยทุธศาสตร์ธนาคาร การวางแผนพฒันาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน 
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยมรีายละเอยีดดงัได้กล่าวไว้ในหวัข้อ

ภาพรวมการด�าเนนิงานของธนาคารและความคบืหน้าของแผนงานในปี 
2563 หน้า 40 รวมถงึการร่วมมอืกบัคูค้่า รวมทัง้การออกแบบและพฒันา 
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

5.2 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนส่งเสริมให้ธนาคารมี
แนวทางด�าเนินการด ้านการให ้สินเชื่ออย ่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Lending) ซึ่งเป็นแนวคิดการด�าเนินธุรกิจธนาคารเพ่ือ
ความยั่งยืน (Sustainable Banking) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถวัดผลส�าเร็จได้ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีเน้นการเติบโตใน
ระยะยาวมากกว่าการได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น มีการค�านึงถึง 
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ 
ด้านธรรมาภิบาล สิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาด�าเนินการในการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน ESG ในเบื้องต้นส�าหรับการให้สินเชื่อ เช่น ธนาคารจะ
ก�าหนด Responsible Lending Strategy ก�าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการพอร์ตสินเช่ือท่ีมีความเส่ียงด้าน ESG โดยยึดหลักการท่ีจะต้อง
วิเคราะห์ผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียท่ีจะเกิดข้ึนจากการให้สินเช่ือของธนาคารหรือจากลูกค้าของ
ธนาคาร และจะพจิารณาให้ครอบคลมุประเดน็ด้าน ESG นอกเหนอืจาก
ที่กฎหมายก�าหนด เนื่องจากผลกระทบในบางเรื่องยังไม่มีกฎหมาย
ก�าหนดไว้ เพื่อให้ธนาคารสามารถสนับสนุนการด�าเนินการด้าน ESG 
อย่างเป็นรูปธรรม 

5.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล
การบริหารจัดการองค์กรให้ต้องมีการผสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลเหมาะสม และได้ก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติอยู่ใน
นโยบายการก�ากับดูแล=กิจการที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไว้ 
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของธนาคาร
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมท้ังให้พนักงานและบุคคลท่ัวไปได้รับ
ทราบถงึช่องทางการแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วมต่อการด�าเนนิงาน
ของธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดท�าคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ 
ธนาคารได้เปิดเผยถึงการปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายไว้ในหัวข้อการ
ค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 155

5.4 คณะกรรมการธนาคารอนมัุตนิโยบายด้านความรบัผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ที่จะ 
ด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม ภายใต้
วสิยัทัศน์ Growing Together for Sustainability ท่ีมุ่งม่ันดแูลและพฒันา
ศกัยภาพของบคุลากร เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตและความมัง่คัง่แก่ลกูค้า 
สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างย่ังยืนแก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ท�าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินที่อยู ่
เคยีงข้างคนไทย ด้วยการให้บรกิารทางการเงนิกบัประชาชนในทกุระดบั ให้
ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้
เตบิโตอย่างแขง็แกร่ง สนบัสนนุโครงการภาครฐัทีผ่่านมา เช่น โครงการ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมช้อปใช้ 
เป็นต้น โครงการในปี 2563 เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดในหัวข้อนโยบายและภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ หน้า 40
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หลักปฏิบัติ	6	ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม	(Strengthen	Effective	Risk	Management	
and	Internal	Control)

6.1 คณะกรรมการธนาคารตระหนักดว่ีา ธนาคารเป็นสถาบนั
การเงินชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย ่างเป ็นระบบอย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนด โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบาย 
รวมถึงแนวทางและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน มีการ
ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนด โดยมีรายละเอียดตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง หน้า 120 

6.2 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิาร
ความเสี่ยงครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามข้อก�าหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  น�าแนวทางของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) ในเชิงบูรณาการตามหลักสากล มีการเชื่อมโยง
กระบวนการบรหิารเข้ากบัแผนกลยทุธ์และโอกาสทางธรุกจิ ซึง่ช่วยบรูณาการ
การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วท้ังองค์กร โดยมีการ
ก�าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ 
ความเสีย่งทีท่นได้ (Risk Tolerance) ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ โดย
ก�าหนดเป็นค่าเฉพาะหรือเป็นช่วงขึ้นอยู่กับดัชนีวัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) ที่ใช้และความเหมาะสมท�าให้ธนาคารสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงมีการก�าหนดกระบวนการ แนวทาง 
และน�าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ซ่ึงนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร 
ความเสีย่ง จะน�าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัธนาคาร ผูถ้อืหุน้ ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน 

6.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการเสริม
สร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารมีโครงสร้างการ
ก�ากับและบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Structure) ตามหลัก 
3 Lines of Defense ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ 
จนถึง Business Units (Bus) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานทุกคน สะท้อนใน
รูปแบบโครงสร้างองค์กรและมีการยกระดับการบริหารความเสี่ยง โดย
มีคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee: 
ROC) ขับเคลื่อนและก�ากับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้ 

6.4 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดและทบทวนนโยบาย / 
แนวทางและแผนงานระยะสั้นระยะยาว โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
บรรษัทภิบาลระหว่างปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ตระหนกัถงึความส�าคญัในการขบัเคลือ่นการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” โดยใช้
กระบวนการระเบิดจากข้างใน รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) พัฒนากลไกการป้องกัน ครอบคลุมถึงเรื่อง 

ผลประโยชน์ทบัซ้อน ยกระดบัการสร้างวฒันธรรมองค์กรท่ีไม่ทนต่อการ
ทุจริตทั่วทั้งองค์กร ( Zero Tolerance) โดยใช้ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส�านึก
พนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ป้องกันการกระท�า
ผิดที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ภายในธนาคาร จัดท�าคู่มือป้องกันการรับสินบน รวมท้ังได้ด�าเนิน
นโยบาย No Gift Policy ต่อเนื่อง ประธานกรรมการธนาคาร และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ เป็นผูน้�าในการประกาศเจตนารมณ์ร่วมโครงการ 
NO Gift Policy งดรับของขวัญในเทศกาลวันปีใหม่ 2564 และในทุก
เทศกาล ขอรับความปรารถนาดีผ่านค�าอวยพร เพื่อรณรงค์ให้เกิด
วฒันธรรมองค์กรทีด่ ีสจุรติ มคุีณธรรมและจรยิธรรม ส่งเสรมิบรรษทัภบิาล
ที่ดีด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งม่ัน 
ขบัเคลือ่นธนาคารสูก่ารเป็นองค์กรคณุธรรมต้นแบบ เพือ่บรูณาการความ
ร่วมมือด้านการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

6.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการรับ-
ให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยธนาคารได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร ซึง่ผูท้ีส่นใจสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดได้ทีเ่วบ็ไซต์ของธนาคาร โดยคลกิเข้าทีเ่มน ู“เกีย่วกับ
ธนาคาร” เลือก “การก�ากับดูแลกิจการ” เลือก “นโยบายการก�ากับดูแล
กจิการทีด่”ี และเลอืก “นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั”

6.6 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�าเนิน
การด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัใน
เชิงรุก ก�าหนดให้มีคู่มือท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเชิงป้องกันการ 
กระท�าผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคารได้ออกคู่มือ 
(1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย (3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ 
(4) การป้องกันการรับ การให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้
ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้สนใจสามารถ 
เข้าไปดาวน์โหลดได้ 

6.7  คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ใด 
ที่พบเห็นการกระท�าผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต 
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ
ภายนอกต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก�าหนดไว้ 
นอกจากนี้ สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร 
ผ่านทางอีเมล whistletruth@krungthai.com ท้ังนี้ รายช่ือของผู้แจ้ง
เบาะแสจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั และได้รบัการคุม้ครองทัง้ระหว่างการ
ด�าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็ส้ินกระบวนการ โดยมีรายละเอยีดตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หน้า 158

6.8  คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแล
การบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และให้มกีารด�าเนนิการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลการ
ด�าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 148
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หลักปฏิบัต	ิ7	รกัษาความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผย
ข้อมูล	(Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)

7.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้
ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูของธนาคารสอดคล้องกบักฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบงัคบั และมาตรฐานทีส่�าคญัต่าง ๆ  โดยธนาคารได้มกีารปฏบัิติอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 159 นอกจากนี้ ธนาคารได้มี 
การจัดท�าคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏบัิตแิละถือใช้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัส�าหรับพนกังานทกุระดบั ทกุส่วนงาน 
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงประกาศใช้และเผยแพร่บน 
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

7.2 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ ์
หน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั โดยน�าส่งรายงานทางการเงนิ 
ทัง้รายไตรมาสและรายปี ตามหลกัเกณฑ์และภายในเวลาทีก่�าหนด และ
เผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านระบบข่าวอเิลก็ทรอนกิส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารให้
ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�า่เสมอ ทัง้นี ้งบการเงนิของธนาคารได้รบัการรบัรองโดยไม่มเีงือ่นไข
จากผู้สอบบัญชี และไม่เคยมีประวัติถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ส่ังให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคย
น�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

7.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการจัดท�า
ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝายจดัการ โดยอธิบายเชงิวเิคราะห์เกีย่วกบั
ฐานะการเงิน ผลการด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีส�าคัญ ตลอดจน
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
ธนาคาร และเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

7.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท�า
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจ�าทุกปี 
โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปี ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

7.5 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารจดัท�ารายงาน
ความยั่งยืน โดยธนาคารได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผย 
แนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจ�าทุกปี ต้ังแต่ปี 
2549 จนถึงปัจจุบัน โดยรายงานความยั่งยืนฉบับปี 2560 เป็นปีแรกที่
ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards 
มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมลูการด�าเนินงานของธนาคารในระดบั 
Core ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดย
ธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู ้ที่สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดได้

7.6 ธนาคารจดัให้ทมี Finance Strategy ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ 
ในการให้บรกิารและเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูความเคลือ่นไหวของธนาคาร
ที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ ่ม โดยธนาคารได้เปิดเผย 
รายละเอียดไว้ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - งาน 
ผู้ลงทุนสัมพันธ์ หน้า 160

7.7  คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารมกีารเปิดเผย
ข้อมูลตามที่กฎมายก�าหนด และในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วย
ความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคาร
ได้มีการจัดท�าคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยประกาศใช้
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
ได้

7.8 เอกสารทุกประเภทที่ธนาคารได้น�าส่งผ่านระบบข่าว
อเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
จะเผยแพร่เอกสารดงักล่าวท้ังฉบับภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกัน
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วยทุกครั้ง

 7.9  เว็บไซต์ของธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้ง 
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อาทิ วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ 
คณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการ
เงนิและผลการด�าเนนิงาน ท้ังฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ ข ้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่ธนาคารน�าเสนอต่อ  
นกัวเิคราะห์หรอืสือ่ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมลูต่าง ๆ ตามทีร่ะบุไว้ใน
ค�าอธิบายของหลักปฏิบัติ 7.6 ของ CG Code

หลกัปฏบิตั	ิ8	สนบัสนนุการมส่ีวนร่วมและการสือ่สารกบัผู้ถอืหุน้	
(Ensure	Engagement	and	Communication	with	Shareholders)

ธนาคารได้เปิดเผยการปฏบิตัติามหลกัปฏบัิต ิ8 ไว้แล้วในหวัข้อ
สทิธขิองผูถ้อืหุน้ หน้า 151 และข้อการปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั 
หน้า 154
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รายการระหวา่งกัน
1.  รายการระหวา่งกันท่ีส�าคัญ

นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.27 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ 
ของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดเงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน
ธนาคาร
ถือหุ้น

(รอ้ยละ)
กรรมการ 

หรอืผู้บรหิารระดับสูงรว่มกัน

บริษัทย่อย

บจ. กรุงไทยกฎหมาย - - - - 100.00 -

บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 7 21 8 1 100.00 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง

นายสันติ  ปริวิสุทธิ์

นายชาญชัย สินศุภรัตน์

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 2,096 5 2,089 5 100.00 นายธวัชชัย ชีวานนท์

นพ.พลวรรธน์  วิทูรกลชิต

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 0 - 0 - 100.00 -

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ - - - - 76.00 -

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 1,780 1 3,693 1 100.00 นายชาญชัย สินศุภรัตน์

บมจ. บัตรกรุงไทย 7,660 1 3,491 1 49.29 นางประราลี รัตน์ประสาทพร

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง

บจ. เคทีซี นาโน (1) - - - - 24.95 -

บจก. เคทีซี พรีเพด (1) - - N/A N/A 24.95 -

บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) (1) - - - - 24.95 -

บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) (2) - - - - - -

บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) (2) - - - - - -

บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) (2) - - - - - -

บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) (2) - - - - - -

บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (3) - - N/A N/A - นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

หมายเหตุ :  (1) ธนาคารลงทุนทางตรง ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่าน บมจ.บัตรกรุงไทย ร้อยละ 75.05
  (2) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ที่ถือห้นในบริษัทร้อยละ 100.00
  (3) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100.00



180

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน
ธนาคาร
ถือหุ้น

(รอ้ยละ)
กรรมการ 

หรอืผู้บรหิารระดับสูงรว่มกัน

บริษัทร่วม

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 0 5 1 5 45.00 นางสาวศรัณยา เวชากุล

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 5,142 2 5,739 2 49.00 นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล

นายปฏิเวช  สันตะวานนท์

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 431(2) - 605(2) - 50.00 นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 1(2) 1 - 1 50.00 นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (1) - - - - 19.86 นายผยง ศรีวณิช

บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) (1) - - - - 22.17 นายธวัชชัย ชีวานนท์

หมายเหตุ :  (1) บริษัทร่วมตามเกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม โดยไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  (2) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอื่นๆ (กิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป) - 13 1 19

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,411 1 8,490 1

กิจการที่มีบริษัทใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 19,263 365 30,620 127
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งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562

บริษัทย่อย

 เงินรับฝาก 3,553 2,595

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 158 303

บริษัทร่วม

 เงินรับฝาก 276 420

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 4,831 6,600

บริษัทย่อย

 รายได้ดอกเบี้ย 123 252

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 12 12

 รายได้อื่น 1,055 945
 ค่าใช้จ่ายอื่น 6,321 6,827

บริษัทร่วม

 รายได้ดอกเบี้ย 77 93

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 117 162
 รายได้อื่น 2,426 2,410
 ค่าใช้จ่ายอื่น 250 226

รายละเอียดรวมเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และรายการรายได้และค่าใช้จ่ายของธนาคารจากบริษัทย่อย  
และบริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท
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2. นโยบายการก�าหนดราคาระหวา่งกัน
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น

จากการท�ารายการกับบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ธนาคารได้ก�าหนดให ้
ใช ้ราคาตลาดหรือราคายุติธรรมในการท�าธุรกรรมทุกประเภท 
ยกเว้นมีกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ากับก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะถือ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

3.  ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกัน
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดข้ึนในปี 2563 

เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร 
และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าท่ัวไปเช่นเดียวกับรายการท่ี
ธนาคารกระท�ากับบุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกันหรือ
รายการที่ เกี่ยวโยงกันที่ เกิดข้ึนนั้นมีความจ�าเป็นเพ่ือการด�าเนิน
ธุรกิจและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ โดยธนาคารได ้พิจารณา
รายการระหว่างกันของธนาคารหรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของธนาคารหรือบริษัทย ่อยแล้ว 
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคาร
ได ้ รับและจ ่ายค ่าตอบแทนในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม  
รวมทั้งธนาคารได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ากับ 
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พร้อมเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ 
ครบถ้วนแล้ว

4. มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ธนาคารได้ให ้ความส�าคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์จากการท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน  
โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึง
ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์อย ่างรอบคอบ ซื่อสัตย ์ สุจริต  
สมเหตุสมผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของการด�าเนินธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลของ
ธนาคาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการท�ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนด
ของสถาบันก�ากับ ธนาคารได้มีการมอบหมายให้ “กลุ ่มก�ากับ 
งานกฎเกณฑ์ สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย” ท�าหน้าท่ี
ก�ากับดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการดังกล่าว
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ากับก�าหนด

ทั้ งนี้  หากรายการระหว ่างกันหรือรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน
รายการใดที่สถาบันก�ากับก�าหนดหรือธนาคารมีระเบียบปฏิบัติ
ว ่าการท�ารายการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อป ้องกันมิให ้ เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน ์ 
ธนาคารได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการธนาคารในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่
เกี่ยวโยงกันเอาไว้ ดังนี้

1) กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน 
ตามข ้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2) ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีการท�ารายการที่ เกี่ยวโยงกันให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

3) การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่กรรมการมีผลประโยชน์
เกี่ยวข ้องจะต ้องได ้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารด้วยมติเป ็นเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการผู ้นั้นเข ้าร ่วม
พิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต้องก�าหนดราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ  ตามการค้าปกติของธนาคาร 
และปฏิบัติเหมือนลูกค้าท่ัวไป
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5.  นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน
ในอนาคต

การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
ของธนาคารหรือบริษัทย่อย มีความเป็นไปได้ว ่าจะเกิดขึ้นตาม
การด�าเนินธุรกิจทั่วไป หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการที่จะกระท�านั้น
ก ่อให ้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและผู ้ถือหุ ้น โดยการท�า
รายการเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสถาบันก�ากับ
และมาตรการที่ ธนาคารได ้ก� าหนดขั้นตอนการอนุมัติการท�า
รายการเป็นวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน

 นอกจากนี้  การท�ารายการระหว ่างกันหรือรายการที่ 
เกี่ยวโยงกันในอนาคต ธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การท�ารายการกับลูกค้าท่ัวไป มีเง่ือนไขทางการค้าท่ีไม่แตกต่าง
ไปจาก ท่ี ธุ ร กิ จ ท่ั ว ไปหรื อ ธุ ร กิ จประ เภท เดี ย วกั นพึ ง ก ระท� า  
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายหรือได้รับจากการท�ารายการต้องเป็นไปตาม
ราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และต ้องเป ิดเผยสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เหล่านั้นให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสถาบันก�ากับ
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ความรบัผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารยดึมัน่ในการด�าเนินธุรกจิด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ

สิ่งแวดล้อม เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีทกุกลุม่ตามพนัธกจิของธนาคาร โดยธนาคารได้ก�าหนดนโยบาย
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน เพ่ือเป็นแนวทางด�าเนินงานที่ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้
เกดิการทจุรติขึน้ได้ (Zero Tolerance) รวมถงึด�าเนนิการสร้างคุณค่าร่วม
ต่อสงัคม (Creating Shared Value: CSV) เพือ่ให้สภาพแวดล้อม สงัคม 
และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกระบวนการส�ารวจ
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อ 
รับทราบและจะได้ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างยั่งยืน

1.  แนวทางปฏิบัติเพ่ิมเติมเก่ียวกับการป้องกันการ 
มีส่วนเก่ียวข้องกับการคอรร์ปัชัน 

คณะกรรมการธนาคารได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัในการต่อต้านการ
ทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชันโดยมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งหมายให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส�าคัญ ซึ่งใน
ปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านการ
รบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั (Anti-Bribery and Corruption Policy) โดย
คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ธนาคารใช้นโยบายฯ ฉบับปี 2562 เพื่อ 
ให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัต ิ
ประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต พ.ศ. 2561  
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่าของนโยบายและ
แนวทางป้องกนัการทจุรติในการจดัซือ้จดัจ้างทีผู่ป้ระกอบการต้องจัดให้
มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริต และมุ่งผลักดันให้
พนักงานตระหนักรู้ถึงการป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชัน อันจะน�า
มาสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในธนาคาร

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติงานว่าด้วย
การป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อก�าหนดแนวทางในการ 
จัดท�ามาตรการควบคุมภายในของธนาคารในการป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ 
รฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ พ.ศ.2561 และ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของธนาคารสามารถน�าไปยึดถือ
ปฏบัิตไิด้อย่างถกูต้อง สอดคล้องกบักฎหมายทีเ่กีย่วข้อง อนัเป็นการวาง
มาตรการเชิงป้องกนัท่ีส�าคญัอย่างหนึง่ โดยระเบยีบฯ ดงักล่าวได้ก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการ 
จัดท�ามาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐของส�านักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีหลักการส�าคัญ คือ การให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท�ามิได้ เว้นแต่
เป็นการให้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามที่ก�าหนดไว้ใน
ระเบียบดังกล่าวนี้ ซึ่งระเบียบฯ ได้ก�าหนดกระบวนการป้องกันการให้
สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐัไว้อย่างเป็นเอกภาพ โดยสรปุสาระส�าคญัได้ ดงันี้

(1) กระบวนการประเมนิความเสีย่ง จะต้องมกีารระบแุละประเมนิ
ความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อสามารถ
วเิคราะห์ถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้แล้ว ส�าหรบัประเดน็ความเสีย่งที่
มีนัยส�าคัญ ธนาคารจะมีการจัดท�ามาตรการเชิงป้องกันและแก้ไข 
ความเสีย่งท่ีอาจเกดิขึน้กบัธนาคารต่อไป ทัง้นี ้จะต้องจดัให้มกีารประเมนิ
ความเสีย่งเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ เพือ่ให้สอดคล้องกบัสภาวะ
แวดล้อมและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป

(2) กระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการควบคุม 
ภายในฯ ของธนาคาร โดยการตรวจสอบ และประเมนิผลมาตรการควบคมุ
ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น อาจพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบภายในและภายนอกธนาคาร รวมถงึกฎเกณฑ์ ระเบยีบ
ปฏิบัติของหน่วยงานก�ากับภายนอก ประกอบกับรูปแบบการประกอบ
ธรุกจิของธนาคาร โดยจะต้องมกีารตรวจสอบและประเมนิผลเป็นประจ�า
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอ ความ
มีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล เพื่อน�ามาพิจารณาปรับปรุง
มาตรการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี เม่ือได้ด�าเนินการตรวจสอบและประเมินมาตรการ
ป้องกันการให้สินบนแล้ว จะต้องรายงานผลการตรวจสอบต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบต่อไป

(3) กระบวนการทบทวนมาตรการควบคุมภายในฯ ของธนาคาร 
จะต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป

(4) การสือ่สารและจดัอบรมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่บคุลากรของ
ธนาคารและบริษัทในเครือธนาคาร เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้อง โดยธนาคารมกีารสือ่สารผ่านช่องทาง
อเีมล CLMG POST ในคอลมัน์ Anti-Bribery and Corruption ในรปูแบบ
บทความอย่างส้ันเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน 
อย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้ยงัมกีารจดัการอบรมหลักสตูร “การป้องกัน
การรบั-การให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใดทีเ่ข้าข่ายเป็นการคอร์รปัชนั” 
ให้แก่พนักงานทั้งส�านักงานใหญ่ และพนักงานท่ีปฏิบัติงานอยู่ตาม
ภมูภิาคต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ ตลอดจนบคุลากรของบรษัิทในเครอืธนาคาร 
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักถึงความ
ส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ “เจตจ�านงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อมุ่งสู ่
การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” “การประกาศเจตนารมณ์การ
ด�าเนินการพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของธนาคาร
ทัว่ทัง้องค์กร” และการด�าเนินโครงการกรุงไทยคณุธรรม รวมถงึการเข้าร่วม 
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนแนวทางการด�าเนินงานของกลุ ่มภาคี 
เครอืข่ายในการต่อต้านการทุจรติท้ังภาครฐัและเอกชน พร้อมกนัน้ีธนาคาร
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ได้ด�าเนนิการพัฒนาและปรบัปรงุกระบวนการท�างาน เพือ่ให้สอดรบักบั
มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับสากล โดยธนาคาร
ได้รบัการรบัรองต่ออายุสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector  
Collective Action Coalition Against Corruption) ทั้งนี้ ธนาคารได้
เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจของธนาคารไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยคลิกเข้าที่เมนู “ก�ากับ
ดูแลกิจการ” เลือก ”นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี” และเลือก 
“นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน” 

2.  กิจกรรมเพ่ือสังคมและส่ิงแวดล้อม
ในปี 2563 ธนาคารได้ด�าเนินการด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม 

(Creating Shared Value: CSV) เพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านโครงการ 
กรงุไทยรกัชมุชน โดยธนาคารมองเหน็ความส�าคญัในการพัฒนาชมุชน 
ให้เข้มแขง็ โดยยดึหลกัการพึง่พาตนเอง ลดการพึง่พงิภายนอก ด้วยการ 
ค�านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ 
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของชาตใินการสร้างชมุชนเข้มแขง็ น้อมน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดความสมดุล มีความเข้มแข็งจาก 
ภายใน โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกนัคดิร่วมก�าหนดแนวทางและกจิกรรม
การพัฒนาของชุมชน

โดยธนาคารสามารถน�าจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้ 
ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนอง 
ความต้องการในด้านต่างๆ เช่น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วย 
สินเชื่อ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ และสินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว 
และเพื่อสนับสนุนธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการสินเชื่อ 
เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม และโครงการ 
เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ท�างานร่วมกับ Partner ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหาร
จัดการ การท่องเท่ียวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม  
การตลาด และความรู้ทางการเงิน ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้โดย 
ผู้เช่ียวชาญของธนาคารและผู้เช่ียวชาญภายนอก โดยในปี 2563 ได้
ด�าเนินการพัฒนาชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุมชน
บ้านสวนทเุรียน จงัหวัดสงขลา ชมุชนต�าบลบ้านแหลม จงัหวดัสพุรรณบรุี 
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง จังหวัด
เชียงใหม่ ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัด
หนองคาย และชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง รวมถึง ธนาคารได้ 
ร ่วมมือโครงการการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ  
The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ภายใต้ United Nations 
Development Programme ประเทศไทย หรือ UNDP และมูลนิธ ิ
รักษ์ไทย ร่วมกันด�าเนินโครงการ Koh Tao, Better Together ด้วยการ
ร่วมระดมทนุ ผ่าน QR E-Donation “มลูนิธริกัษ์ไทย UNDP กรงุไทยรกั
เกาะเต่า” เพือ่สร้างอาชพีช่วยเหลอืคนในชมุชนเกาะเต่าท่ีได้รบัผลกระทบ
จาก COVID-19 โดยจ้างชาวเรือให้ท�าความสะอาดชายหาดและปลูก 
จิตส�านึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้ก�าหนดเป้าหมาย  
การด�าเนินงาน ดังนี้

Execution Plan Execution Plan

เป้าหมาย ดัชนีความสุข Award & Recognition จ�านวนสินค้าและบรกิารท่ีชุมชนน�าออกตลาด

Strategy

ระบบบัญชี   
(รายรบั - รายจา่ย)   

 การวางแผนทางการเงนิ   
(ออม หน้ี ภาษี ลงทนุ)

นวฒักรรมทางการเงนิ  
(Krungthai Next, Krungthai Connext)

การมีส่วนรว่ม 
การจดัการทรพัยากร 

การอนุรกัษ์ส่ิงแวดล้อม 

ยกระดับมาตรฐานการท่องเท่ียว 
อบรมภาษาองักฤษขั้นพ้ืนฐาน 

การจดักิจกรรมส่งเสรมิการท่องเท่ียว   

ชุมชน

การตลาดความรู้
ทางการเงนิ

บรหิาร 
จดัการ

ท่องเท่ียว 
และบรกิาร

ศิลปะ
วฒันธรรม

สินค้า

กรุงไทยรกัชุมชนท่ัวไทย

 การอนุรกัษ์ประเพณี
  วฒันธรรม ท้องถ่ิน

 การพัฒนาสินค้าและบรกิาร
 การพัฒนาบรรจภัุณฑ์
 ออกแบบโลโก้
 จดุจ�าหน่าย / การจดัวางสินค้า

 E-Commerce
 Visibility
 ส่ือ Social Media / Website
 การจดัท�าเอกสารแนะน�าชุมชน
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ธนาคารได้มีการด�าเนินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อย 
อย่างใกล้ชิดและจะประสานงานกับบริษัทย่อยกรณีที่อาจมีการด�าเนินการหรือ 
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อ
สอบถามข้อเท็จจริงและให้บริษัทด�าเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงาน 
ความคืบหน้าในการด�าเนินการแก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรก็ตาม ในปี
ทีผ่่านมาไม่พบเหตกุารณ์ทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสงัคมจาก
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร

3.  การส�ารวจความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีมี
บทบาทต่อการด�าเนินธุรกิจ

ธนาคารมกีระบวนการเพือ่รบัทราบและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี มกีารเปิดโอกาสให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีท่ีเกีย่วข้อง
เข้าร่วมในทางใดทางหนึง่ เพ่ือให้มผีลติภณัฑ์และการบรกิารทีต่อบสนอง
ลูกค้า มีการด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ 
และพนักงานมีความตั้งใจท�างานและมีส่วนร่วมในการเติบโตของ
ธนาคาร

กระบวนการส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนและวางนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนและยุทธศาสตร์ของธนาคาร

ในปี 2563 ธนาคารริเริ่มกระบวนการก�าหนดประเด็นส�าคัญด้าน
ความย่ังยืนเพื่อน�าไปสู่การวางนโยบายการพัฒนาความย่ังยืนและ
ยทุธศาสตร์ของธนาคารส�าหรบัปี 2564 ด้วยการส�ารวจความคดิเหน็ของ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีเกีย่วกบัผลกระทบของปัจจยัต่างๆ ทีม่ต่ีอความยัง่ยนื
ของธนาคารในแต่ละมิติ อันได้แก่ ความย่ังยืนด้านผลประกอบการ 
ความยัง่ยนืในการปฏบิตังิานและด�าเนนิงาน และความยัง่ยนืทางสงัคม
และสิ่งแวดล้อม 

ท้ังนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีธนาคารท�าการส�ารวจความคิดเห็น 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก�ากับดูแลสถาบันการเงิน 
พนักงาน บริษัทลูกของธนาคาร คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่ง ข้อมูลที่ได้จาก
การส�ารวจได้ถูกน�ามาวิเคราะห์จัดท�า materiality matrix เพื่อก�าหนด
ประเด็นส�าคัญด้านความย่ังยืนและเป้าหมายความย่ังยืนของธนาคาร 
(ตามแผนภาพ)

Impacts
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ผลการท�าส�ารวจสามารถจัดแบ่งตามประเภทประเด็นความยั่งยืนได้ตามมิติความยั่งยืนทั้ง 3 ของธนาคาร ดังนี้
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การจดัอนัดับความส�าคัญของประเด็นท่ีมีผลต่อความย่ังยืนของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ธนาคารจัดอันดับความส�าคัญของประเด็นที่มีผลต่อความย่ังยืน 
ของธนาคาร ตามความคดิเหน็ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี แบ่งเป็น 3 ระดบั  
ตาม Materiality Matrix ดังนี้

- ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่มีความส�าคัญมากท่ีสุด 
ได้แก่ การเติบโตและการท�าก�าไรได้อย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง 
และการบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาล ตามล�าดับ

- ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่มีความส�าคัญมาก ได้แก่ 
นวัตกรรมของบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติการและด�าเนินงานของธนาคาร การรักษา 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและลูกค้าให้
ความไว้วางใจ การปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ ชื่อเสียงของ
ธนาคาร การให้บรกิารทีม่คีวามโปร่งใสและเป็นธรรม การให้สนิเชือ่และ
ลงทนุท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม และส่งเสรมิบรรษทัภบิาล 
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจาก 
สภาพภูมิอากาศ การด�าเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลด 
การท�าลายสิ่งแวดล้อม ตามล�าดับ

- ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่ส�าคัญ ได้แก่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทักษะ การไม่ให้สินเชื่อและลงทุนที่
ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่มีบรรษัทภิบาล 
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามล�าดับ

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองความต้องการและ 
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในการด�าเนนิงานของธนาคาร ประเดน็ปัจจัยความ 
ยัง่ยนืเหล่านีไ้ด้ถกูน�าไปร่วมพจิารณาเพือ่ก�าหนดยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ในปี 2564

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญต่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนขององค์กร ผ่าน
การจัดท�ารายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report) 
ตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ Standard (Global Reporting 
Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุดและสอดคล้องกับแนวทางการ
รายงานข้อมูลตามแบบ 56-1 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นการ 
เปิดเผยการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืของธนาคารในด้านเศรษฐกจิ สงัคม 
และส่ิงแวดล้อม รวมถึงการด�าเนนิงานด้านบรรษทัภิบาลในประเดน็ทีเ่ป็น
สาระส�าคัญของธนาคารและกลุ่มผู้มีส่วนเสียต่างๆ ของธนาคารท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร (Materiality) 

ท้ังนี ้การด�าเนนิงานท้ังหมดของธนาคารสามารถสร้างความเชือ่มัน่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นพื้นฐานส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กร 
ไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ส�าหรับรายละเอียดในการด�าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร โดยคลกิเข้าทีเ่มน ู“ความยัง่ยนื” หวัข้อ “รายงานความยัง่ยนื” 
แล้วเลือก “รายงานความยั่งยืนประจ�าปี 2563”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.-
1. นายวิชัย    อัศรัสกร    ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกเทียนชัย  รับพร    กรรมการตรวจสอบ
3. นางนิธิมา   เทพวนังกูร   กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายสันติ ปริวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการธนาคาร ซึง่สอดคล้องตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และระเบยีบกระทรวงการคลงั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการก�าหนดกระบวนการท�างานที่เป็นระบบในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง  
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการสร้าง 
มูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น Trusted Advisor สรุปได้ ดังนี้

• ให้ความส�าคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงขององค์กร (Risk Culture) ผลักดันให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีการก�ากับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง รองรับการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการกรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน  
1 ความยั่งยืน) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลให้หน่วยงาน First Line of Defense มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ โดยน�าปรัชญาแนวคิด “ระเบิด 
จากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อน
กระบวนการ Three Lines of Defense เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ได้น�ากระบวนการดังกล่าว มาด�าเนินการแก้ไขข้อตรวจพบ 
ด้านสินเชื่อที่ส�าคัญแบบบูรณาการ และน�ามาปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้กรุงไทยคุณธรรม 
เป็นพื้นฐานส�าคัญ น�าไปสู่เป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai” 

• สนับสนุนให้สายงานตรวจสอบภายใน ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบภายใน AAA: Assurance Advising และ 
Anticipation โดยเพิ่มบทบาทจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ
จากสิ่งที่ตรวจพบ (Advising) และคาดเดาความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึ้น (Anticipation) เพื่อป้องกันและปิดจุดเสี่ยง พร้อมทัง้ได้สื่อสารยทุธศาสตร์ดังกล่าว 
ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผ่านการจัดสัมมนา Annual Audit Committee Conference KTB Group เพื่อยกระดับการตรวจสอบ 
ภายในของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการท�างาน (Process) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ 
ที่หลากหลาย (People) และการปรับปรุงเครื่องมือ (Tools) โดยน�าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน 

• จากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะให้สายงานตรวจสอบภายในปรับกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์ใช้เป็นเครือ่งมอื ในการวเิคราะห์ ตรวจตดิตามความผดิปกตอิย่างต่อเนือ่ง จนถงึการเร่งน�าระบบ Robotic 
Process Automation มาใช้เพิ่มเพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ 

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 22 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ  
ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูส้อบบญัชใีนวาระทีเ่กีย่วข้อง มกีารรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดอืน โดยมีรายละเอยีด 
การเข้าประชุม ดังนี้

 กรรมการตรวจสอบ  จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
นายวิชัย   อัศรัสกร   22
พลเอก เทียนชัย รับพร   22
นางนิธิมา  เทพวนังกูร   22

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงนิ
สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร

และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างสม�่าเสมอ ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน  
การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน 
งบการเงินของผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงิน และรายงานทางการเงิน จัดท�าขึ้นตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็น
ประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 รวมทั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง และแผน 
การสอบบัญชี
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การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอือาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคาร
อย่างมีนัยส�าคัญ 

การสอบทานการบรหิารความเส่ียง
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทาง 

การเงนิ ตลอดจนตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง ผ่านสรปุรายงานผล
การด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง เป็นประจ�า 
ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่าง ๆ  
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกทีก่ระทบต่อธนาคาร โดยเฉพาะประเดน็ความเสีย่งด้านเครดติ 
ความเพียงพอในการตั้งส�ารองหนี้ รวมถึงกระบวนการพิจารณาให้ 
สินเชื่อของธนาคาร

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 
สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตามการจัดท�าระบบการ
ควบคมุภายในและการจดัท�าแบบประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเอง 
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสม 
เพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาผลการก�ากับดูแลการปฏิบัติ 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชมุคณะกรรมการก�ากบั
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานก�ากับ และ 
ผู้สอบบัญชีอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้อง 
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบั และตามระเบยีบปฏบิตังิาน 
ของธนาคาร รวมทัง้สอบทานความถกูต้องของข้อมลูซึง่ใช้ประกอบการ
ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการ 
ปฏบิตังิาน สทิธ ิและความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่อนมุตัแิผนกลยุทธ์ 
สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการ
ตรวจสอบประจ�าปี คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปีของสายงานตรวจสอบ
ภายใน แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและพัฒนา แผนเส้นทางความ
ก้าวหน้าของบุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ
ประจ�าปีของผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบ 
ของสายงานตรวจสอบภายใน ติดตามการด�าเนินการแก้ไขใน 
ประเด็นที่ส�าคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลให้มีการจัดการเร่ืองร้องเรียน หรือการ
แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งให้ความ 

เห็นชอบแผนการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
ประจ�าปี ของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร 
อนุมัติ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานตามแผน และผลการสอบทานของ 
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ

การรกัษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
มกีารทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้

มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะและ
เป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ตาม
แนวทางการปฏบัิตท่ีิด ีของส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 
กระทรวงการคลัง และแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพือ่ให้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการก�าหนดแผนพัฒนาทักษะและความรู ้
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสรรมถนะและความรู ้ที่จ�าเป็น  
(Skill Matrix) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีป็น

ประจ�าทกุปี ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และน�าเสนอ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน  
อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น 
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธรุกจิในกลุม่ธนาคาร แนวการตรวจสอบ 
ความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวาม
เป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
ต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มี 
ข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผย 
ข้อมูล มีความครบถ้วนเช่ือถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตาม 
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีมีความอิสระและปฏิบัติหน้าที่ 
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี การบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายใน  
มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มีความเป็น
อิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมี
กระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ 
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการด�าเนินธรุกจิ 
ปัจจุบัน

(นายวิชัย อัศรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



190

รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึภาระหน้าทีใ่นฐานะกรรมการในการเป็นผู้รบัผิดชอบต่องบการเงนิเฉพาะธนาคาร และ

งบการเงนิรวมของธนาคารและบรษิทัย่อย รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี โดยได้มกีารก�ากบัดแูลให้การจดัท�างบการเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ โดยยึดหลัก 
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจรงิ และสมเหตสุมผล เพือ่ให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนนิงานของธนาคารอย่างแท้จรงิ อกีทัง้ได้ให้มกีาร
รายงานผลการด�าเนนิงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง 
ต่อเน่ือง ตามก�าหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไป ท้ังนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการกระท�าทุจริต หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิล จงึมัน่ใจได้ว่างบการเงนิของธนาคารดงักล่าวถกูต้องและเชือ่ถอืได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเหน็เกีย่วกบัเรือ่งดงักล่าว
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารมคีวามเหน็ว่า ระบบการควบคมุภายในของธนาคารโดยรวมมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่มัน่
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง 
สะท้อนให้เห็นสถานะและผลประกอบการของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันท่ีดังกล่าว มีความน่าเช่ือถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มธนาคาร) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ 
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส�าคัญ 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี 
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากกลุม่ธนาคารตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ตามที ่
ระบุในข้อก�าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ธนาคารฯ และบริษัทย่อย ได้น�านโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส�าหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติในการจัดท�า 
งบการเงินในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน 
ส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งน้ี 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า 
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

ธนาคารฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มธนาคาร”) ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2563 ซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�าหนดหลักการเกี่ยวกับวิธีการค�านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
แนวคดิของผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิข้ึน หลกัการดงักล่าวต้องอาศยัการพฒันาแบบจ�าลองส�าหรบัการค�านวณทีม่คีวามซบัซ้อน โดยต้อง
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจ�าลองผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิและตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดลุยพนิจิทีส่�าคญัของผูบ้รหิารรวมถงึการระบเุงือ่นไขการประเมนิการเพ่ิมขึน้
ของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแบบจ�าลอง การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ใน 
แบบจ�าลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจ�ากัดของแบบจ�าลอง 

ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 9.8 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563 กลุม่ธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีเ้ป็นจ�านวน 2,334,842 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ�านวน 150,528 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวน
ที่มีสาระส�าคัญต่องบการเงิน 

ด้วยความมีสาระส�าคัญและการท่ีต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารท่ีเกี่ยวกับระบบการปล่อย
สินเชื่อ ระบบการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ โดยค�านึงถึงยอดคงเหลือ ความซับซ้อน และ
ความเสีย่งด้านเครดติของแต่ละกลุ่มสนิเชือ่ ข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบนโยบายการบญัชขีองกลุม่ธนาคารกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ากับ พิจารณาและประเมินกระบวนการก�ากับดูแลการพัฒนาแบบจ�าลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจ�าลองและ 
รายงานการทดสอบความน่าเชือ่ถอืและตดิตามประสทิธภิาพของแบบจ�าลอง ซึง่จัดท�าข้ึนโดยผูเ้ชีย่วชาญท่ีผูบ้รหิารของกลุม่ธนาคารว่าจ้างและหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระของกลุ่มธนาคาร รวมถึงสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น�ามาใช้พัฒนาแบบจ�าลอง ประเมินวิธีการค�านวณ ข้อสมมติฐานที่
ใช้ในการค�านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคาร รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนือ่งจากข้อจ�ากดัของแบบจ�าลอง การบนัทกึบญัชค่ีาเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และ
สุ่มทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ โดยการสุม่ทดสอบการจดัชัน้เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีต้ามการเปลีย่นแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และสุ่มทดสอบการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศและ
แนวทางที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
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การรบัรูร้ายได้ดอกเบี้ยเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

กลุ่มธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ท่ีรับรู้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 จ�านวน 104,307 ล้านบาท (คิดเป็น 
ร้อยละ 85 ของรายได้รวม) กลุม่ธนาคารรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้ด้วยวธิอีตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ ซึง่การก�าหนดอตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิ
และการประมาณการของผู้บริหารในการประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาท่ีสั้นกว่า 
แล้วแต่ความเหมาะสม โดยค�านงึถงึส่วนลดหรอืส่วนเกนิในการได้มาซึง่สนิทรพัย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของอัตราดอกเบีย้
ทีแ่ท้จรงิ นอกจากนี ้รายได้ดังกล่าวเกดิจากธรุกรรมการปล่อยสินเชือ่ประเภทต่างๆ ทีมี่รายการจ�านวนมากและมลีกูค้าจ�านวนมากราย อกีทัง้สัญญา
เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบ้ียเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าท่ีถูกต้องตามท่ีควรจะเป็นและในระยะเวลา 
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษา ประเมนิและสุ่มทดสอบความมปีระสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในของกลุม่ธนาคารทีเ่กีย่วข้องกบัระบบ
การปล่อยสินเชื่อ ระบบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของ
กลุม่ธนาคารกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ ประเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใช้ในการพจิารณาประมาณการเงนิสดรบั
และช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินในการก�าหนดอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง รวมท้ังสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการค�านวณ นอกจากน้ี 
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วย 
อตัราดอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ และข้าพเจ้าได้ท�าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบข้อมลูบญัชรีายได้ดอกเบีย้เงินให้สนิเชือ่แก่ลูกหนี ้และสุม่ตรวจสอบรายการปรบัปรุง
บัญชีที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของธนาคารฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อ 
ข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของธนาคารฯ ตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงนิ

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจาก 
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการที่ด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
กลุ่มธนาคารหรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคาร

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ได้ความเชือ่ม่ันอย่างสมเหตสุมผลว่า งบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ีข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชพีตลอดการตรวจสอบ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด 
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ 
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์  
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีทีผู่บ้รหิารใช้ และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง
ที่ผู้บริหารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการทีด่�าเนนิงานต่อเนือ่งของผู้บรหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชี
ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบัญชท่ีีได้รบัจนถงึวันท่ีในรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบัญชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมูลทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่
ธนาคารเพือ่แสดงความเหน็ต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มธนาคาร
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มนัียส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึข้อบกพร่องทีม่นัียส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส�าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน 
ในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเร่ืองส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้เสยีสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564



ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

สินทรัพย์

เงินสด 9.1 68,161,357 68,433,721 68,115,583 68,361,786

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       9.3 516,791,903 338,770,589 516,320,956 338,273,821

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 ผ่านก�าไรหรือขาดทุน 9.4 13,723,789 - 14,188,472 -

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ - 67,350,100 - 67,350,100

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 9.5 74,506,773 55,811,418 74,506,773 55,811,462

เงินลงทุนสุทธิ 9.6 316,987,630 395,227,970 316,894,505 395,174,162

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 9.7 29,400,185 30,945,612 11,203,675 10,830,013

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ            9.8 2,200,513,321 1,959,765,482 2,127,089,495 1,884,110,174

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง - 133,241 - 133,241

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 9.10 32,659,270 32,182,562 32,569,053 32,175,895

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                9.11 24,762,212 24,200,896 21,899,006 22,293,897

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 9.12 4,474,111 - 3,571,005 -

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 9.13 6,005,144 3,900,228 3,893,939 1,398,367

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 9.14 5,880,565 8,164,563 3,560,552 5,697,176

รายได้ค้างรับ 2,598,857 3,487,317 2,070,343 3,193,301

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 9.15 31,315,152 23,842,421 31,103,526 23,554,727

รวมสินทรัพย์ 3,327,780,269 3,012,216,120 3,226,986,883 2,908,358,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2562 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 9.16 2,463,225,282 2,155,864,986 2,466,780,410 2,158,459,942

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ      9.17 274,566,462 215,822,527 268,424,903 208,239,974

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,731,953 4,744,254 4,731,953 4,744,254

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ - 67,350,100 - 67,350,100

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 9.5 65,471,404 51,868,539 65,471,404 51,868,539

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 9.18 86,564,198 96,841,300 44,292,498 51,322,900

ภาระของธนาคารจากการรับรอง - 133,241 - 133,241

หนี้สินตามสัญญาเช่า 9.12 4,503,684 - 3,528,830 -

ประมาณการหนี้สิน 9.19 20,286,873 15,239,758 18,740,381 13,776,104

หนี้สินอื่น 9.20 53,366,819 56,025,029 46,041,249 48,239,602

รวมหนี้สิน 2,972,716,675 2,663,889,734 2,918,011,628 2,604,134,656

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 9.21 

ทุนจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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

หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 28,325 28,325 28,325 28,325

หุ้นสามัญ 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 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

ส่วนต�่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทย่อย (165,255) - - -

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 9.22 32,179,036 33,006,142 17,789,287 16,094,673

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 9.23 7,200,504 7,200,504 7,200,504 7,200,504

ยังไม่ได้จัดสรร 211,412,693 205,241,876 191,146,690 188,089,515

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 343,465,752 338,287,296 308,975,255 304,223,466

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 11,597,842 10,039,090 - -

รวมส่วนของเจ้าของ 355,063,594 348,326,386 308,975,255 304,223,466

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,327,780,269 3,012,216,120 3,226,986,883 2,908,358,122

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พันบาท  (ยกเวน้ก�าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

ก�าไรหรือขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ย 9.30  112,836,857  122,971,682 97,894,144 108,319,525 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 9.31  24,494,134  34,655,374  22,995,811  33,160,897 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  88,342,723  88,316,308  74,898,333  75,158,628 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 27,690,138 29,596,109 21,557,134 23,274,977 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 7,162,213 6,358,577 5,183,896 4,706,151 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 9.32  20,527,925  23,237,532  16,373,238  18,568,826 

ก�าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 9.33  3,134,376  -  3,197,183  - 

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 9.34  -  3,196,695  -  3,196,195 

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 9.35  950,926  4,371,598  941,257  4,375,388 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  2,060,328  1,424,575  -  - 

รายได้เงินปันผล  375,896  495,561  2,348,887  2,474,526 

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ  6,855,249  4,615,370  3,705,785  1,111,411 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  122,247,423  125,657,639  101,464,683  104,884,974 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 28,466,296 31,389,836 22,993,299 25,484,299 

ค่าตอบแทนกรรมการ 298,069 108,558 68,198 64,785 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 8,895,416 8,941,746 5,306,832 5,326,923 

ค่าภาษีอากร  3,797,471  4,363,018 3,297,985 3,801,607 

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  1,538,442  7,219,052 1,541,377 7,260,850 

อื่น ๆ 10,469,150 10,451,485 13,753,189 13,538,254 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ  53,464,844  62,473,695  46,960,880  55,476,718 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 9.36  44,902,881  -  38,427,695  - 

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า 9.37  -  23,813,535  -  17,504,328 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  23,879,698  39,370,409  16,076,108  31,903,928 

ภาษีเงินได้ 9.14  4,440,733  7,232,606  2,784,097  5,578,231 

ก�าไรสุทธิ  19,438,965  32,137,803  13,292,011  26,325,697 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้

ด้วยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน  894,894  -  905,210  - 

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย  -  1,585,753  -  1,605,929 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2563 2562 2563 2562

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการด�าเนนิงาน 

ในต่างประเทศ  43,703  (15,867)  43,703  (15,867)

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงนิสด 9.5  169,661  -  169,661  - 

ก�าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี 9.5  90,153  -  90,153 -

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใต้วธิส่ีวนได้เสีย) 

ส�าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 9.7.2  (1,555,420)  12,823,440  -  - 

ภาษีเงนิได้ทีเ่ก่ียวข้องกับองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อืน่

ส�าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  (239,549)  (317,151)  (241,612)  (321,186)

รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุ

ในภายหลงั

การเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์  -  (180,526)  -  (180,526)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อืน่ในบรษิทัร่วม (ภายใต้วธิส่ีวนได้เสยี) 

ส�าหรบัรายการทีไ่ม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั 9.7.2  (1,204,144)  -  -  - 

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (1,994,260)  -  (1,820,302)  - 

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน  (806,171)  (989,619)  (763,033)  (865,316)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ส�าหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  525,144  234,029  516,517  209,168 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  (4,075,989)  13,140,059  (1,099,703)  432,202 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  15,362,976  45,277,862  12,192,308  26,757,899 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 16,731,585 29,284,042  13,292,011  26,325,697 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ 2,707,380 2,853,761 

 19,438,965  32,137,803 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่  12,641,748 42,451,458  12,192,308  26,757,899 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ 2,721,228 2,826,404 

 15,362,976  45,277,862 

ก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.38 

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)  1.20  2.09  0.95  1.88 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท  (ยกเวน้ก�าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  23,879,698  39,370,409  16,076,108  31,903,928 
รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  5,026,305  2,763,549  3,358,426  1,326,159 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  44,902,881  -  38,427,695  - 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  -  23,813,535  -  17,504,328 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  (2,060,328)  (1,424,575)  -  - 
(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  5,830  20,378  386  (2,702)
(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  (950,926)  (4,414,888)  (950,926)  (4,414,888)
(ก�าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน  -  (362,586)  -  (362,586)
(ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน

ทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทุน  (1,642,048)  -  (1,704,855)  - 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  1,538,442  7,219,052  1,541,377  7,260,850 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  -  43,290  9,669  39,500 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น  423,858  156,039  423,858  156,039 
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี  405,064  (141,772)  400,015  (133,895)
(ก�าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  (2,294,508)  5,381,188  (2,294,508)  5,381,193 
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,305,238  2,353,957  1,131,291  2,175,878 
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (748,321)  679,662  (513,822)  764,071 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  (698,785)  (244,897)  145,172  (389,683)

 69,092,400  75,212,341  56,049,886  61,208,192 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (88,342,723)  (88,316,308)  (74,898,333)  (75,158,628)
รายได้เงินปันผล  (375,896)  (495,561)  (2,348,887)  (2,474,526)
เงินสดรับดอกเบี้ย  96,554,129  123,037,526  87,803,944  108,429,940 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (27,674,972)  (34,042,988)  (26,166,611)  (32,515,693)
เงินสดรับเงินปันผล  658,286  748,574  2,348,436  2,474,153 
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้  160,204  -  -  - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (6,125,782)  (9,264,684)  (4,805,033)  (7,481,420)
ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  43,945,646  66,878,900  37,983,402  54,482,018 
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (179,596,485)  33,612,438  (179,621,960)  33,359,128 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

   ผ่านก�าไรหรือขาดทุน  39,244,132  -  38,842,255  - 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์  -  (33,754,900)  -  (33,754,900)
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     (12,358,244)  (19,581,852)  (12,358,201)  (19,580,429)
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า  -  (25,709,953)  -  (25,709,953)
เงินให้สินเชื่อ  (268,493,752)  (91,757,936)  (270,687,453)  (77,472,456)
ทรัพย์สินรอการขาย  6,292,961  1,447,826  6,250,115  1,340,227 
สินทรัพย์อื่น  (8,934,734)  (9,057,339)  (8,873,887)  (9,352,780)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก  307,360,296  116,263,085  308,320,467  115,512,117 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  58,642,059  58,426,597  60,083,053  56,240,037 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  (12,301)  (835,405)  (12,301)  (835,405)
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์  -  33,754,900  -  33,754,900 
หนี้สินตราสารอนุพันธ์  13,730,719  19,522,926  13,730,719  19,522,926 
หนี้สินอื่น  4,410,562  4,983,357  4,611,189  5,559,807 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  4,230,859  154,192,644  (1,732,602)  153,065,237 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (185,120,810)  -  (184,969,210)  - 
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  211,772,115  -  211,057,548  - 
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย  (2,155,981)  -  (512,171)  - 
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย  1,487,444  -  633,970  - 
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย  -  (291,294,598)  -  (291,941,198)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย  -  147,235,586  -  147,879,162 
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  -  (2,197,552)  -  (1,181,324)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  -  2,816,898  -  1,758,895 
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป  -  (523,940)  -  (523,940)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป  -  265,376  -  265,376 
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม  (635)  (117,500)  (383,331)  (144,945)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม  -  427,052  -  427,052 
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (2,963,389)  (949,398)  (2,734,296)  (585,824)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,893,044)  (2,925,920)  (1,854,403)  (2,152,332)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  10,386  30,906  6,793  3,311 
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (169,746)  -  -  - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  19,966,340  (147,233,090)  21,244,900  (146,195,767)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  3,970,745  30,115,000  470,745  24,000,000 
เงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  (14,540,345)  (26,394,750)  (7,793,645)  (21,113,750)
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (2,264,173)  -  (1,950,339)  - 
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ  (10,523,974)  (10,034,812)  (10,523,974)  (10,034,812)
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ  (4,991)  (4,799)  (4,991)  (4,799)
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ�านาจควบคุม  (1,150,528)  (1,068,730)  -  - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  (24,513,266)  (7,388,091)  (19,802,204)  (7,153,361)
(ก�าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงาน

ในต่างประเทศ  43,703  (15,867)  43,703  (15,867)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (272,364)  (444,404)  (246,203)  (299,758)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  68,433,721  68,878,125  68,361,786  68,661,544 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  68,161,357  68,433,721  68,115,583  68,361,786 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็นบริษทัมหาชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี
ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชยเ์ป็นกิจกรรมหลกัโดยมีสาขาอยู่ทัว่ภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลกั 
ของโลก 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบันได้ขยายวงกวา้งขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม ท าให้
เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและส่งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ในปัจจุบันและในอนาคตของธนาคารฯและบริษทัย่อย ซ่ึงผลกระทบดังกล่าวยงัไม่สามารถประมาณ                 
ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลในขณะน้ี  

 งบการเงินน้ีแสดงรายการตามขอ้ก าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 21/2561 ลงวนัท่ี               
31 ตุลาคม 2561 เร่ือง การจดัท าและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยแ์ละบริษทัโฮลด้ิงท่ีเป็น
บริษทัแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดจ้ดัท าขึ้น
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี  2 ตุลาคม 2560 เร่ือง การจัดท าและส่ง                     
งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 
รวมทั้งจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
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 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารฯและงบการเงินของบริษทัย่อยท่ีธนาคารฯมีอ านาจควบคุม             
โดยได้ตดัรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือท่ีเป็นสาระส าคญัระหว่างกันแลว้ จ านวน  8 บริษทั ได้แก่   
บจก. กรุงไทยกฎหมาย บจก. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ บมจ. หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
กรุงไทย บจก. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง บจก. กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี 
บมจ. บตัรกรุงไทย และบจก. อินฟินิทสั บาย กรุงไทย ซ่ึงงบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท าขึ้นโดยมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีและใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับธนาคารฯ และในกรณีท่ีใช้นโยบายการ
บญัชีท่ีแตกต่างกนั ธนาคารฯไดป้รับปรุงผลกระทบดงักล่าวแลว้ 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ านวนเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วมแสดงไวต้ามหมายเหตุประกอบ                 
งบการเงินรวมขอ้ 9.7 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดร้วมรายการบญัชีของสาขาในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งหมด โดยไดต้ดัรายการบญัชีระหวา่งกนัแลว้ 

งบการเงินฉบบัภาษาองักฤษ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ี ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงิน                     
ฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 

ในระหว่างปี ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบับใหม่ จ านวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินดงักล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทาง               
การบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

206



3 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภทรายการและ
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุรกิจของกิจการ  (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ น  และหลักการเก่ียวกับการบัญชีป้องกันความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ                
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน  

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติั มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 
model) ของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ 
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง 
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เม่ือการถือครองตามโมเดล
ธุรกิจไม่มีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์      
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือ
ของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

เวน้แต่ท่ีกล่าวไวก่้อนหน้าน้ี สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีอาจถูกก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งของการวดัมูลค่า
ทางบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั โดยเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้

เงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินลงทุนในตราสารทุนทุกรายการวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯและ
บริษทัย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รายการท่ีจดัเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย 

ผูบ้ริหารของธนาคารฯและบริษัทย่อยสอบทานและประเมินสินทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯและ     
บริษทัยอ่ยท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ตามขอ้เท็จจริงและสถานการณ์ท่ีมีอยู ่ ณ วนันั้น และไดส้รุปการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัต่อสินทรัพยท์างการเงินของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัประเภท
รายการและการวดัมูลค่า มีดงัน้ี 

- ยกเลิกการจดัประเภทเดิมในส่วนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดและประเภท       
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงิน           
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายเดิมเกือบทั้งหมดเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

- จดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่วนใหญ่เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ บางรายการท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัเป็นสินทรัพยท์างการ
เงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริษทั
ยอ่ย หรือตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินตีความว่าเป็นตราสารหน้ีและกระแสเงินสดไม่ไดเ้ป็น
การจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 
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- ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแลว้                    
ไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ยกเวน้ เงินปันผลท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

- รับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เพื่อการธนาคารทั้งหมดเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีเขา้ท าสัญญา 
และวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้น าการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงมาถือปฏิบติัส าหรับบางรายการ 

หน้ีสินทางการเงิน 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีไม่มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการหน้ีสิน
ทางการเงินของธนาคารฯและบริษัทย่อย ธนาคารฯและบริษัทย่อยยังคงจัดประเภทรายการหน้ีสิน                
ทางการเงินทั้งหมดเป็นประเภทวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 ก าหนดให้กิจการต้องประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตท่ี              
คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู้ผลขาดทุนท่ีเกิดขึ้นแลว้ตามนโยบายการบญัชีเดิม โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับน้ีให้รับรู้การด้อยค่าตามแบบจ าลองผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected 
Credit Losses model) และส่วนเพิ่มจากการบริหารจดัการเน่ืองจากขอ้จ ากดัของแบบจ าลอง (Management 
Overlay) โดยก าหนดใหธ้นาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับ
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและเงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกรายการท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน รวมถึงภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน โดยค่าเผื่อดงักล่าวตอ้งวดั
มูลค่าดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหน้า เวน้แต่กรณีท่ี
ความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับตั้งแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและกรณีสินทรัพยท์าง
การเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิต  ค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัดมูลค่าด้วยจ านวนเงินท่ี เท่ ากับผลขาดทุน                    
ด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน นอกจากน้ี มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับน้ีก าหนดให้ใช้วิธีการอย่างง่ายส าหรับการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยจ านวนเงิน                      
ท่ีเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุส าหรับลูกหน้ีการคา้ สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญา 
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่าในสถานการณ์ท่ีเป็นไปได ้

 

 

 

 

รายงานประจ�าปี 2563 209



6 

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ขอ้ก าหนดโดยทัว่ไปของการบญัชีป้องกันความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพื่อท าให้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง
เป็นไปอย่างสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ในการบริหารความเส่ียง มีความหลากหลายของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียง และลกัษณะของความเส่ียงท่ีป้องกนั อยา่งไรก็ตาม ไม่ไดมี้ขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกันความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management) ดังนั้ น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน          
ฉบบัน้ี จึงใหท้างเลือกทางการบญัชีท่ียงัคงสามารถปฏิบติัตามแนวทางปัจจุบนัได ้

การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั โดยรับรู้
ผลกระทบสะสมของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรกปรับปรุงกบั
ก าไรสะสมหรือองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลัง              
งบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ ท าให้การแสดงรายการของปี 2562 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ                
งบการเงินของปี 2563 ได ้

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ้ 6 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ    
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม
ของการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ทั้งน้ี ผลกระทบสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ขอ้ 6 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับกิจการท่ี
ให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซ่ึงรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการคา้ และภยัแลง้ และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส. 
(23)ว. 276/2563 เร่ือง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เร่ือง 
มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีเพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรือมาตรการ
อ่ืนใดตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึงธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียน
รถเป็นประกนั ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคลภายใตก้ารก ากับ และกิจการท่ีไม่ไดอ้ยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เช่น ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเช่าซ้ือ ธุรกิจเช่าซ้ือรถจกัรยานยนต์ และธุรกิจแฟคเตอร่ิง 
เป็นตน้ ทั้งน้ี กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบติั
ตามแนวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัตามมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวทุกขอ้ท่ีระบุไวใ้นแนว
ปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ี 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใช้ส าหรับกิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทย โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีดังกล่าวระหว่างวันท่ี  1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี                   
31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและให้ถือปฏิบติัตามการ
เปล่ียนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบติักบัลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหน้ีขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูกหน้ีรายย่อย ซ่ึงยงัคงมีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจหรือสามารถช าระหน้ีได้ในอนาคต และได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
- ลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 เวน้แต่กิจการสามารถพิสูจน์ได้ว่าลูกหน้ี

ด้อยคุณภาพท่ีเกิดขึ้ นก่อน 1 มกราคม 2562 เป็นลูกหน้ีด้อยคุณภาพท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ 
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กิจการท่ีให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรั้บผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยใหถื้อปฏิบติั
ดงัน้ี 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ียงัไม่ดอ้ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัของความเส่ียง
ดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทนัที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลว้เห็นว่า
ลูกหน้ีสามารถปฏิบติัตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีได้ โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และให้ถือว่าการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดงักล่าวเป็นการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีในลกัษณะเชิงป้องกนัโดยไม่ถือว่าเป็นการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา ทั้งน้ี หาก
เป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท. 
ฝนส.(01)ว. 380/2563 ใหค้งการจดัชั้นหน้ีของลูกหน้ีตามเดิมก่อนเขา้มาตรการ 

- จดัชั้นลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช าระเงินตามสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่ไดติ้ดต่อกนัเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใด
จะนานกวา่ 

- จดัชั้นสินเช่ือประเภทเงินทุนหมุนเวียนท่ีให้แก่ลูกหน้ีเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหน้ีสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเน่ืองในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีเป็นรายบัญชีได้ หากลูกหน้ีมี 
กระแสเงินสดรองรับการช าระหน้ี หรือพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนแลว้เห็นว่าลูกหน้ีมีความสามารถในการ
ช าระหน้ี 

- น าแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญของความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารแห่ง             
ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(23)                   
ว. 276/2563 มาใชเ้ป็นแนวทางเบ้ืองตน้ในการพจิารณาเปล่ียนการจดัชั้นเป็น Stage 2 ได ้

- ค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นจากยอดสินเช่ือคงค้างเฉพาะส่วนของวงเงินท่ี               
เบิกใชแ้ลว้ 

- ใช้อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงท่ีค านวณใหม่เป็นอัตราคิดค านวณมูลค่าปัจจุบันของสินเช่ือท่ีปรับปรุง
โครงสร้างหน้ีภายใตแ้นวทางการให้ความช่วยเหลือตามหนงัสือเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยได ้
หากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีท าให้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิมไม่สะทอ้นประมาณการกระแสเงินสด
ท่ีจะไดรั้บจากสินเช่ือนั้นแลว้ ทั้งน้ี หากเป็นการให้ความช่วยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนงัสือเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียในช่วงระยะเวลา
ท่ีพกัช าระหน้ีไดด้ว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีค านวณใหม่ หรือหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด หากมีการเปล่ียนแปลง 

- พิจารณาน ้ าหนกัของขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตชัว่คราว เป็นน ้ าหนักท่ี
น้อยกว่าขอ้มูลท่ีสะทอ้นความสามารถในการช าระหน้ีจากประสบการณ์ในอดีต ในกรณีท่ีกิจการใช้
วิธีการทัว่ไปในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีรวมลูกหน้ีท่ีมีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ
และบริษทัย่อยเลือกใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีฉบบัน้ีในการจดัท างบการเงิน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 16 ของ
สินเช่ือทั้งหมด 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินบางฉบับ  และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในวิธีปฏิบัติทางบัญชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดังกล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บงัคบัใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายใน
ช่วงเวลาระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่ไดใ้ช้แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้
ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของธนาคารฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินใน 
ปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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รายไดด้อกเบ้ีย 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดด้อกเบ้ียดว้ยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง คือ 
อตัราท่ีใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวข้องเคร่ืองมือทางการเงิน หรือในช่วง
เวลาท่ีสั้ นกว่าแลว้แต่ความเหมาะสมเพื่อให้ได้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน อตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์และค่าธรรมเนียม ตลอดจน
ตน้ทุนท่ีเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยค านวณรายไดด้อกเบ้ียโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของ
สินทรัพย์ทางการเงิน เม่ือสินทรัพย์ทางการเงินถูกพิจารณาว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯและ       
บริษทัย่อยค านวณรายไดด้อกเบ้ียโดยใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกับมูลค่าตามบญัชีสุทธิ (มูลค่าตามบญัชี
ขั้นตน้สุทธิดว้ยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพย์
ทางการเงินดงักล่าวไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตแลว้ ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะค านวณรายไดด้อกเบ้ียบนมูลค่า
ตามบญัชีดงัเดิม 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง ยกเวน้ดอกเบ้ียจากเงินใหสิ้นเช่ือท่ีคา้งช าระเกินกวา่ 3 เดือนทุกรายและ 
ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ซ่ึงธนาคารฯไดบ้นัทึกยกเลิกรายไดด้อกเบ้ีย
เงินให้สินเช่ือท่ีบันทึกรับรู้เป็นรายได้ไวแ้ล้วส าหรับรายท่ีค้างช าระเกินกว่า 3 เดือนดังกล่าว เฉพาะท่ี
ธนาคารฯไดบ้นัทึกรับรู้เป็นรายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2543 โดยจะบนัทึกรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดรั้บช าระ
ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ยกเวน้ค่าธรรมเนียมท่ีไดร้วมค านวณเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายได้ค่าธรรมเนียมโดยใช้เกณฑ์คงค้างเม่ือได้มีการให้บ ริการหรือด าเนินการตามภาระท่ีต้องปฏิบัติ           
เสร็จส้ิน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

รายไดเ้งินปันผล 

รายไดเ้งินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการประกาศจ่าย 
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ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ รับรู้ตามเกณฑ์
คงคา้ง 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
ประกอบด้วยก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ก าไร (ขาดทุน) จาก        
การเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนัธ์และสินทรัพยท์างการเงินท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพนัธ์ และก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบญัชีป้องกัน          
ความเส่ียง ซ่ึงธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้าย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหวา่งเรียกเก็บ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

ตราสารอนุพนัธ์รับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท าสัญญา (Trade Date) และจดัประเภทเป็นเพื่อคา้ 
เวน้แต่ธนาคารฯและบริษทัย่อยก าหนดให้เป็นส่วนหน่ึงของความสัมพนัธ์ในการป้องกันความเส่ียงท่ีมี
ประสิทธิผลและจัดเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการป้องกันความเส่ียง ตราสารอนุพนัธ์ จะถูกวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้มีการใช้การบญัชีป้องกนัความเส่ียง 
ตราสารอนุพนัธ์จะจดัประเภทเป็นสินทรัพยเ์ม่ือมูลค่ายติุธรรมเป็นบวก และหน้ีสินเม่ือมูลค่ายติุธรรมติดลบ  

การบัญชีป้องกนัความเส่ียง 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้ตราสารอนุพนัธ์และเคร่ืองมือทางการเงินต่าง ๆ ในการบริหารความเส่ียงท่ี
เกิดขึ้นจากสินทรัพย ์หน้ีสิน รายการนอกงบดุล ฐานะสุทธิ หรือ กระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช้การ
บญัชีป้องกนัความเส่ียงส าหรับรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (Hedged Item) และรายการท่ีใช้ป้องกัน
ความเส่ียง (Hedging Instrument) เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขของการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ความสัมพนัธ์ของ
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยใช้ มีดงัน้ี 

- การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 
- การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 
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ในการป้องกนัความเส่ียง ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียงและรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง รวมถึงลกัษณะของความเส่ียง วตัถุประสงค์ และกลยุทธ์ใน
การป้องกนัความเส่ียง ตลอดจนความมีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง 

การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม   

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้การเคล่ือนไหวในมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและ 
ของรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้รายการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจะรับรู้การเคล่ือนไหวในมูลค่า
ยุติธรรมของรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงและของรายการท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงสะสมในมูลค่ายติุธรรมท่ีเกิดจากความเส่ียงท่ีมีการป้องกนัของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงถือเป็นส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง  

ธนาคารฯเลือกใชส้ัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม
จากอตัราดอกเบ้ียของตราสารหน้ีท่ีออกและรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) ธนาคารฯมีการ
ประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรม (เฉพาะส่วนท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง) ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงเทียบกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีใช้
ป้องกนัความเส่ียง นอกจากน้ีแลว้ ธนาคารฯยงัมีการพิจารณาเชิงคุณภาพดว้ยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ 
โดยการเปรียบเทียบลกัษณะส าคญั ไดแ้ก่ กระแสเงินสด อตัราดอกเบ้ีย และระยะเวลาของรายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงท่ีท าให้มีการป้องกนัความเส่ียงไดอ้ย่างสมบูรณ์ตั้งแต่
วนัท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงนั้น อาจเกิดจาก
ความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการป้องกันความเส่ียงกับ
รายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  

ธนาคารฯเลือกใชส้ัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมจากอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯมีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม (เฉพาะส่วนท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง) ของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง
เทียบกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงโดยไม่รวมตน้ทุนการป้องกนั
ความเส่ียงในการประเมินความมีประสิทธิผล นอกจากน้ีแลว้ ธนาคารฯยงัมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วย
วิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ ได้แก่ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ  และระยะเวลาของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงท่ีท าให้มี
การป้องกันความเส่ียงได้อย่างสมบู รณ์ ตั้ งแต่วันท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุ ท่ี อาจท าให้ เกิดความ                            
ไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเส่ียงนั้นอาจเกิดจากจ านวนเงิน และความแตกต่างของระยะเวลา
ระหวา่งรายการป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
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เม่ือเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงครบก าหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเม่ือการ
ป้องกันความเส่ียงไม่เขา้เง่ือนไขของการบญัชีป้องกันความเส่ียงแลว้ ส่วนปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของ
รายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงจะถูกตัดจ าหน่ายไปยังงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จด้วยเกณฑ์อัตรา
ผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง เม่ือรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงถูกตดัรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 
ส่วนปรับปรุงมูลค่ายติุธรรมท่ียงัมิไดต้ดัจ าหน่ายจะรับรู้ทนัทีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงสะสมใน
มูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงเป็นส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด
ภายใตส่้วนของเจา้ของ และรับรู้ก าไรขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนท่ีไม่มีประสิทธิผลทนัทีในงบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ ส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสดในส่วนของเจา้ของจะถูกโอนไปยงังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จในงวดบญัชีท่ีรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงนั้นมีผลต่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศเพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดว้ดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ธนาคารฯมีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการ
เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมระหวา่งรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงดว้ยการสร้างตราสาร
อนุพันธ์เสมือนเทียบกับรายการท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงโดยไม่รวมต้นทุนการป้องกันความเส่ียงใน                    
การประเมินความมีประสิทธิผล  นอกจากน้ีแล้ว ธนาคารฯยงัมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะส าคัญ  ได้แก่ กระแสเงินสด อัตราดอกเบ้ีย และ
ระยะเวลาของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงท่ีท าใหมี้การป้องกนัความ
เส่ียงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ตั้งแต่วนัท าธุรกรรม ส่วนสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนั
ความเส่ียงนั้นอาจเกิดจากความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการ
ป้องกนัความเส่ียงกบัรายการท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง  

เม่ือเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงครบก าหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใช้สิทธิ หรือเม่ือการป้องกนั
ความเส่ียงไม่เข้าเง่ือนไขของการบัญชีป้องกันความเส่ียงแลว้ ส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียงใน
กระแสเงินสดในส่วนของเจ้าของจะคงอยู่ในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน            
งวดเดียวกบัท่ีมีการรับรู้รายการคาดการณ์ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเม่ือคาดว่ารายการคาดการณ์จะ
ไม่เกิดขึ้น ผลสะสมของก าไรหรือขาดทุนท่ีอยู่ในส่วนของเจ้าของ ณ ขณะนั้นจะถูกโอนไปยงังบก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จทนัที 
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การป้องกนัความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management)  

ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเป็นรายการท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในการบริหาร             
ความเส่ียงแบบพลวตัร (Dynamic Risk Management) ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะท่ีอธิบายไวใ้นมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 ดังนั้น ตราสารอนุพนัธ์ท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารความเส่ียงแบบพลวตัร             
จะบันทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าตามบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง โดยองค์ประกอบท่ี              
เป็นอตัราดอกเบ้ียจะถูกบนัทึกตามเกณฑค์งคา้งเช่นเดียวกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง คือ 
ถือเป็นส่วนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจ่ายตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญา
แลกเปล่ียนแสดงสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อนุพนัธ์แฝง 

อนุพนัธ์แฝงเป็นส่วนของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ท่ีประกอบดว้ยสัญญา
หลกัท่ีไม่ใช่ตราสารอนุพนัธ์ 

สัญญาแบบผสมท่ีเป็นสินทรัพยท์างการเงินจะถูกจัดประเภททั้งสัญญา รวมอนุพนัธ์แฝงตามโมเดลธุรกิจ 
(Business Model) ของธนาคารฯ และตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงิน 

ส าหรับอนุพนัธ์ท่ีแฝงในสัญญาหลกัท่ีเป็นหน้ีสินทางการเงิน อนุพนัธ์แฝงจะถูกรับรู้แยกออกจากสัญญาหลกั
เสมือนเป็นตราสารอนุพนัธ์ เม่ือเป็นไปตามเง่ือนไขทั้งหมด ดงัต่อไปน้ี 

- ลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเส่ียงของอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัสัญญาหลกั 
- เม่ือแยกออกจากสัญญาหลกัยงัมีลกัษณะตรงตามนิยามของตราสารอนุพนัธ์ และ 
- ตราสารการเงินแบบผสมน้ีไม่ไดถู้กรับรู้และวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

วิธีการบนัทึกบญัชีส าหรับตราสารอนุพนัธ์จะขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการท ารายการ ดงัน้ี 

1) ตราสารอนุพนัธ์เพื่อคา้ 

ธนาคารฯวดัมูลค่าตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่ายุติธรรม โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนคู่กับสินทรัพยห์รือหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

2) ตราสารอนุพนัธ์เพื่อป้องกนัความเส่ียง 

ธนาคารฯป้องกนัความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาดโดยการท าธุรกรรมตราสารอนุพนัธ์ 
และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธใ์ห้สอดคลอ้งกบัการ
รับรู้รายไดห้รือค่าใชจ่้ายของรายการท่ีถูกป้องกนัความเส่ียง 
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 นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 การรับรู้เคร่ืองมือทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อย           
เขา้เป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ี 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหน้ีเป็นสินทรัพย ์            
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ 
(Business model) ของธนาคารฯและบริษทัย่อยในการจดัการสินทรัพยท์างการเงินและตามลกัษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น โดยจดัประเภทเป็น: 

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ในการถือครองตาม
โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพย์
ทางการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ
เงินตน้ในวนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
ท ารายการ (Trade date) และวดัมูลค่าในภายหลงัด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายสุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุน 
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (ถา้มี)  

- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เม่ือเขา้เง่ือนไขทั้งสอง
ข้อในการถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย
สินทรัพยท์างการเงิน และขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึง
เป็นการจ่ายช าระเพียงเงินต้นและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัท่ีก าหนด สินทรัพย ์          
ทางการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมและวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมจะแสดงเป็นรายการในส่วนของ
เจา้ของผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจนกวา่จะจ าหน่าย ซ่ึงจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย
ตราสารดังกล่าวเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส่วนก าไรหรือขาดทุนจากอัตรา
แลกเปล่ียน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบ้ียรับซ่ึงค านวณดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
จะถูกรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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- สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน เม่ือถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ี
ไม่มีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน 
ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีก าหนด สินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าใน
ภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรม และ
ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการขายรับรู้เป็นก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงมิได้ถือไวเ้พื่อคา้แต่ถือเพื่อวตัถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ หรือเป็นหลกัทรัพยท่ี์อาจมีความผนัผวนของราคาสูง เป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถเปล่ียนการจดัประเภทในภายหลงัได ้การจดั
ประเภทรายการพิจารณาเป็นรายตราสาร ก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมใน
ภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะไม่มีการโอนไปรับรู้เป็น
ก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในภายหลงัเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนดงักล่าว โดยจะถูกโอนไป
ก าไรสะสมแทน เงินปันผลจากเงินลงทุนดงักล่าวรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ เวน้แต่เงินปันผลดงักล่าว
จะแสดงอยา่งชดัเจนวา่เป็นการไดรั้บคืนของตน้ทุนการลงทุน 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าหน้ีสินทางการเงินดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย หน้ีสิน
ทางการเงินดังกล่าวรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน             
ตดัจ าหน่าย 

การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพยท์างการเงิน 

หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยท์างการเงิน ธนาคารฯและบริษัทย่อยประเมินว่ากระแส        
เงินสดของสินทรัพยท์างการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั สินทรัพยท์างการเงินเดิมจะถูก
ตดัรายการออกจากบญัชีและรับรู้สินทรัพยท์างการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยท์างการเงินเดิมท่ีถูกตดัออกและสินทรัพยท์างการเงินใหม่ รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เสมือนเป็นส่วนหน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยัส าคญั ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะ
ปรับมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินใหม่ และรับรู้ผลต่างท่ีไดจ้ากการปรับปรุงมูลค่าทาง
บญัชีเป็นก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงแสดงเป็นส่วน
หน่ึงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี เม่ือการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ
สัญญาท าให้กระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ 
หน้ีสินทางการเงินใหม่ตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงรับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชี
ของหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกตดัออกและหน้ีสินทางการเงินใหม่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยส าคญั ธนาคารฯ
ปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินให้สะท้อนมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดท่ีได้
ทบทวนใหม่และคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม และรับรู้จ านวนเงินท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงมูลค่า
ตามบญัชีในก าไรหรือขาดทุน 

การตัดรายการเคร่ืองมือทางการเงินออกจากบัญชี 
ธนาคารฯและบริษทัย่อยตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชี เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สินทรัพยห์มดลง หรือมีการโอนยา้ยสิทธิท่ีจะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินตามการ
โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบ้ีย
ท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยท์างการเงินท่ีคงอยูห่รือท่ีโอนยา้ย ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะรับรู้แยกเป็นสินทรัพย์
หรือหน้ีสิน   

หน้ีสินทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อยได้ส้ินสุดภาระผูกพนัหรือ
สัญญาถูกยกเลิกหรือหมดอาย ุ

การตัดจ าหน่ายหนีสู้ญ 
การตดัจ าหน่ายหน้ีเป็นสูญ (เพียงบางส่วนหรือทั้งหมด) กระท าในงวดท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาว่า
จะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไม่ได ้โดยทัว่ไปเม่ือธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาว่าผูกู้ไ้ม่มีสินทรัพยห์รือแหล่ง
ของรายได้ท่ีจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายช าระหน้ี ทั้ งน้ี สินทรัพย์ทางการเงินท่ีถูกตัด
จ าหน่ายหน้ีสูญออกจากบญัชี ธนาคารฯและบริษทัย่อยยงัคงด าเนินการบงัคบัคดี เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอน
ของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการเรียกคืนเงินท่ีคา้งช าระ 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยและเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่าตามวิธี          
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถา้มี) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน          
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย ซ่ึงการบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สียน้ีจะ
บนัทึกเงินลงทุนเร่ิมแรกในราคาทุนแลว้ปรับด้วยส่วนได้เสียท่ีเกิดจากผลการด าเนินงานของบริษทัร่วม           
หลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบจากนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกันโดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯตามอตัราส่วน
การลงทุน  
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4.8.1 เกณฑก์ารจดัประเภทเงินลงทุน 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจดัประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุนเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ เงินลงทุน
เผื่อขาย ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนทัว่ไป 

4.8.2 เกณฑก์ารวดัมูลค่าเงินลงทุน 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ แสดงดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อคา้รับรู้ใน          
งบก าไรขาดทุน โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีหรือตราสารทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมหกัค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายจะรับรู้และแสดงเป็นรายการในองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ โดยจะรับรู้ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจริงเม่ือจ าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหักค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ส่วนเกินหรือ
ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีจะปรับกับรายได้ดอกเบ้ียทุกส้ินเดือน โดยการตดัจ าหน่ายด้วยวิธีเส้นตรง
ค านวณตามระยะเวลาจนถึงวนัท่ีตราสารหน้ีครบก าหนดไถ่ถอน ซ่ึงไม่มีผลแตกต่างท่ีเป็นสาระส าคญัจาก
วิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

เงินลงทุนทัว่ไป แสดงดว้ยราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในงบก าไร
ขาดทุน โดยจะแสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้และเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงดว้ย
มูลค่ายุติธรรม และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยมูลค่าสินทรัพย์
สุทธิ 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีต่างประเทศท่ีมีสินทรัพยอ์า้งอิงซ่ึงจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อคา้ แสดงดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม 

ต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายค านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
จ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ยกเวน้
เงินลงทุนเพื่อคา้ แสดงรวมในก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 
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 เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีแสดงเฉพาะยอดเงินตน้ ยกเวน้เงินเบิกเกินบญัชีแสดงโดยรวมดอกเบ้ียคา้งรับไวด้ว้ย 
ส าหรับรายไดร้อตดับญัชีแสดงเป็นรายการหกัจากเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 

 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงด้วยมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บจากลูกหน้ีตาม
สัญญาหกัดอกเบ้ียรับรอตดับญัชี เงินสนบัสนุนการขายรอตดับญัชี และบวกค่าใชจ่้ายทางตรงรอตดัจ่าย 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

 ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินประเภท
หน้ี อนัไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี และเงินลงทุน
ในตราสารหน้ี รวมถึงภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามวิธีการทัว่ไป (General Approach) โดย
ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ชั้นตามการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิต
นบัตั้งแต่รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ดงัน้ี 

ชั้นท่ี 1 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Performing) 

ส าหรับฐานะความเส่ียงด้านเครดิตซ่ึงไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงนบัตั้งแต่รับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกและเป็นฐานะความเส่ียงด้านเครดิตท่ีไม่ด้อยค่าด้านเครดิตตั้ งแต่เร่ิมแรก ธนาคารฯและ            
บริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขา้งหนา้ ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีระยะเวลาคงเหลือนอ้ยกวา่ 12 เดือน 
ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะใชค้วามน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีสอดคลอ้งกบัระยะเวลาคงเหลือ 

ชั้นท่ี 2 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (Under-Performing) 

ส าหรับฐานะความเส่ียงดา้นเครดิตซ่ึงมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัตั้งแต่รับรู้
รายการเม่ือเร่ิมแรกแต่ไม่ดอ้ยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพย์
ทางการเงิน 
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ชั้นท่ี 3 : สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพยท์างการเงินถูกประเมินวา่ดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเหตกุารณ์หน่ึงหรือหลายเหตุการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยท์างการเงินนั้นเกิดขึ้น ส าหรับสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นดว้ยจ านวนเงินเท่ากบัผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไวข้องสินทรัพยท์าง
การเงินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของ
สินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญันับแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ โดยเปรียบเทียบ
ความเส่ียงจากการปฏิบติัผิดสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายท่ีุคาดไว ้ณ วนัท่ีรายงาน และความเส่ียงดา้น
เครดิต ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ในการประเมินดงักล่าวนั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้เกณฑ์เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯและบริษทัย่อย และขอ้มูลคาดการณ์เป็นเกณฑใ์นการประเมิน
การลดลงของคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน เช่น คา้งช าระเกินกว่า 30 วนั ระยะเวลาติดตาม
สถานการณ์ช าระหน้ีส าหรับสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ี เงินให้สินเช่ือท่ีอยู่ในกลุ่มเฝ้าระวงั (Early 
warning sign) ลูกหน้ีท่ีอยู่ในกลุ่มท่ีมีความเส่ียงสูงและผู ้บริหารให้ความระมัดระวังเป็นพิ เศษ  การ
เปล่ียนแปลงอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตภายในของผูกู้น้บัแต่วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก และการถูก
จดัอนัดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตให้มีอนัดับท่ีต ่ากว่าระดับน่าลงทุน (Non-investment grade) หรือไม่
สามารถประเมินสถานะความน่าเช่ือถือด้านเครดิตของผูอ้อกตราสารส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีได ้
เป็นตน้ 

ในการประเมินว่าความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญันบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือไม่ 
จะพิจารณาเป็นรายสัญญาหรือเป็นแบบกลุ่มสินทรัพย ์ส าหรับการประเมินการดอ้ยค่าแบบกลุ่มสินทรัพย ์
ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดักลุ่มสินทรัพยท์างการเงินตามความเส่ียงด้านเครดิตท่ีมีลกัษณะร่วมกนั เช่น 
ประเภทสินทรัพย์ วงเงินสินเช่ือ  อันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิตภายใน สถานการณ์ค้างช าระ และ              
ปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

สินทรัพย์ทางการเงินจะถือว่ามีการด้อยค่าด้านเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือหลาย
เหตกุารณ์ท่ีท าให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลกัฐานท่ีแสดง
วา่สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึงการคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั หรือมีขอ้บ่งช้ีวา่ผูกู้ก้  าลงั
ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยส าคญั การฝ่าฝืนขอ้ก าหนดตามสัญญา สถานะล้มละลายหรือการ
ปรับปรุงโครงสร้างหน้ีดอ้ยคุณภาพ 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีท่ีมีการตกลงเง่ือนไขใหม่ เน่ืองจากผูกู้ ้ประสบปัญหาทางการเงินจะถือว่าเป็น
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญัหรือดอ้ยค่าดา้นเครดิต ยกเวน้จะมี
หลกัฐานท่ีแสดงว่าความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บกระแสเงินสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยส าคญั และไม่มี             
ขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาจากประสบการณ์ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงด้วยขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้น
ปัจจุบันและบวกกับการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสนับสนุนได้และมีความสมเหตุสมผล 
รวมถึงการใชดุ้ลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และท า
การประเมินทั้งสถานการณ์ปัจจุบนัและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็นถ่วง
น ้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พื้นฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario) 
และสถานการณ์ขาลง (Downturn scenario)) มาใช้ในการค านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
การใช้ตวัแปรทางเศรษฐกิจมหภาคร่วมในการค านวณโดยหลกัได้แก่แต่ไม่จ ากดัเพียง อตัราการว่างงาน 
ดชันีราคาอสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยจดัให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ 
ขอ้สมมติฐานและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 

ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ธนาคารฯ
และบริษทัย่อยรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในก าไรหรือขาดทุน และค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในจ านวนเดียวกนัน้ีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีดงักล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงินยงัคงแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัเงินให้สินเช่ือ คือ มูลค่าปัจจุบันของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีถึงก าหนดช าระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงินสดท่ีธนาคารฯ
และบริษทัยอ่ยคาดว่าจะไดรั้บ ส่วนการวดัผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของสัญญาค ้าประกนัทาง
การเงินจะพิจารณาจากจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระให้กบัผูท่ี้ไดรั้บการค ้าประกนัสุทธิดว้ยจ านวนเงินท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืน 

นอกจากน้ี บริษทัย่อยของธนาคารฯแห่งหน่ึงรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นส าหรับลูกหน้ีตาม
สัญญาเช่าตามวิธีการอยา่งง่าย (Simplified Approach) โดยบริษทัย่อยรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นด้วยจ านวนเงินท่ีเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีตาม 
สัญญาเช่า 

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บนัทึกบญัชีเป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีประกอบธุรกิจการใหสิ้นเช่ือตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
การกนัเงินส ารองตามหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส . 5/2559 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2559 เร่ือง 
หลกัเกณฑก์ารจดัชั้นและการกนัเงินส ารองของสถาบนัการเงิน และถือปฏิบติัตามแนวนโยบายของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เร่ือง แนวนโยบายการประเมินราคาหลกัประกนัและอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดม้า
จากการรับช าระหน้ี การประกนัการให้สินเช่ือ หรือท่ีซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงิน ลงวนัท่ี 
10 มิถุนายน 2559 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

1) ธนาคารฯกันเงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ในอัตราร้อยละ 1 และ              
ร้อยละ 2 ตามล าดบั ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และธนาคารฯอาจกนัเงินส ารองลูกหน้ีเป็น
รายกลุ่มบญัชีดว้ยวิธี Collective Approach โดยการจดักลุ่มลูกหน้ีท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2) การกันเงินส ารองส าหรับลูกหน้ีด้อยคุณภาพ จะกันเงินส ารองในอตัราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่าง
ระหว่างยอดหน้ีตามบัญชีกับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัตามวิธีการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

3) หลักประกันท่ีน ามาค านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่าย
หลกัประกัน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย ์สิทธิการเช่า (เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะ
ได้รับจากการจ าหน่ายหลกัประกนัท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยข์องลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างด าเนินคดี เท่ากับ            
ร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่าย
หลกัประกนัท่ีเป็นอสังหาริมทรัพยข์องลูกหน้ีท่ีอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากบัร้อยละ 66.38 ของ
ราคาประเมิน) ส าหรับหลกัประกนัประเภทอ่ืนใชมู้ลค่าตามอตัราท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

4)  การประเมินมูลค่าหลกัประกนั ใชห้ลกัเกณฑ์ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดเก่ียวกบัประเภท
หลกัประกนั วิธีการประเมิน ความถ่ีในการประเมิน และมูลค่าหลกัประกนัท่ีธนาคารฯสามารถน ามาหัก
ยอดหน้ีก่อนกนัส ารอง ดงัน้ี 

- กรณีสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ จะประเมินราคาหรือตีราคา เม่ือพิจารณารับเป็น
หลกัประกนัในการให้สินเช่ือ และก าหนดความถ่ีในการประเมินมูลค่าหลกัประกนัทุก 3 ปี ยกเวน้
หลกัประกันสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศยัทุกวงเงินและหลักประกันสินเช่ือประเภทอ่ืนนอกเหนือจาก
สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจรายยอ่ยและเครือข่าย จะประเมินราคาหรือตี
ราคาเม่ือเปล่ียนสถานะเป็นสินทรัพยจ์ดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ และเฉพาะท่ี
ประเมินราคาเกินกวา่ 3 ปี 
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- กรณีสินทรัพยจ์ัดชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือตีราคาตาม
วิธีการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยหลกัประกนัประเภทอสังหาริมทรัพยต์่าง ๆ ประเมิน
ราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่วนหลกัประกันท่ีใกลเ้คียงเงินสด ไดแ้ก่ หลกัทรัพยใ์นความ
ตอ้งการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกส้ินงวดบญัชี 

 ส าหรับหน้ีสูญท่ีตดัออกจากบญัชีและหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืน ธนาคารฯจะน าไปลดหรือเพิ่มยอดจ านวนท่ีกนัไว้
เป็นค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว้แต่กรณี ทั้งน้ี ได้มีการก าหนดแนวทางปฏิบติัเก่ียวกับการตดัหน้ีสูญ โดย
ธนาคารฯไดต้ดัหน้ีสูญส าหรับลูกหน้ีจดัชั้นสงสัยจะสูญเท่ากบัจ านวนท่ีกนัส ารองส าหรับลูกหน้ีท่ีสงสัยว่า
จะเรียกคืนไม่ได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารตดัส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่วน
ของหน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนของบริษทัยอ่ยท่ีด าเนินธุรกิจบตัรเครดิตรับรู้เป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 

การปรับปรุงโครงสร้างหน้ีของลูกหน้ีท่ีด้อยคุณภาพ (Stage 3) ถือเป็นการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา               
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีส่วนสูญเสีย ซ่ึงเป็นไปตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างหน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจะค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บช าระ
หน้ีในอนาคตตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหน้ีใหม่ของลูกหน้ีคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเดิม 
ส่วนต่างของภาระหน้ีคงคา้งตามบญัชีของลูกหน้ีและมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคต จะถูกบนัทึกเป็นผลก าไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม่ และถือเป็นส่วน
หน่ึงของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ณ วนัท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ี 

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 

ธนาคารฯมีนโยบายในการบริหารหน้ีท่ีอ่อนแอหรือดอ้ยคุณภาพ ดว้ยการมุ่งเนน้หลกัในการฟ้ืนฟูธุรกิจของ
ลูกคา้ให้สามารถกลบัมาประกอบธุรกิจปกติเป็นล าดบัแรก แต่หากไม่สามารถท าได้ ธนาคารฯมีนโยบาย            
ในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีโดยการลดหย่อนตน้เงินและ/หรือดอกเบ้ียคา้งรับท่ีบนัทึกเป็นรายไดแ้ลว้ 
ลดอตัราดอกเบ้ีย แปลงหน้ีเป็นทุนหรือเป็นตราสารหน้ีแปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการช าระหน้ี ปรับหน้ี
ระยะสั้นเป็นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหน้ี (Grace Period) เงินตน้และ/หรือดอกเบ้ีย รับโอนทรัพยสิ์นท่ี
เป็นหลกัประกนัหน้ี รับโอนทรัพยสิ์นท่ีมิใช่สินทรัพยท่ี์เป็นหลกัประกนัหน้ี และรับโอนทรัพยสิ์นโดยมี
สัญญาให้สิทธิลูกหน้ีซ้ือทรัพย์คืน (Buy Back) ภายในก าหนด หรือให้สิทธิลูกหน้ีซ้ือทรัพย์คืนก่อน             
บุคคลอ่ืน (First Right of Refusal) หรืออาจเป็นการโอนขาดให้ธนาคารฯ เพื่อลดภาระความเสียหายของ
ธนาคารฯและลูกคา้ปฏิบติัไดใ้นท่ีสุด 
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ส าหรับการค านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี มีวิธีปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1) การยินยอมผ่อนปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีให้แก่ลูกหน้ีโดยไม่มีการลดตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระ
ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี ธนาคารฯค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืน โดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีใหม่เป็นอตัราคิดลด ในกรณีท่ี
อตัราดอกเบ้ียตามเง่ือนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีต ่ากว่าอตัราตน้ทุนทางการเงิน ธนาคารฯ
จะใชอ้ตัราตน้ทุนทางการเงินเป็นอตัราคิดลดแทน และเม่ือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีค านวณ
ไดด้งักล่าวต ่ากวา่ราคาตามบญัชี (เงินตน้รวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีบนัทึกในบญัชีของลูกหน้ี) ธนาคารฯจะ
บนัทึกเงินส ารองส าหรับส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีทั้งจ านวนในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดนั้น 

องค์ประกอบของตน้ทุนทางการเงิน ได้แก่ ตน้ทุนของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก             
เงินน าส่งเขา้ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุม้ครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส ารอง
สภาพคล่อง 

2) การยินยอมลดตน้เงินและดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระก่อนปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือรับช าระหน้ีโดยการ   
รับโอนสินทรัพย ์ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหน้ีท่ีเกิดจากการแปลงหน้ีเป็นทุน และผ่อนปรน
เง่ือนไขในการช าระหน้ีในส่วนท่ีเหลือให้แก่ลูกหน้ี ธนาคารฯจะตดัจ าหน่ายยอดลูกหน้ีออกจากบญัชี 
และบันทึกบัญชีส่วนสูญเสียท่ีเกิดขึ้นในงบก าไรขาดทุนทันทีท่ีมีการรับโอนโดยค านึงถึงค่าเผื่อ           
หน้ีสงสัยจะสูญท่ีตั้งไวแ้ต่เดิมดว้ย ทั้งน้ี ธนาคารฯจะบนัทึกสินทรัพยท่ี์ไดรั้บโอนมาดว้ยจ านวนท่ีไม่
สูงกวา่ราคาตามบญัชีของลูกหน้ีรวมดอกเบ้ียคา้งรับท่ีธนาคารฯมีสิทธิไดรั้บตามกฎหมาย 

กรณีรับช าระหน้ีบางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย ์ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหน้ีท่ีเกิดจาก
การแปลงหน้ีเป็นทุนเพื่อช าระหน้ีตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหน้ีนั้น ธนาคารฯจะปฏิบติัตามขอ้ 2) 
ก่อน ส าหรับหน้ีส่วนท่ีเหลือหากมีการผอ่นปรนเง่ือนไขการช าระหน้ีจะปฏิบติัตาม ขอ้ 1) 

ทรัพยสิ์นรอการขาย ประกอบดว้ย อสังหาริมทรัพยแ์ละสังหาริมทรัพย ์แสดงดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าท่ีคาด
วา่จะไดรั้บคืน แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ ซ่ึงมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนอา้งอิงตามราคาประเมินล่าสุดหกัดว้ย
ประมาณการค่าใชจ่้ายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลกัเกณฑ์ของ ธปท. ประกอบกบัการพิจารณา
ประเภทและคุณลักษณะของทรัพย์สิน  ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการ  
ด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับรู้ก าไรหรือขาดทุนสุทธิจากการขายทรัพยสิ์นรอการ
ขายเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวน้การขายโดยการให้ผูซ้ื้อกูย้มืเงิน 
ก าไรจะรับรู้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดย ธปท. 
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ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เร่ือง 
น าส่งแนวนโยบายการประเมินราคาหลกัประกนัและอสังหาริมทรัพยร์อการขายท่ีไดม้าจากการรับช าระหน้ี 
การประกนัการให้สินเช่ือ หรือท่ีซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบนัการเงิน ธนาคารฯท าการประเมิน
ราคาทรัพยสิ์นรอการขายทุกรายการโดยผูป้ระเมินราคาภายนอก ยกเวน้ทรัพยสิ์นรอการขายในเขตพื้นท่ี
เส่ียงภยัภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา) ท่ีมีราคาตามบัญชีต ่ากว่า 50             
ลา้นบาท ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาภายในหรือผูป้ระเมินภายนอกเป็นกรณีไป 

ท่ีดินแสดงดว้ยราคาท่ีตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหลงัหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) โดยธนาคารฯจะตีราคาท่ีดินใหม่ทุก 3 - 5 ปี โดยผูป้ระเมินราคาอิสระตาม
หลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้ราคาตามบญัชี ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานแตกต่าง
จากมูลค่ายติุธรรมอยา่งมีสาระส าคญั  

ทั้งน้ี ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกส่วนต่างซ่ึงเกิดจากการตีราคาสินทรัพยด์งัน้ี 

- ธนาคารฯและบริษทัย่อยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ท่ีเพิ่มขึ้ นจากการตีราคาใหม่ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้จ านวนสะสมในบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ ในส่วนของ
เจา้ของ อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯและบริษทัย่อยไดรั้บรู้ราคา
ท่ีลดลงในส่วนก าไรหรือขาดทุนแลว้ ส่วนท่ีเพิ่มจากการตีราคาใหม่น้ีจะถูกรับรู้เป็นรายได้ไม่เกิน
จ านวนท่ีเคยลดลงซ่ึงรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายปีก่อนแลว้ 

- ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่วนก าไรหรือ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสินทรัพยน์ั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยงัมียอดคงคา้งของบญัชี “ส่วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ อยู่ในส่วนของเจา้ของ ส่วนท่ีลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู้ในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในจ านวนท่ีไม่เกินยอดคงเหลือของบญัชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย”์ 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพย์ท่ีมีการตีราคาเพิ่ม เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ท่ีคงเหลืออยู ่ณ วนัตดัรายการจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมโดยตรง 
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อาคาร ค านวณค่าเส่ือมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้ งน้ี ตั้ งแต่วนัท่ี                      
1 เมษายน 2555 ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เหลือ
ของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซ่ึงไดป้ระเมินโดยผูช้  านาญการประเมินอิสระ ส าหรับก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 2555              
ค่าเส่ือมราคาอาคาร ค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์20 ปี 

อุปกรณ์ ค านวณค่าเส่ือมราคาดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์5 ปี ส่วนอุปกรณ์ท่ีมี
ราคาทุนไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีท่ีซ้ือ ซ่ึงจ านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มี
ผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯอยา่งมีนยัส าคญั 

วิธีการค านวณค่าเส่ือมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพยมี์การ
ทบทวนทุกส้ินปี 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) ค่าตดั
จ าหน่ายค านวณดว้ยวิธีเส้นตรงตามอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุน  
ธนาคารฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพยด์ังกล่าวเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นอาจเกิดการดอ้ยค่า ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดั
จ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอยา่งนอ้ย 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใชป้ระโยชน์จ ากดัมีอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี 
ไม่มีการตดัจ าหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา 

ธนาคารฯมีการท าสัญญาซ้ือหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการท าสัญญาขายหลกัทรัพยโ์ดย
มีสัญญาซ้ือคืน โดยมีก าหนดวนั เวลา และราคาท่ีแน่นอนในอนาคต โดยจ านวนเงินท่ีจ่ายส าหรับหลกัทรัพย์
ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให้สินเช่ือแก่
ลูกหน้ีแลว้แต่คู่สัญญา โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาขายคืนถือเป็นหลกัประกนัการกูย้ืม ในขณะท่ีหลกัทรัพย์
ขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินดา้นหน้ีสินในงบแสดง
ฐานะการเงินดว้ยจ านวนเงินท่ีไดรั้บมาจากการขายหลกัทรัพยด์งักล่าว โดยหลกัทรัพยภ์ายใตส้ัญญาซ้ือคืนถือ
เป็นหลกัประกนั 
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สินทรัพยค์งเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้สอบทานการด้อยค่าเม่ือ            
มีข้อบ่งช้ีว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทาน                  
จะพิจารณาแต่ละรายการในกรณีท่ีราคาตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืน ๆ และจะบันทึกกลบัรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือ              
มีขอ้บ่งช้ีว่าการดอ้ยค่าดังกล่าว ไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบนัทึกกลบั
รายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ในบญัชีรายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืน ๆ ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้
กรณีท่ีเป็นการกลบัรายการการประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วน
ของเจา้ของและมีการดอ้ยค่าในเวลาต่อมาจะรับรู้ในส่วนของเจา้ของ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมธนาคารฯและบริษทัย่อย   
หรือถูกธนาคารฯและบริษทัย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนักบัธนาคารฯและบริษทัยอ่ย    

 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อธนาคารฯและบริษัทย่อย   
ผูบ้ริหารส าคญักรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯและบริษทัย่อยท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุม
การด าเนินงานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย    

สกุลเงินท่ีใชใ้นการน าเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดว้ยสกุลเงินบาท 

การแปลงค่ารายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน                  
ณ วนัท่ีเกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและท่ีเป็นตวัเงิน ณ วนัท่ี
รายงาน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนอา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
หรือ ณ วนัท่ีมีการก าหนดมูลค่ายติุธรรม 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู้ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวมใน
ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน
อา้งอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันท่ีรายงาน และรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ หรืออตัรา
แลกเปล่ียนถวัเฉล่ียส าหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบญัชีนั้น 

ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่วนของเจ้าของ โดย
รับรู้ผา่นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลประโยชน์ระยะสั้ นของพนักงาน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และ            
เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือไดรั้บบริการ  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพพนกังาน 

ธนาคารฯไดจ้ดทะเบียนกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ
ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงการคลงัให้เขา้เป็นกองทุนจดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2535 การบริหาร
จดัการกองทุนบริหารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนซ่ึงเป็นหน่วยงานภายนอก 

ตามขอ้บงัคบักองทุนส ารองเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ พนกังานท่ีไดรั้บ
การบรรจุเป็นพนักงานประจ าของธนาคารฯและพนักงานตามสัญญาจา้งแรงงาน ซ่ึงไดรั้บเขา้เป็นสมาชิก
กองทุนตามระเบียบของธนาคารฯและได้รับอนุมติัให้เป็นสมาชิกกองทุนแลว้ โดยสมาชิกมีสิทธิเลือก
จ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนฯ ในอตัราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10 หรือร้อยละ 12 หรือร้อยละ 15 
ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารฯจะจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก 

โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอ่ืน ๆ ซ่ึงธนาคารฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าว
เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานส าหรับพนกังาน  
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และ
โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานอ่ืนของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ านวนในก าไรหรือขาดทุนทนัทีท่ีมีการแกไ้ขโครงการหรือลดขนาด
โครงการหรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนั 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี 
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีรวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯ
และบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือ
บางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ หากภาษีท่ี
เกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ตอ้งหักกลบรายการเม่ือกิจการมี
สิทธิตามกฎหมาย ท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีของงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษี           
เงินได้รอการตัดบัญชีของงวดปัจจุบัน และภาษี เงินได้น้ีประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงาน
เดียวกนั ส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค านวณโดยการหารก าไรสุทธิส าหรับปีหลงัหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ (ถา้มี) 
ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมาน
ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว และสามารถประมาณจ านวนภาระผูกพนัได้
อยา่งน่าเช่ือถือ 

ธนาคารฯปฏิบติัตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ท่ี สนส. 23/2561 ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง 
หลกัเกณฑ์การจดัชั้นและการกันเงินส ารองของสถาบนัการเงิน ซ่ึงก าหนดหลกัเกณฑ์การกันเงินส ารอง
ส าหรับภาระผกูพนัท่ีเป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  

บริษทัยอ่ยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกบัการให้บริการซ่ึงลูกคา้
สามารถน าคะแนนสะสมดงักล่าวมาแลกของรางวลัหรือใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้หรือบริการไดใ้น
อนาคต ทั้งน้ี บริษทัย่อยไดปั้นส่วนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการให้บริการให้กบัคะแนนสะสม 
โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้เป็นรายได้รอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต ้
“หน้ีสินอ่ืน” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการในงวดท่ีลูกคา้น า
คะแนนสะสมมาใชสิ้ทธิ 
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มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีมีการวดัมูลค่า โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละรายการ (Individual Financial Instrument) ส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่ง
เดียวกนัท่ีมีการเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องและธนาคารฯและบริษทัยอ่ยสามารถเขา้ถึงตลาดไดน้ั้น 
มูลค่ายติุธรรมถูกก าหนดดว้ยราคาท่ีเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) กรณีท่ีไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ี
มีสภาพคล่อง ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป โดยจะใช้
ขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดและใชข้อ้มูลท่ีสังเกตไม่ไดใ้ห้นอ้ยท่ีสุดในแบบจ าลองทัว่ไปหรือแบบจ าลอง
ท่ีพฒันาขึ้น ซ่ึงแบบจ าลองดงักล่าวไดรั้บความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อนท่ีจะน ามาใช ้และมีการทบทวน
ความเหมาะสมและตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบจ าลองอยา่งสม ่าเสมอ 

ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้ในการวดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมดงัน้ี 

ระดบั 1 ใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท้ัว่ไปส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมี
การวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ า 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่า ก็ต่อเม่ือสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ าหรับช่วงเวลาหน่ึงเพื่อเป็นการแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้วิธีการบญัชีเดียวส าหรับการรับรู้รายการและการวดัมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา 
เวน้แต่สัญญาเช่าระยะสั้ นและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์้างอิงมีมูลค่าต ่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล (วนัท่ี
สินทรัพยอ์า้งอิงพร้อมใช้งาน) ธนาคารฯและบริษทัย่อยบนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใชซ่ึ้งแสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพยอ์า้งอิงและหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า 
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สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ดว้ยมูลค่าราคาทุนหกัค่าเส่ือม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจากการวดัมูลค่า
เร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล
หรือก่อนวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้  านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่าหรืออายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี 

                อาคารและส่วนปรับปรุง                                   1 - 35        ปี 
                เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน  2 - 5         ปี 
                ยานพาหนะ                                              1 - 5          ปี 
หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนให้กับธนาคารฯและบริษทัย่อยเม่ือส้ินสุดอายุสัญญาเช่า
หรือราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวไดร้วมถึงการใช้สิทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย ์

ธนาคารฯและบริษทัย่อยตอ้งประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบ         
งบการเงินรวมขอ้ 4.16 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า หน้ีสินตามสัญญาเช่าประกอบดว้ยการจ่ายช าระคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตามสัญญา
เช่า การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา และจ านวนเงินท่ีคาดว่าผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใต้
การรับประกนัมูลค่าคงเหลือ นอกจากน้ี หน้ีสินตามสัญญาเช่ารวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ ซ่ึงมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจะใชสิ้ทธินั้น และการจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารฯและบริษทัย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า 

การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรารับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเหตุการณ์หรือเง่ือนไขซ่ึง
เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระนั้นเกิดขึ้น 
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าดว้ยอตัราดอกเบ้ียตาม
นยัของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯและบริษทัย่อย หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่า
เร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบ้ียของหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลง
จากการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้ นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า หรือมีการ
เปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิง 

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญาเช่าท่ีมีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้ งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล หรือสัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

ธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้ให้เช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าเงินทุนจะรับรู้เป็นลูกหน้ีด้วยจ านวนท่ี
เท่ากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีจะไดรั้บตามสัญญาเช่าและ
มูลค่าคงเหลือท่ีไม่ไดรั้บการประกนั หลงัจากนั้นจะรับรู้รายไดท้างการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรูปแบบท่ี
สะทอ้นถึงอตัราผลตอบแทนรายงวดคงท่ีของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า 

สัญญาเช่าท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่าถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีได้รับตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นรายได้ในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจากการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่า
ด าเนินงานรวมในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยอ์า้งอิงและรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑเ์ดียวกนักบัรายไดจ้ากสัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นงวดท่ีเกิดรายการ 

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีอาจส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคัญ                
มีดงัน้ี 
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ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณา
วา่ธนาคารฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าว
แลว้หรือไม่ โดยใชดุ้ลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

 ฝ่ายบริหารของธนาคารฯพิจารณาว่าธนาคารฯมีอ านาจควบคุมในบริษัทบัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ถึงแมว้่าธนาคารฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงในบริษทัดงักล่าวในสัดส่วนร้อยละ 49.29 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ี
นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากธนาคารฯเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีเสียงส่วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมท่ีส าคญั
ของบริษทัดงักล่าวไดอี้กทั้งผูถื้อหุ้นรายอ่ืนเป็นผูถื้อหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดงันั้น บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) จึงถือเป็นบริษทัย่อยของธนาคารฯ และตอ้งน ามารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ี
ธนาคารฯมีอ านาจควบคุมในกิจการดงักล่าว 

ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตส าหรับเงินให้สินเช่ือ      
แก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับรวมถึงภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน การค านวณ  
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารฯและบริษทัย่อยขึ้นอยู่กบัเง่ือนไขการประเมิน
การเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิต การพฒันาแบบจ าลองท่ีสลบัซับซ้อนและการใชชุ้ดขอ้มูลสมมติฐาน
หลายชุด รวมถึงการเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ าลอง ซ่ึ ง                    
การประมาณการน้ีมีตวัแปรท่ีเก่ียวข้องจ านวนมาก ดังนั้น ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ี
ประมาณการไว ้

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการ
เทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของ
สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม และการเปิดเผยล าดบั
ชั้นของมูลค่ายติุธรรม 
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ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของทรัพยสิ์นรอการขายเม่ือพบว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของทรัพยสิ์นมีมูลค่าลดลงกวา่มูลค่าตามบญัชี ฝ่ายบริหารไดใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของ ธปท. ประกอบกบัการใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล่าสุดของทรัพยสิ์น ประเภท และคุณลกัษณะของทรัพยสิ์น  

ในการค านวณค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากพบวา่มีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯแสดงมูลค่าของท่ีดินดว้ยราคาท่ีตีใหม่ ซ่ึงราคาท่ีตีใหม่น้ีไดป้ระเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดส าหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลค่าดังกล่าวตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการตามท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ท่ี 9.11 

นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เม่ือฝ่ายบริหาร
พิจารณาว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดขึ้น และจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช ้          
ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้เช่า 

การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า  

ในการก าหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินว่าธนาคารฯและบริษทัย่อยมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า
โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริงและสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจส าหรับ
ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยในการใชห้รือไม่ใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

การก าหนดอัตราดอกเบีย้การกู้ยืมส่วนเพ่ิม 

ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไม่สามารถก าหนดอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า ดงันั้น ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯและบริษทัย่อยในการคิดลดหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า โดยอตัราดอกเบ้ียการกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีธนาคารฯและบริษทัย่อยจะตอ้งจ่าย              
ในการกู้ยืม เงินท่ีจ าเป็นเพื่ อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ท่ี มีมูลค่ าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ใน
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจท่ีคลา้ยคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลา้ยคลึง  
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ธนาคารฯและบริษัทย่อยในฐานะผู้ให้เช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารฯและบริษทัย่อยไดโ้อน
ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษี
เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าธนาคารฯและบริษทัย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้ง
ประมาณการว่าธนาคารฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจ านวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้ นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนักงาน และอัตราการมรณะ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของ
ขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ไดใ้นสภาวะปัจจุบนั 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย และจากหน้ีสินท่ี
อาจจะเกิดขึ้ นจากการรับโอนกิจการและการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช ้                 
ดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดังกล่าว ซ่ึงในกรณีท่ีฝ่ายบริหารเช่ือมัน่ว่าจะไม่มีความเสียหาย
เกิดขึ้นจะไม่บนัทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3.1 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 มาถือปฏิบัติใน
ระหว่าง ปีปัจจุบนั โดยธนาคารฯและบริษทัย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีดังกล่าวโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติั ไม่มีผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาถือปฏิบติั 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม                
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน             
กลุ่มเคร่ืองมือ           
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม         

2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       338,771 (400) - 338,371 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

 
53,695 

 
- 

 
53,695 

สิทธิในการเรียกคนืสินทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 1,663 - 57,474 
เงินลงทุนสุทธิ 395,228 (50,828) - 344,400 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ 30,946 43 - 30,989 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ     1,959,765 (4,030) - 1,955,735 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 (133) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,895 3,895 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,165 (730) - 7,435 
รายไดค้า้งรับ 3,487 (712) - 2,775 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 23,842 5,822 - 29,664 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 215,823 167 - 215,990 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 132 - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 96,841 216 - 97,057 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,895 3,895 
ประมาณการหน้ีสิน 15,240 1,514 - 16,754 
หน้ีสินอ่ืน 56,025 (756) - 55,269 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 33,006 2,230 - 35,236 
ก าไรสะสม  212,443 1,020 - 213,463 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม           
2562 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ          
ทางการเงิน 

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 16 
1 มกราคม         

2563 
งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       338,274 (400) - 337,874 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 
- 

 
53,695 

 
- 

 
53,695 

สิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 1,663 - 57,474 
เงินลงทุนสุทธิ 395,174 (50,828) - 344,346 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ     1,884,110 (4,030) - 1,880,080 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 (133) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 3,434 3,434 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,697 (730) - 4,967 
รายไดค้า้งรับ 3,193 (712) - 2,481 
สินทรัพยอ่ื์นสุทธิ 23,555 5,576 - 29,131 
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 208,240 167 - 208,407 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 (67,350) - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 132 - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 51,323 216 - 51,539 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 (133) - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - 3,434 3,434 
ประมาณการหน้ีสิน 13,776 1,514 - 15,290 
หน้ีสินอ่ืน 48,240 (756) - 47,484 
ส่วนของเจ้าของ     
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 16,095 2,101 - 18,196 
ก าไรสะสม  195,290 860 - 196,150 
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รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                  

เฉพาะธนาคาร 
การรับรู้ผลขาดทนุจากการให้สินเช่ือต ่ากว่าอตัราดอกเบ้ียในตลาด - (246) 
การรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารหน้ีท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือ
ขาดทุน (141) (141) 

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์     
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 35 35 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทนุในตราสารทุนของบริษทัที่ไม่ใช่        
บริษทัจดทะเบียน 104 104 

การจดัประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหน้ีเผื่อขายเป็นสินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 98 98 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 1,607 1,607 
การรับรู้รายการปรับปรุงมูลค่าเน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงในมลูค่า
ยติุธรรมซ่ึงรวมอยูใ่นมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีมีการป้องกนั        
ความเส่ียง (383) (383) 

การรับรู้ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีของบริษทัร่วม (86) - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง (214) (214) 
ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน             
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 1,020 860 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เปรียบเทียบกับการจัดประเภท
รายการและการวดัมูลค่าตามบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 
      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตาม

หลกัการ        
บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน

ก าไรหรือขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน 
 ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสด 68,434 - - - 68,434 68,434 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงินสุทธิ 
 

338,771 
 

- 
 

- 
 

- 338,371 338,371 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่าน       
ก าไรหรือขาดทุน - 53,695 - - - 53,695 

สินทรัพยใ์นการเรียกคืน
หลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 57,474 - - - 57,474 
เงินลงทุนสุทธิ 395,228 - 327,288 16,032 1,080 344,400 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ีย        

คา้งรับสุทธิ 
 

1,959,765 
 

- 
 

- 
 

- 1,955,735 1,955,735 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 - - - - - 
รายไดค้า้งรับ 3,487 - - - 2,775 2,775 
สินทรัพยอ์ื่นสุทธิ 23,842 - - - 29,664 29,664 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,912,821 111,169 327,288 16,032 2,396,059 2,850,548 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินรับฝาก 2,155,865 - - - 2,155,865 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงินสุทธิ 215,823 - - - 215,990 215,990 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,744 - - - 4,744 4,744 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 51,869 52,001 - - - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 96,841 - - - 97,057 97,057 
ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133 - - - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 15,240 - - - 16,754 16,754 
หน้ีสินอ่ืน 56,025 - - - 55,269 55,269 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,663,890 52,001 - - 2,545,679 2,597,680 
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      (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 มูลค่าตาม

หลกัการ        
บญัชีเดิม การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

  
เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน 
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ 

เคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสด 68,362 - - - 68,362 68,362 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 

 
338,274 

 
- 

 
- 

 
- 337,874 337,874 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน - 53,695 - - - 53,695 
สิทธิในการเรียกคืนสินทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 55,811 57,474 - - - 57,474 
เงินลงทุนสุทธิ 395,174 - 327,288 16,032 1,026 344,346 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ีย       
คา้งรับสุทธิ 

                       
1,884,110  - - - 1,880,080 1,880,080 

ภาระของลูกคา้จากการรับรอง 133  - - - - - 
รายไดค้า้งรับ 3,193  - - - 2,481 2,481 
สินทรัพยอ์ื่นสุทธิ 23,555 - - - 29,131 29,131 
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,835,962 111,169 327,288 16,032 2,318,954 2,773,443 
หน้ีสินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินรับฝาก 2,158,460 - - - 2,158,460 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ 

 
208,240 

 
- 

 
- 

 
- 

 
208,407 

 
208,407 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 4,744 - - - 4,744 4,744 
ภาระในการส่งคืนหลกัทรัพย ์ 67,350 - - - - - 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ 51,869 52,001 - - - 52,001 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 51,323 - - - 51,539 51,539 
ภาระของธนาคารจากการรับรอง 133 - - - - - 
ประมาณการหน้ีสิน 13,776 - - - 15,290 15,290 
หน้ีสินอื่น 48,240 - - - 47,484 47,484 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,604,135 52,001 - - 2,485,924 2,537,925 
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ตารางด้านล่างน้ีแสดงการกระทบยอดระหว่างค่าเผื่อการด้อยค่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงรับรู้ตาม
หลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีและตราสารทุน และประมาณการหน้ีสินส าหรับภาระผูกพนัภายหน้าซ่ึงรับรู้ตามมาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดขึ้น และค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ซ่ึงรับรู้ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับท่ี 9 โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเกิดจากการวดัมูลค่าของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี
คาดวา่จะเกิดขึ้นใหม่ตามหลกัการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 
ณ วนัที่                            

1 มกราคม 2563 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น:     

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่
เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36 2 38 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 79 20 99 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 135,268 (1,795) 133,473 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 136,734 141 136,875 

 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ณ วนัที่  

31 ธนัวาคม 2562  วดัมูลค่าใหม่ 
ณ วนัที่                               

1 มกราคม 2563 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น:    

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 1,235 400 1,635 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือจนครบก าหนดซ่ึงจดัประเภทใหม่
เป็นวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 36 2 38 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 79 20 99 

เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 126,772 (1,795) 124,977 
ภาระผกูพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 116 1,514 1,630 

รวม 128,238 141 128,379 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระ
ตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของธนาคารฯและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี                
1 มกราคม 2563 ในอัตราร้อยละ 1.41 ถึงร้อยละ 6.25 ต่อปี  (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: ร้อยละ 1.41 ถึง               
ร้อยละ 3.14 ต่อปี) ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯและบริษทัย่อยรับรู้
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะธนาคาร 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 3,238 2,349 
หกั: สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าท่ีสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า (243) (6) 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายหรือยกเลิกอายสัุญญาเช่า 296 296 
หกั: สัญญาท่ีพิจารณาเป็นสัญญาบริการ (101) - 
บวก: สัญญาเช่าท่ีพิจารณาเพ่ิมเติม 977 977 
หกั: อื่น ๆ (137) (86) 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (135) (96) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้นจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัที่ 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 3,895 3,434 

หน้ีสินสัญญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,895 3,434 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี  16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          

เฉพาะธนาคาร 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 2,518 2,346 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 231 - 
ยานพาหนะ 1,146 1,088 
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 3,895 3,434 
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 ความเส่ียงด้านเครดิต 
ความเส่ียงด้านเครดิต คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาหรือผูกู้ ้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลง               
ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพยเ์ส่ือมลง มีผลให้ธนาคารฯไม่ไดรั้บช าระหน้ีคืนเต็มจ านวนตามสัญญา และ
อาจส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเส่ียงดา้นเครดิตมีมูลค่าตามท่ีแสดงไวใ้น
ดา้นสินทรัพยใ์นงบแสดงฐานะการเงินสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นแลว้ 
ธนาคารฯให้ความส าคญักบัความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุ้กขณะ โดยการน าขอ้มูลงานวิจยัทางดา้น
เศรษฐกิจและธุรกิจ มาเช่ือมโยงกบัการบริหารพอร์ตสินเช่ือ ทั้งในส่วนของการก าหนด Industry Direction 
การท า Stress Testing และการท า Industry Indicators เพื่อให้การติดตามและการบริหารพอร์ตสินเช่ือ
โดยรวมมีขอ้มูลรอบดา้นและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ทั้งในและ
นอกประเทศอย่างใกลชิ้ดและต่อเน่ือง เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้ งในระดับลูกค้าและระดับ 
Portfolio 
ส าหรับในดา้นการขยายสินเช่ือ ธนาคารฯมุ่งเนน้ขยายสินเช่ือจากฐานลูกคา้รายเดิมและรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 
และมีผลตอบแทนสูง โดยให้ความส าคญัอย่างมากในการประเมินคุณภาพลูกคา้ ศกัยภาพในการท าธุรกิจ 
ความสามารถในการช าระหน้ี และความเหมาะสมของวตัถุประสงค์ในการใช้สินเช่ือ โดยธนาคารฯมีการ
พฒันาเคร่ืองมือการจดัอนัดบัความเส่ียง (Credit Rating) เพื่อเป็นเคร่ืองมือประกอบการประเมินความเส่ียง
ของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีการพัฒนาเคร่ืองมือ Credit Scoring ส าหรับพิจารณา
สินเช่ือรายย่อย รวมถึง มีการพฒันาระบบงานแจง้เตือนความเส่ียง (Early Warning System) ไปยงัหน่วยงาน
สินเช่ือ เพื่อก าหนดแนวทางจดัการก่อนท่ีจะเป็นหน้ีมีปัญหา นอกจากน้ี ธนาคารฯมีการปรับปรุงนโยบาย
สินเช่ือและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิตให้สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจและการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารฯ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารความเส่ียงของธนาคารแห่งประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง และมีการทบทวนอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการถือปฏิบติัและเป็นมาตรฐาน
และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
ธนาคารฯยงับริหารความเส่ียงดา้นเครดิตบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใตแ้นวทางการก ากบัดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นประจ าทุกปี และ/หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณ์เปล่ียนแปลงส าคญัท่ีกระทบต่อ
การบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต 
นอกจากน้ี ธนาคารฯติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงของธนาคารฯและในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
เพื่ อควบคุมความเส่ียงด้านเครดิตให้ เป็นไปตามแผนการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตของธนาคารฯ 
แนวนโยบายการก ากบัดูแลความเส่ียงดา้นเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก ากบัดูแลของทางการ ทั้งน้ี มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงเป็น
ประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารฯอย่างน้อย                   
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 
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การติดตามและบริหารคุณภาพสินเช่ือ ธนาคารฯดูแลลูกคา้ท่ีผ่านการอนุมติัสินเช่ืออย่างใกลชิ้ด เพื่อให้มัน่ใจ
วา่ลูกคา้ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขสัญญาท่ีให้ไวก้บัธนาคารฯ โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs 
หากลูกคา้รายใดอ่อนแอท่ีมีโอกาสเสียในอนาคต (Watch List) ซ่ึงบางรายอาจจะยงัไม่เร่ิมคา้งช าระจนเป็น
สินเช่ือดอ้ยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ผูรั้บผิดชอบจะด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อป้องกนัมิ
ให้เป็น NPLs และหากลูกค้ารายใดเป็น NPLs แลว้ ธนาคารฯก าหนดมาตรการให้ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
ควบคู่ไปกับการด าเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ด าเนินการท่ีชดัเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแกไ้ขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็น
ประจ าเพื่อใหธ้นาคารฯไดรั้บช าระหน้ีเร็วขึ้น และเสียหายนอ้ยท่ีสุด 

การประเมินความเพียงพอของเงินส ารองตามเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการจดัชั้นหน้ี ความครบถว้นและถูกตอ้งของขอ้มูลการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
และขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัประกนั เช่น ประเภทหลกัประกนั ราคาประเมิน เป็นตน้ ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีมีผลต่อเงิน
ส ารองหน้ีสงสัยจะสูญของธนาคารฯ 

การตดัสินทรัพยอ์อกจากบญัชี ธนาคารฯมีนโยบายใหต้ดับญัชีสินเช่ือท่ีจดัชั้นสงสัยจะสูญท่ีกนัเงินส ารองหน้ี
สงสัยจะสูญครบร้อยละ 100 ซ่ึงธนาคารฯยงัคงเร่งด าเนินการติดตามทวงถามหรือด าเนินการทางกฎหมาย
จนถึงท่ีสุด 

การก าหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ เพื่อให้มัน่ใจว่าไดมี้การปฏิบติัตามกระบวนการมาตรฐานในการ
อนุมติัสินเช่ือ/ปรับปรุงโครงสร้างหน้ี นอกจากน้ี ยงัมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเช่ือและสินทรัพย์
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ในการจดัชั้นตามเกณฑธ์นาคารแห่งประเทศไทย  

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงด้านเครดิต 

ตารางดา้นล่างน้ีแสดงฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรู้และยงัไม่
รับรู้ ฐานะเปิดต่อความเส่ียงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นตน้ของเคร่ืองมือทางการเงินโดยไม่ค  านึงถึงหลกัประกนัและ
การด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือโดย 

•  สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต คือ มูลค่า
ตามบญัชีขั้นตน้ก่อนหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

•  สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต คือ จ านวนสูงสุดท่ีธนาคารฯตอ้ง
จ่ายช าระเม่ือผูถื้อสัญญาค ้าประกนัทวงถาม 

•  ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือซ่ึงไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุของสินเช่ือนั้น ฐานะเปิดสูงสุดต่อความ
เส่ียงดา้นเครดิต คือ จ านวนตามขอ้ตกลงการใหกู้ย้มื 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 519,529 519,058 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,787 942 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม                                     
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 300,505 301,259 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,351,041 2,267,679 
ดอกเบ้ียคา้งรับท่ีไม่เก่ียวกบัเงินให้สินเช่ือ 1,038 1,038 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 3,173,900 3,089,976 
ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 1,320,320 1,320,320 
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 48,928 48,928 
รวม 1,369,248 1,369,248 
รวมฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 4,543,148 4,459,224 

ธนาคารฯได้พิจารณาแล้วว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยตั้ งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป เน่ืองจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต 

ความเส่ียงด้านเครดิต เป็นความเส่ียงท่ีลูกหน้ีหรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญาส่งผลให้
ธนาคารฯขาดทุน ธนาคารฯก าหนดนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงดา้นเครดิต โดยท าการวิเคราะห์เครดิต
จากขอ้มูลของลูกคา้ และติดตามสถานะของลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง  

ตารางดา้นล่างแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน จ านวนเงินท่ีแสดงในตาราง 
ส าหรับสินทรัพยท์างการเงิน คือ มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) และส าหรับภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน คือ จ านวนท่ีมีภาระผกูพนั
หรือค ้าประกนั ตามล าดบั 

ค าอธิบายของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดช่วงอายุท่ีคาดไว ้และการดอ้ยค่าด้านเครดิต อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม           
ขอ้ 4.10 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั                    

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ      

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชว้ิธีอยา่ง
ง่ายในการค านวณ
ผลขาดทนุดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 39,946 53 - 25 40,024 
Non-investment grade - 4,794 - - 4,794 
ไม่คา้งช าระ 473,633 1,078 - - 474,711 
รวม 513,579 5,925 - 25 519,529 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                  

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,568) (169) - - (2,737) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 511,011 5,756 - 25 516,792 
      
เงินลงทนุในตราสารหน้ีท่ีวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 1,401 - - - 1,401 
Non-investment grade - 350 36 - 386 
รวม 1,401 350 36 - 1,787 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (10) (36) - (47) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,400 340 - - 1,740 
      
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 300,505 - - - 300,505 
รวม 300,505 - - - 300,505 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                      

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (42) - (926) - (968) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญั                   

ของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ
เพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - 

not credit 
impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการ     

ดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL -
credit impaired) 

สินทรัพยท์าง
การเงินท่ีใชว้ิธีอยา่ง
ง่ายในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอาย ุ
(Lifetime ECL - 

simplified 
approach) รวม 

เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 
ไมค่า้งช าระ  1,650,474 176,005 5,143 2,027 1,833,649 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั  362,312 17,387 1,268 385 381,352 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั 11 14,196 3,565 40 17,812 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั 22 15,058 523 19 15,622 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป  556 855 98,908 2,287 102,606 
รวม 2,013,375 223,501 109,407 4,758 2,351,041 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                   

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (32,093) (41,627) (74,204) (2,604) (150,528) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,981,282 181,874 35,203 2,154 2,200,513 
      
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเช่ือ      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 1,216,783 95,448 8,089 - 1,320,320 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (910) (2,357) (858) - (4,125) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,215,873 93,091 7,231 - 1,316,195 
      
สัญญาค า้ประกันทางการเงิน      
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 43,942 4,822 164 - 48,928 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต               

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (117) (334) (12) - (463) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 43,825 4,488 152 - 48,465 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
Investment grade 39,500 53 - 39,553 
Non-investment grade - 4,794 - 4,794 
ไมค่า้งช าระ 473,633 1,078 - 474,711 
รวม 513,133 5,925 - 519,058 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (2,568) (169) - (2,737) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 510,565 5,756 - 516,321 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย                
Investment grade 556 - - 556 
Non-investment grade - 350 36 386 
รวม 556 350 36 942 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต              

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (10) (36) (47) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 555 340 - 895 
     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                      
Investment grade 301,259 - - 301,259 
รวม 301,259 - - 301,259 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต                   

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (42) - (926) (968) 
     
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ    
ไมค่า้งช าระ 1,586,211 168,330 5,143 1,759,684 
คา้งช าระ 1 - 30 วนั  361,232 15,976 1,268 378,476 
คา้งช าระ 31 - 60 วนั - 13,384 3,565 16,949 
คา้งช าระ 61 - 90 วนั - 14,741 523 15,264 
มากกว่า 90 วนัขึ้นไป  - - 97,306 97,306 
รวม 1,947,443 212,431 107,805 2,267,679 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึ้น (28,249) (39,183) (73,158) (140,590) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,919,194 173,248 34,647 2,127,089 
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    (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่
มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี

นยัส าคญัของความเส่ียง            
ดา้นเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยท์างการเงิน            
ท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของความเส่ียง

ดา้นเครดิต  
 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมี
การดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 
ภาระผูกพันท่ีจะให้สินเช่ือ     
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 1,216,783 95,448 8,089 1,320,320 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (910) (2,357) (858) (4,125) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 1,215,873 93,091 7,231 1,316,195 
     
สัญญาค า้ประกันทางการเงิน     
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 43,942 4,822 164 48,928 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต         

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (117) (334) (12) (463) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 43,825 4,488 152 48,465 

หลกัประกนัและการด าเนินการใด ๆ เพ่ือเพิม่ความน่าเช่ือถือ 

ธนาคารฯมีหลกัประกนัท่ีถือไวแ้ละการด าเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือ โดยรายละเอียดของฐานะ
เปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนัท่ีธนาคารฯถือไวส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินแต่ละประเภทมีดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฐานะเปิดต่อความเส่ียงท่ีมีหลกัประกนั  

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 ประเภทของหลกัประกนัหลกั 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 449,876 258,707 ตราสารหน้ี 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ 1,589,418 1,505,396 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 

 ความเส่ียงด้านตลาด 
ความเส่ียงดา้นตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารฯอาจไดรั้บความเสียหายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของฐานะท่ีอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน ราคา
ตราสารทุน และราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคารฯ ทั้งน้ี 
ธนาคารฯได้ด าเนินการติดตามและควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับฐานะในบัญชีเพื่อการคา้และฐานะใน
บญัชีเพื่อการธนาคารฯ โดยการเปรียบเทียบความเส่ียงดงักล่าวกบัเพดานหรือตวับ่งช้ีความเส่ียงประเภทต่าง ๆ 
ท่ีไดรั้บอนุมติั และก าหนดแนวทางปฏิบติัเม่ือมีการเกินเพดานความเส่ียงหรือตวับ่งช้ีความเส่ียงท่ีก าหนด 
รวมถึงมีการรายงานขอ้มูลดงักล่าวต่อผูบ้ริหารระดบัสูงหรือคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงเป็นประจ า 
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- ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีรายไดห้รือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบจากการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย ์หน้ีสิน และฐานะการเงินทั้งหมดท่ีมีความอ่อนไหวต่อ
อตัราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) 
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อคา้ (Trading Account) และรายได้
และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัอตัราดอกเบ้ีย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคัญของธนาคารฯและ          
บริษทัย่อย จ าแนกตามระยะเวลาในการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียหรือระยะเวลาครบก าหนดตามสัญญา
แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไมม่ดีอกเบ้ีย ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,161 - 68,161 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 467,731 8,626 1,851 245 40,975 - 519,428 

เงินลงทุน 7,943 76,197 43,480 174,636 14,743 36 317,035 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,414,740 301,386 427,590 61,114 22,644 107,368 2,334,842 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,890,414 386,209 472,921 235,995 146,523 107,404 3,239,466 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,889,225 122,020 309,923 37,686 104,371 - 2,463,225 
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน 179,848 43,441 6,983 38,194 6,100 - 274,566 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,732 - 4,732 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 2,268 6,275 78,021 - - 86,564 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,069,073 167,729 323,181 153,901 115,203 - 2,829,087 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,434 - 68,434 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 289,469 8,155 3,563 1 38,640 4 339,832 
เงินลงทุน 11,745 128,578 62,618 178,132 15,360 36 396,469 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,338,994 289,944 229,593 109,243 19,444 102,655 2,089,873 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,640,208 426,677 295,774 287,376 141,878 102,695 2,894,608 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,569,871 121,186 246,914 133,958 83,936 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 152,039 19,627 1,543 27,948 14,666 - 215,823 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,744 - 4,744 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 108 - 16,007 80,726 - - 96,841 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,722,018 140,813 264,464 242,632 103,346 - 2,473,273 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,116 - 68,116 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 467,664 8,626 1,851 245 40,571 - 518,957 
เงินลงทุน 7,943 76,135 42,797 175,290 14,740 36 316,941 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,425,332 233,886 425,923 58,690 4,937 103,254 2,252,022 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,900,939 318,647 470,571 234,225 128,364 103,290 3,156,036 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,892,079 122,020 310,465 37,841 104,375 - 2,466,780 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 173,706 43,441 6,983 38,194 6,101 - 268,425 
หน้ีสินจา่ยคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,732 - 4,732 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 44,293 - - 44,293 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,065,785 165,461 317,448 120,328 115,208 - 2,784,230 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
เปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียทนัทีถึง
ภายใน 1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกว่า 1 ปี ไม่มดีอกเบ้ีย ดอ้ยคุณภาพ รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,362 - 68,362 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 288,902 8,155 3,224 1 39,049 4 339,335 
เงินลงทุน 11,745 127,962 62,529 178,783 15,360 36 396,415 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 1,345,205 224,636 227,562 108,650 1,040 99,220 2,006,313 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 1,645,852 360,753 293,315 287,434 123,811 99,260 2,810,425 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินรับฝาก 1,571,307 121,187 247,084 134,113 84,769 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ

ตลาดเงิน 144,649 19,627 1,042 27,948 14,974 - 208,240 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,744 - 4,744 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 1 - 7,322 44,000 - - 51,323 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,715,957 140,814 255,448 206,061 104,487 - 2,422,767 

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นการแสดงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นไปไดต้่องบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของเจา้ของของธนาคารฯ 
โดยก าหนดใหต้วัแปรอ่ืนคงท่ี 

ความอ่อนไหวของงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเป็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียต่อก าไร
หรือขาดทุนส าหรับปี ส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารฯประเมินความอ่อนไหวโดยพิจารณาจากรายได้ดอกเบ้ียสุทธิท่ีเปล่ียนแปลงไป                  
(Net Interest Income Change) ในระยะเวลา 12 เดือนขา้งหนา้ภายใตข้อ้สมมติฐานการเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.00 ของรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการ
ปรับอตัราดอกเบ้ียของแต่ละรายการ 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจา้ของ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ผลกระทบต่อ ผลกระทบต่อ 
 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจา้ของ ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจา้ของ 
อตัราดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (94) (94) (370) (370) 
อตัราดอกเบ้ียลดลงร้อยละ 1 (9,777) (9,777) (9,501) (9,501) 
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- ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน 

เป็นความเส่ียงท่ีรายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปล่ียน เน่ืองมาจากการท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพยห์รือหน้ีสินใน
สกุลเงินต่างประเทศ เม่ือแปลงมูลค่าท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของ
ธนาคารฯไปเป็นสกุลเงินทอ้งถ่ินแลว้ ท าให้มูลค่าทางบญัชีของธนาคารฯลดลง รวมถึงการลดลงของ
รายไดห้รือเกิดผลขาดทุนจากการคา้เงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารฯมีธุรกรรมท่ีเก่ียวกบัการปริวรรตเงินตราต่างประเทศท าให้มีความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง
ของอตัราแลกเปล่ียน อยา่งไรก็ตาม ธนาคารฯมีนโยบายในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
โดยติดตามความเส่ียงเป็นประจ าและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ภายในเพดานความเส่ียงท่ีธนาคารฯ
ก าหนด 

ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 542 295 78 87 296 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,674 1,112 552 147 3,882 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 757,092 118,450 44,372 833 15,471 
เงินลงทุน 15,095 1,721 18,021 345 1,920 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 55,581 474 242 11 114 
รวมสินทรัพย ์ 841,984 122,052 63,265 1,423 21,683 
เงินรับฝาก 32,682 1,684 96 229 2,909 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,781 271 - - 58 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 813,632 119,644 62,456 616 15,717 
รวมหน้ีสิน 855,095 121,599 62,552 845 18,684 
สุทธิ (13,111) 453 713 578 2,999 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 40,690 - - - 105 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 1,735 138 2 - 4 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 22,302 2,654 1,670 - 2,417 
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 15,728 3,043 29 - 209 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 2,245 925 56 200 801 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,138 1,406 2,562 129 3,360 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 839,210 134,507 41,740 2,216 86,025 
เงินลงทุน 18,279 1,738 33,671 317 2,347 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 55,892 747 291 19 42 
รวมสินทรัพย ์ 936,764 139,323 78,320 2,881 92,575 
เงินรับฝาก 21,041 1,614 31 261 3,083 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,701 630 - - 160 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 877,147 135,649 65,136 2,176 86,560 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้ม - - - - 7,322 
รวมหน้ีสิน 910,889 137,893 65,167 2,437 97,125 
สุทธิ 25,875 1,430 13,153 444 (4,550) 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ(1) - - - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 1,012 38 113 - 19 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 33,719 6,479 3,429 - 5,146 
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 23,257 2,987 19 - 260 
(1)  ธนาคารฯไดพ้ิจารณาแลว้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ       

ทางการเงินเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 542 295 78 87 296 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 13,674 1,112 552 147 3,882 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 757,092 118,450 44,372 833 15,471 
เงินลงทุน 15,095 1,721 18,021 345 1,920 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 55,581 474 242 11 114 
รวมสินทรัพย ์ 841,984 122,052 63,265 1,423 21,683 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)      
เงินรับฝาก 32,682 1,684 96 229 2,909 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8,781 271 - - 58 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 813,632 119,644 62,456 616 15,717 
รวมหน้ีสิน 855,095 121,599 62,552 845 18,684 
สุทธิ (13,111) 453 713 578 2,999 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือ 40,690 - - - 105 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 1,735 138 2 - 4 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 22,302 2,654 1,670 - 2,417 
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 15,728 3,043 29 - 209 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 
ดอลลาร์
สหรัฐฯ ยโูร เยน 

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน      
เงินสด 2,245  925  56  200  801  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 21,138  1,406  2,562  129  3,360  
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 839,210 134,507 41,740 2,216 86,025 
เงินลงทุน 18,279 1,738  33,671  317  2,347  
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ี 55,892  747  291  19  42  
รวมสินทรัพย ์ 936,764 139,323 78,320 2,881 92,575 
เงินรับฝาก 21,041  1,614  31  261  3,083  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 12,701  630  -  -  160  
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 877,147 135,649 65,136 2,176 86,560 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม -  -  -  -  7,322  
รวมหน้ีสิน 910,889 137,893 65,167 2,437 97,125 
สุทธิ 25,875 1,430 13,153 444 (4,550) 
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน      
ภาระผูกพนัท่ีจะให้สินเช่ือ(1) - - - - - 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 1,012  38  113  -  19  
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 33,719  6,479  3,429  -  5,146  
ภาระผูกพนัอ่ืน ๆ 23,257  2,987  19  -  260  
(1)  ธนาคารฯไดพ้ิจารณาแลว้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะเปิดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป เน่ืองจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือ       

ทางการเงินเร่ิมใชต้ั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

260



57 

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปล่ียน 

การวิเคราะห์จะค านวณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนท่ีเป็นไปไดต้่องบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จและส่วนของเจา้ของของธนาคารฯ โดยมีขอ้สมมติฐานว่าตวัแปรอ่ืนคงท่ี ความเส่ียงท่ีเผชิญและ
วิธีการท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความออ่นไหวไม่มีการเปล่ียนแปลงไปจากรอบระยะเวลาก่อน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อก าไรหรือขาดทุนและส่วนของเจ้าของ                  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ผลกระทบต่อ 
 ก าไรหรือขาดทุน ส่วนของเจา้ของ 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 (2,435) (836) 
ลดลงร้อยละ 10 2,435 836 

- ความเส่ียงดา้นราคาสินคา้โภคภณัฑ ์

เป็นความเส่ียงท่ีรายได้หรือเงินกองทุนไดรั้บผลกระทบในทางลบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของราคา
สินคา้โภคภณัฑ์ ทั้งน้ี ธนาคารฯยงัไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว จึงด าเนินการบริหารความเส่ียงใน
ลกัษณะ Back to Back 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารฯไม่สามารถช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัเม่ือถึง
ก าหนดเน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนท่ีสูงเกินกว่าระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคารฯทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

โครงสร้างแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน 

ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องถือเป็นความเส่ียงท่ีส าคญัของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์เน่ืองจากธนาคารฯ มีแหล่ง
เงินทุนหลกัมาจากเงินรับฝาก ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และเงินรับฝากท่ีสามารถถอน
ไดโ้ดยไม่มีก าหนดระยะเวลา เช่น เงินฝากออมทรัพย ์และเงินฝากกระแสรายวนั ในขณะท่ีแหล่งใช้ไปของ
เงินทุนส่วนใหญ่เป็นการใหสิ้นเช่ือซ่ึงมีระยะเวลาครบก าหนดยาวกว่าเงินรับฝาก จึงส่งผลใหธ้นาคารฯอาจมี
ความเส่ียงด้านสภาพคล่องจากการท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงสินทรัพยใ์ห้เป็นเงินสด หรืออาจเปล่ียนแปลง
ไดแ้ต่มีตน้ทุนสูงกว่าระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได ้และเงินกองทุนของธนาคารฯทั้งใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
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ดงันั้น ธนาคารฯจึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง ผ่านเคร่ืองมือหลากหลาย โดยมี
การก าหนดตวับ่งช้ี (Indicator) เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมความเส่ียงด้านสภาพคล่อง เช่น Liquidity 
Coverage Ratio (LCR) เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารฯยงัมีการติดตามแหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน รวมถึง
การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน เพื่อติดตามแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญ พร้อมทั้ งรายงานความเส่ียงต่อคณะ
กรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสิน (ALCO) คณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียง และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

เคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพคล่องของ
ธนาคารฯเพื่อเสนอผูบ้ริหารระดบัสูงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการ
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารฯมีการจดัท ารายงานความเส่ียงดา้นสภาพ
คล่อง (Liquidity Risk Report) เพื่อใช้ประเมินความเส่ียงด้านสภาพคล่องรายวันและรายเดือน โดย
เปรียบเทียบกบัเพดานหรือตวับ่งช้ีความเส่ียงท่ีไดรั้บอนุมติั เพื่อดูแลและควบคุมให้ความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ี
ธนาคารฯก าหนด ซ่ึงประกอบดว้ย 

- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารฯในระยะเวลา 14 วนั ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดเป็น
รายวนัโดยแสดงขอ้มูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม
ของลูกคา้โดยใช้ขอ้มูลเก่ียวกับแบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่วมกบัการใช้วิจารณญาณในการ
คาดการณ์แนวโน้มท่ีเป็นไปได้ในอนาคต โดยยึดหลักความเป็นจริง (Realistic) และความระมดัระวงั 
(Conservative) โดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวนั 

- รายงานขอ้มูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซ่ึงแสดงขอ้มูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายใน
อนาคตของธนาคารฯโดยก าหนดสมมติฐานในการปรับปรุงให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นจริงใน
อดีตภายใตภ้าวะปกติ 

- รายงานฐานะการเงินประจ าวนัซ่ึงแสดงข้อมูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องในส่วนท่ีเป็นเงินฝาก          
เฉล่ียต่อวนัของธนาคารฯกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเม่ือน ามารวมกบัยอดเงินสดท่ีศูนยบ์ริหาร             
และจัดการธนบัตรเฉล่ียต่อวนัแล้วจะต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม          
ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยงัแสดงระดบัของสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดีและ
มีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับความตอ้งการ 
สภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคารฯโดยมีความถี่ในการท ารายงานเป็นรายวนั 
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- รายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 
เสนอคณะกรรมการก ากับดูแลความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ซ่ึง LCR มี
วตัถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารฯมีสภาพคล่องท่ีสามารถรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรงในระยะสั้น โดยธนาคารฯจะตอ้งมีสินทรัพยส์ภาพคล่องซ่ึงเป็นสินทรัพยท่ี์มีคุณภาพดี มีสภาพ
คล่องสูง และไม่ติดภาระผูกพนัท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปล่ียนแปลง
อย่างมีนัยส าคญั ในปริมาณท่ีเพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดท่ีอาจไหลออกสุทธิใน 30 วนั 
ภายใตส้ถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามเกณฑก์ารค านวณของธนาคารแห่งประเทศไทย 

- รายงานการด ารงแหล่ง ท่ีมาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน  (Net Stable Funding 
Ratio:NSFR) ประเมินตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจดัส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาส และ
น าเสนอคณะกรรมการก ากบัดูแลความเส่ียงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน เป็นราย
เดือน ซ่ึง NSFR มีความประสงคเ์พื่อให้ธนาคารฯมีแหล่งเงินท่ีมีความมัน่คงสอดคลอ้งกบัสินทรัพยท่ี์ไม่
สามารถเรียกคืนก่อนก าหนด หรืออาจไม่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดไดอ้ย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง                  
อยา่งมีนยัส าคญั 

- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดา้นสภาพคล่องตามสถานการณ์จ าลองเสนอคณะกรรมการ
ก ากบัดูแลความเส่ียงเป็นรายไตรมาส 

การทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 

ธนาคารฯก าหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบาย 
การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารฯ โดยใช้สถานการณ์ท่ีธนาคารฯก าหนดขึ้นเองซ่ึงแบ่งออกได ้3 กรณี 
ไดแ้ก่ (1) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกบัธนาคารฯเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกบัระบบ
สถาบนัการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯ (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตท่ี
เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจยั (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ าลอง จะประกอบดว้ยขอ้
สมมติต่าง ๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกคา้แต่ละประเภทในสัดส่วนท่ีต่างกนั สภาพคล่องในตลาด
ของสินทรัพยล์ดลง ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นตน้ และธนาคารฯไดจ้ดัท า
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์
จ าลอง ซ่ึงแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ก าหนดตวับ่งช้ีเพื่อเตือนภยัส าหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่อง เพ่ือให้
ธนาคารฯสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่องท่ีจะเกิดขึ้นไดอ้ย่างทนัท่วงทีดว้ยค่าใชจ่้าย/
ตน้ทุนท่ีสมเหตุสมผล 

ธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้นสภาพคล่องท่ีมีความ
รุนแรงของธนาคารฯตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงสินทรัพย์
สภาพคลอ่งท่ีมีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 
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ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungthai.com>นักลงทุนสัมพันธ์>ข้อมูลทางการเงิน>การเปิด เผย                
 ขอ้มูลตามเกณฑ ์LCR 
วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
อตัราส่วนสินทรัพยส์ภาพคล่อง 
ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ธนาคารฯด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายปักษ์ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 ของ               
เงินรับฝากและเงินกู้ยืม ตามรายละเอียดหลกัเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2563 และ 2562 ธนาคารฯมีเงินฝากท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยและเงินสดท่ีศูนยเ์งินสด จ านวน 28,036              
ลา้นบาท และ 36,767 ลา้นบาท ตามล าดบั 
แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน 
แหล่งท่ีมาและใชไ้ปของเงินทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีแหล่งท่ีมาของเงินทุน            
ท่ีส าคัญมาจากเงินรับฝาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 74.02 ของแหล่งเงินทุนทั้ งหมด ส าหรับแหล่งเงินทุน                   
ท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) คิดเป็นร้อยละ 8.25 ตราสารหน้ีท่ีออก
และเงินกูย้มืคิดเป็นร้อยละ 2.60 และส่วนของเจา้ของคิดเป็นร้อยละ 10.67 
ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น ธนาคารฯและบริษทัย่อยใช้เงินทุนในการให้สินเช่ือร้อยละ 70.16 ของ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน ส าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ คิดเป็นร้อยละ 15.53 และเงินลงทุนสุทธิคิดเป็นร้อยละ 10.41 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
แหล่งที่มาของเงินทุน   

เงินรับฝาก 74.02 71.57 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 8.25 7.16 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 2.60 3.21 
ส่วนของเจา้ของ 10.67 11.56 

แหล่งใช้ไปของเงินทุน    
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 70.16 69.38 
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย)์ 15.53 11.25 
เงินลงทุนสุทธิ 10.41 14.15 

สัดส่วนเงนิให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 94.79 96.94 
สัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 91.29 92.95 
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จากงบการเงินรวมของธนาคารฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝาก
เท่ากบัร้อยละ 94.79 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 96.94  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
ส าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
เท่ากับร้อยละ 91.29 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 92.95 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เป็นผลมาจากการปรับ
เพิ่มขึ้นของเงินใหสิ้นเช่ือร้อยละ 12.25 ในขณะท่ีเงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28 จากส้ินปี 2562 

โดยอตัราส่วนดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัของธนาคารฯและบริษทัย่อย
จ าแนกตามระยะเวลาท่ีครบก าหนดของสัญญา ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 เมื่อทวงถาม ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,161 68,161 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 41,775 477,651 2 - - 519,428 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 959 1,329 10,262 1,174 13,724 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 29,447 28,197 16,863 - 74,507 
เงินลงทุน 36 51,869 224,627 25,760 14,743 317,035 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 212,109 475,506 572,766 1,074,461 - 2,334,842 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 253,920 1,035,432 826,921 1,127,346 84,078         3,327,697 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,930,454 513,786 18,985 - - 2,463,225 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 55,545 180,826 31,408 6,787 - 274,566 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 25,358 25,581 14,532 - 65,471 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 8,543 14,559 63,462 - 86,564 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,985,999 728,513 90,533 84,781 - 2,889,826 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,434 68,434 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 54,414 285,384 1 - 33 339,832 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 20,843 21,232 13,736 - 55,811 
เงินลงทุน 36 185,281 161,488 34,302 15,362 396,469 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 221,297 527,111 377,770 963,695 - 2,089,873 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 275,747 1,018,619 560,491 1,011,733 83,829 2,950,419 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,577,854 438,787 137,628 1,596 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 45,907 141,442 21,922 6,552 - 215,823 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 21,485 16,841 13,543 - 51,869 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 6,186 19,088 71,567 - 96,841 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,623,761 607,900 195,479 93,258 - 2,520,398 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,116 68,116 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 41,304 477,651 2 - - 518,957 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน - 1,102 1,650 10,262 1,174 14,188 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 29,447 28,197 16,863 - 74,507 
เงินลงทุน 36 51,124 225,283 25,758 14,740 316,941 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 219,356 413,571 544,809 1,074,286 - 2,252,022 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 260,696 972,895 799,941 1,127,169 84,030 3,244,731 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,933,312 514,328 19,140 - - 2,466,780 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 52,403 177,827 31,408 6,787 - 268,425 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ - 25,358 25,581 14,532 - 65,471 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 44,293 - 44,293 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,985,715 717,513 76,129 65,612 - 2,844,969 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เมื่อทวงถาม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี มากกว่า 5 ปี ไม่มีระยะเวลา รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,362 68,362 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 54,012 285,322 1 - - 339,335 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 20,843 21,232 13,736 - 55,811 
เงินลงทุน 36 184,577 162,141 34,302 15,359 396,415 
เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหน้ี 222,110 464,363 356,133 963,707 - 2,006,313 

รวมสินทรัพยท์างการเงิน 276,158 955,105 539,507 1,011,745 83,721 2,866,236 
หน้ีสินทางการเงิน       
เงินรับฝาก 1,579,785 439,295 137,783 1,597 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 43,820 135,946 21,922 6,552 - 208,240 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 21,485 16,841 13,543 - 51,869 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - 1 - 51,322 - 51,323 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,623,605 596,727 176,546 73,014 - 2,469,892 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯไดค้  านวณเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ์ Basel III ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซ่ึงตั้ งแต่ปี 2559 เป็นตน้ไป ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ท่ีจดทะเบียนในประเทศด ารง
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของเพิ่มเติมจากการด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนขั้นต ่าอีกเกิน
กวา่ร้อยละ 2.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน โดยทยอยด ารงอตัราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกวา่ร้อยละ 0.625 
ในแต่ละปี เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจ านวนในวนัท่ี 1 มกราคม 2562  

ธนาคารแห่งประเทศไทยไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดให้ธนาคารพาณิชยท่ี์ไดรั้บการประกาศวา่เป็นธนาคารพาณิชยท่ี์มี
นัยต่อความเส่ียงเชิงระบบในประเทศด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายท่ี          
ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพยเ์ส่ียงทั้งส้ิน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์
เส่ียงทั้งส้ินตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป 

อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง 
 2563 2562 

 มากกว่าร้อยละ มากกว่าร้อยละ 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 8.00 7.50 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 9.50 9.00 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 12.00 11.50 
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ขอ้มูลเงินกองทุนและอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ี
จดัท าตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงก าหนดให้ธนาคารฯจดัท า
และน าส่งต่อธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวนัส้ินไตรมาส รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลบน 
Web Site ของธนาคารฯส าหรับขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ของทุกปี ซ่ึงขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ี
น ามาแสดงเปรียบเทียบน้ี เป็นขอ้มูลตามรายงานท่ีไดจ้ดัส่งธนาคารแห่งประเทศไทยตามก าหนดแลว้ ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ   
ทุนช าระแลว้ 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 205,207 193,994 
รายการอื่นของส่วนของเจา้ของ 30,963 33,011 
รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (21,743) (22,340) 

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็นตราสารทางการเงิน 1,288 1,100 
รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 315,755 305,805 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 44,000 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 22,349 22,443 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 66,349 75,534 
เงินกองทุนทั้งส้ิน 382,104 381,339 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ   
ทุนช าระแลว้ 72,005 72,005 
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,834 20,834 
ส ารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 
ก าไรสุทธิคงเหลือจากการจดัสรร 187,929 179,309 
รายการอื่นของส่วนของเจา้ของ 16,661 16,090 
รายการหกัจากเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ (10,947) (9,977) 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 1 293,683 285,462 
เงินกองทุนชั้นท่ี 2   
ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิระยะยาว 44,000 53,091 
เงินส ารองส าหรับสินทรัพยจ์ดัชั้นปกติ 21,332 21,525 

รวมเงินกองทุนชั้นท่ี 2 65,332 74,616 
เงินกองทุนทั้งส้ิน 359,015 360,078 
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  อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 

 กลุ่มธุรกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ 15.73 15.19 15.35 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 15.79 15.24 15.35 14.80 
อตัราส่วนเงินกองทุนทั้งส้ิน 19.11 19.01 18.76 18.66 

ธนาคารฯไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการด ารงเงินกองทุนของธนาคารฯและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับธนาคารพาณิชย ์และเร่ือง            
การเปิดเผยขอ้มูลการด ารงเงินกองทุนส าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
ช่องทางท่ีเปิดเผยขอ้มูล www.krungthai.com> นกัลงทุนสัมพนัธ์ > ขอ้มูลทางการเงิน > การเปิดเผย 
   ขอ้มูลตามเกณฑ ์Basel 
วนัท่ีท่ีเปิดเผยขอ้มูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลงัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

9.1.1 เงินสด 

 เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินสด 61,446 62,717 61,401 62,645 
เงินสดรับล่วงหนา้จากธุรกรรมเงินอิเลก็ทรอนิกส์และ
บริการโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 6,715 5,717 6,715 5,717 

รวม 68,161 68,434 68,116 68,362 
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9.1.2  รายการท่ีมิใช่เงินสดท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน              
เผ่ือขายสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น  - 1,269 - 1,285 

ส่วนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินไดเ้พ่ิมขึ้น 923 - 741 - 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พ่ิมขึ้น 3,237 - 2,321 - 
ทรัพยสิ์นรอการขายท่ีเพ่ิมขึ้นจากการช าระหน้ี 1,277 1,704 1,277 1,704   

9.1.3  การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัการเปลี่ยนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบญัชี 31 ธนัวาคม 2562 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการท่ี              

ไม่ใช่เงินสด 31 ธนัวาคม 2563 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 96,841 (10,569) 292 86,564 

รวม 96,841 (10,569) 292 86,564 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบญัชี 31 ธนัวาคม 2562 
กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจดัหาเงินสุทธิ 
รายการที่           

ไม่ใช่เงินสด            31 ธนัวาคม 2563 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 51,323 (7,322) 292 44,293 

รวม 51,323 (7,322) 292 44,293 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

เคร่ืองมือ     
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ        
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 68,161 68,161 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 516,792 516,792 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 13,724 - - - 13,724 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 74,507 - - - 74,507 
เงินลงทุนสุทธิ - 300,505 14,743 1,740 316,988 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 2,200,513 2,200,513 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 88,231 300,505 14,743 2,787,206 3,190,685 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,463,225 2,463,225 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 274,566 274,566 
หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - - - 4,732 4,732 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 65,471 - - - 65,471 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 86,564 86,564 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 4,504 4,504 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 20,287 20,287 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 65,471 - - 2,853,878 2,919,349 
ส าหรับยอดต้นปีของการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีแสดงตามหลักเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรายละเอียดตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6.1 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

เคร่ืองมือ       
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

เคร่ืองมือ         
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไร
ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เงินลงทุนใน
ตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดั
มูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

เคร่ืองมือ          
ทางการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสด - - - 68,116 68,116 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 516,321 516,321 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 14,188 - - - 14,188 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 74,507 - - - 74,507 
เงินลงทุนสุทธิ - 301,259 14,740 895 316,894 
เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ - - - 2,127,089 2,127,089 
รวมสินทรัพยท์างการเงิน 88,695 301,259 14,740 2,712,421 3,117,115 
หนีสิ้นทางการเงิน      
เงินรับฝาก - - - 2,466,780 2,466,780 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 268,425 268,425 
หน้ีสินจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม - - - 4,732 4,732 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 65,471 - - - 65,471 
ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม - - - 44,293 44,293 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - - - 3,529 3,529 
ประมาณการหน้ีสิน - - - 18,740 18,740 
รวมหน้ีสินทางการเงิน 65,471 - - 2,806,499 2,871,970 

ส าหรับยอดต้นปีของการจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงินท่ีแสดงตามหลกัเกณฑ์ของ TFRS 9 แสดงรายละเอียดตามที่กล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6.1 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 
ในประเทศ       
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ

กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 25,449 419,897 445,346  32,135   221,061   253,196  
ธนาคารพาณิชย ์ 459 8,449 8,908  475   22,532   23,007  
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 14 19,573 19,587  23   6,126  6,149 
สถาบนัการเงินอืน่ 25 26,249 26,274  40   28,993   29,033  
รวม 25,947 474,168 500,115  32,673   278,712  311,385 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 83 83 -  117   117  
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - (2) (2) -  (22)  (22) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - -  (1)  (1,149)  (1,150) 
หกั: ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต      

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (2,635) (2,636) - - - 
รวมในประเทศ 25,946 471,614 497,560  32,672   277,658  310,330  
ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  12,266 1,362 13,628  15,328  5,775   21,103  
เงินเยน 552 - 552  2,562  -  2,562  
เงินยโูร 1,112 - 1,112  1,406  -  1,406  
อื่น ๆ  1,898 2,125 4,023  2,224   1,176   3,400  
รวม 15,828 3,487 19,315  21,520   6,951   28,471 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 18 18 -  57   57  
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - - - -  (2)  (2) 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - -  (1)  (84)  (85) 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (62) (39) (101) - - - 
รวมต่างประเทศ 15,766 3,466 19,232  21,519  6,922   28,441 
รวม 41,712 475,080 516,792 54,191  284,580  338,771  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ 25,449 419,897 445,346 32,135 221,061 253,196 

ธนาคารพาณิชย ์ 2 8,449 8,451 1 22,532 22,533 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ - 19,573 19,573 - 6,126 6,126 
สถาบนัการเงินอืน่ 25 26,249 26,274 40 28,993 29,033 
รวม 25,476 474,168 499,644 32,176 278,712 310,888 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 83 83 - 117  117 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - (2) (2) - (22) (22) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (1) (1,149) (1,150) 
หกั: ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้น (1) (2,635) (2,636) - - - 
รวมในประเทศ 25,475 471,614 497,089 32,175 277,658 309,833 
ต่างประเทศ        
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  12,266 1,362 13,628 15,328 5,775 21,103 
เงินเยน 552 - 552 2,562 - 2,562 
เงินยโูร 1,112 - 1,112 1,406 - 1,406 
อื่น ๆ  1,898 2,125 4,023 2,224 1,176 3,400 
รวม 15,828 3,487 19,315 21,520 6,951 28,471 
บวก: ดอกเบ้ียคา้งรับ - 18 18 - 57 57 
หกั: รายไดร้อตดับญัชี - - - - (2) (2) 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (1) (84) (85) 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (62) (39) (101) - - - 
รวมต่างประเทศ 15,766 3,466 19,232 21,519 6,922 28,441 
รวม 41,241 475,080 516,321 53,694 284,580 338,274 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯไม่มีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัยอ่ยท่ีเป็นสถาบนัการเงิน 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ือค้า   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 6,497 6,497 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 1,973 2,437 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 36 36 
รวม 8,506 8,970 
อ่ืน ๆ 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,080 4,080 
หน่วยลงทนุ 382 382 
ตราสารทุนในความตอ้งการของตลาด 756 756 
รวม 5,218 5,218 
รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                       
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 13,724 14,188 

9.5.1 อนุพนัธ์เพื่อคา้ 

มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อตัราแลกเปล่ียน 35,370 29,425 1,752,331 31,047 27,323 2,083,533 
อตัราดอกเบ้ีย 32,092 29,047 2,110,901 18,789 17,215 2,177,441 
อื่น ๆ 6,125 6,699 123,954 5,975 7,331 163,262 
รวม 73,587 65,171 3,987,186 55,811 51,869 4,424,236 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน มูลค่ายติุธรรม จ านวนเงิน 

ประเภทความเส่ียง สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา สินทรัพย ์ หน้ีสิน ตามสัญญา 
อตัราแลกเปล่ียน 35,370 29,425 1,752,331 31,047 27,323 2,083,533 
อตัราดอกเบ้ีย 32,092 29,047 2,110,901 18,789 17,215 2,177,469 
อื่น ๆ 6,125 6,699 123,954 5,975 7,331 163,262 
รวม 73,587 65,171 3,987,186 55,811 51,869 4,424,264 

9.5.2 อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 เคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัความเส่ียงจ าแนกตามประเภทของการป้องกนัความเส่ียง
และตามประเภทความเส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

การป้องกนัความเส่ียงแบบพลวตัร 

มูลค่ายติุธรรมและจ านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเส่ียง 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 4,315 - - 
รวม 4,315 - - 
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การป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม 

มูลค่าท่ี เก่ียวข้องกับรายการท่ีก าหนดให้ เป็นรายการท่ี มีการป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 
 มูลค่าตามบญัชี 

มูลค่าสะสมของการปรับปรุง
มูลค่าเน่ืองจากการป้องกนัความ
เส่ียงในมูลค่ายติุธรรมซ่ึงรวมอยู่
ในมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ี

มีการป้องกนัความเส่ียง 
 สินทรัพย ์ หน้ีสิน สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้      
เงินกูย้ืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ก - 3,451 - 101 
ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี ข - 10,293 - 293 
รวมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  - 13,744 - 394 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน      
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 2,987 - 90 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยโูร (ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ค 7 - - - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน  2,994 - 90 - 
รวม  2,994 13,744 90 394 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมสะสมของการปรับปรุงมูลค่าเน่ืองจากการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม ประกอบไปดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

ก. รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 
ข. ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 
ค. เงินลงทุนสุทธิ 

มูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีก าหนดใหเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม มีรายละเอียด
ดงัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 
จ านวนเงิน 
ตามสัญญา 

มูลค่ายติุธรรม 
สินทรัพย ์ หน้ีสิน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้    
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 13,350 457 4 
รวมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย 13,350 457 4 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน    
สัญญาซ้ือขายเงินตราตา่งประเทศล่วงหนา้ 30 - - 
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ 2,890 90 - 
รวมความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 2,920 90 - 
รวม 16,270 547 4 

ผลลพัธ์ของกลยุทธก์ารป้องกนัความเส่ียงของธนาคารฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                
ขอ้ 4.5 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียงและเคร่ืองมือท่ีใช้
ป้องกันความเส่ียงในระหว่างปี ซ่ึงใช้เป็นเกณฑ์ในการรับรู้ความไม่ มีประสิทธิผลของการป้องกัน                
ความเส่ียง มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 
ก าไร (ขาดทุน)  

ท่ีเกิดจากการป้องกนัความเส่ียง 
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑใ์น

การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผล
ของการป้องกนัความเส่ียง รายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้น 
การป้องกนัความเส่ียง 

รายการท่ีมีการ
ป้องกนัความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียง 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ 
เงินกูย้มืสกุลเงินบาทท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ีย 66 (62) 4 

ตราสารหน้ีท่ีออกสกุลเงินบาท   
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 

สัญญาแลกเปลี่ยนอตัรา
ดอกเบ้ีย (77) 77 - 

รวมความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย (11) 15 4 
ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุน         
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา 
(ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า / 
สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ 

(88) 88 - 
เงินลงทุนในตราสารทนุสกุลเงิน 
ยโูร (ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน) 

สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ 

- - - 
รวมความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปลี่ยน (88) 88 - 
รวม (99) 103 4 
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การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด 

มูลค่าท่ี เก่ียวข้องกับรายการท่ีก าหนดให้ เป็นรายการท่ีมีการป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด                     
มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมซ่ึงใชเ้ป็นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไม่มี
ประสิทธิผลของการ
ป้องกนัความเส่ียง 

มูลค่าเงินส ารองส าหรับการป้องกนั        
ความเส่ียงในกระแสเงินสด 

ส่วนท่ียงัคงใช ้          
การบญัชีป้องกนั

ความเส่ียง 

ส่วนท่ีไม่ไดใ้ช ้         
การบญัชีป้องกนั          
ความเส่ียงแลว้ 

ความเส่ียงด้านอตัราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม                                 
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (3) (15) - 
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั (165) 50 - 
สกุลเงินเยนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี (63) 123 - 
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี                             62 10 - 
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั 59 14 - 
สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  24 - - 

รวม (86) 182 - 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง คือ เงินลงทุนสุทธิ 

ผลลพัธ์ของกลยุทธ์การป้องกนัความเส่ียงของธนาคารฯตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม               
ขอ้ 4.5 โดยเฉพาะมูลค่าท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ซ่ึงธนาคารฯก าหนดให้เป็น
เคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด และการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมท่ีใชเ้ป็นเกณฑ์ใน
การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

จ านวน
เงินตาม
สัญญา 

มูลค่าตามบญัชี 

การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายตุิธรรมซ่ึงใชเ้ป็น
เกณฑใ์นการรับรู้ความไม่มีประสิทธิผลของการ

ป้องกนัความเส่ียง 
มูลค่าเงินส ารอง

ส าหรับการป้องกนั
ความเส่ียงใน

กระแสเงินสดที่ถูก
ปรับปรุงรายการไป
ยงัก าไรหรือขาดทุน สินทรัพย ์ หน้ีสิน รวม 

ส่วนท่ีมี             
ประสิทธิผลท่ีรับรู้        
ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ 

ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิผลท่ี
รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้ม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกนัความ
เส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 1,410 11 6 3 3 - (14) 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียขา้มสกุล
เงินต่างประเทศ (บาท : ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริกา) - ป้องกนัความ
เส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 5,052 173 - 165 165 - (115) 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้ม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : เยน) 
- ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีสกุลเงินเยนท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 14,906 189 134 63 63 - 45 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้ม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยโูร) 
- ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีสกุลเงินยโูรท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 797 - 63 (62) (62) - 67 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้ม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยโูร) 
- ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุน
ในตราสารหน้ีสกุลเงินยโูรท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 922 - 61 (59) (59) - 74 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้ม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอล
ล่าร์ออสเตรเลีย) - ป้องกนัความ
เส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ี 343 - 32 (24) (24) - 27 

รวม 23,430 373 296 86 86 - 84 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีรวมความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกนัความเส่ียง คือ ก าไรสุทธิ
จากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 

รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จท่ีรวมการปรับปรุงรายการ คือ ก าไรสุทธิจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน และดอกเบ้ียรับ 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในด้านอัตราดอกเบ้ียและอัตรา
แลกเปล่ียน จ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนด ดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอ้ยกว่า 
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า 
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายุติธรรม - ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้  
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียป้องกนัความเส่ียงของเงินกูย้ืม
สกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี        
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) 200 1,850 500 10,000 800 13,350 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) 4.60 4.34 4.50 3.40 3.41 3.59 
อตัราดอกเบ้ียลอยตวัเฉล่ีย (ร้อยละ) 0.72 0.39 0.63 1.70 0.83 1.41 

การป้องกันความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม – ความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลีย่น 
สัญญาซ้ือขายอตัราแลกเปล่ียนล่วงหนา้ - ป้องกนัความเส่ียงของ
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - 30 - - - 30 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 30.00 - - - 30.00 

สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกนัความเส่ียงของ           
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยโูร       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - 7 - - - 7 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยโูร) - 36.52 - - - 36.52 

สัญญาสวอปเงินตราตา่งประเทศ - ป้องกนัความเส่ียงของ         
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - 2,884 - - - 2,884 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - 30.97 - - - 30.97 

การป้องกันความเส่ียงในกระแสเงินสด - ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 150 1,260 - 1,410 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - - 30.27 30.51 - 30.48 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 2.10 2.70 - 2.64 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ                 
(บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - ป้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียลอยตวั       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 757 4,295 - 5,052 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา) - - 30.26 30.74 - 30.66 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.48 1.48 - 1.48 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอ้ยกว่า 
1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกว่า 
3 เดือน 
- 1 ปี 

มากกว่า 
1 ปี - 5 ปี 

มากกว่า    
5 ปี รวม 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : เยน) - ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินเยนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 227 14,679 - 14,906 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : เยน) - - 0.28 0.29 - 0.29 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.56 1.33 - 1.34 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ          
(บาท : ยโูร) - ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - - 797 - 797 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาทต่อยโูร) - - - 33.43 - 33.43 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.76 - 1.76 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ           
(บาท : ยโูร) - ป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหน้ี
สกุลเงินยโูรท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวั       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - - 922 - 922 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ยโูร) - - - 33.69 - 33.69 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - - 1.73 - 1.73 

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียขา้มสกุลเงินต่างประเทศ         
(บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - ป้องกนัความเส่ียงของเงิน
ลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียคงท่ี       
จ านวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ลา้นบาท) - - 344 - - 344 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย (บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - - 20.79 - - 20.79 
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีเฉล่ีย (ร้อยละ) - - 1.50 - - 1.50 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ไม่มีรายการท่ีคาดการณ์ไวซ่ึ้งตอ้งยุติการใช้การบญัชีป้องกัน
ความเส่ียงเน่ืองจากไม่คาดวา่รายการดงักล่าวจะเกิดขึ้นแลว้ในปีปัจจุบนั 
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รายการกระทบยอดเงินส ารองส าหรับการป้องกนัความเส่ียงท่ีรับรู้ในองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ
แยกตามประเภท ความเส่ียงมีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 เงินส ารอง 

ส าหรับการ 
ป้องกนัความเส่ียง
ในกระแสเงินสด 

ก าไร (ขาดทุน)  
จากตน้ทุน 

การป้องกนัความ
เส่ียงรอตดับญัชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได ้ 9 (39) (30) 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมส่วนท่ีมีประสิทธิผล :    
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน 86 - 86 

จ านวนสุทธิท่ีโอนรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุน :    
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน 84 - 84 

การเปล่ียนแปลงในตน้ทุนการป้องกนัความเส่ียงรอตดับญัชี - 90 90 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง (34) (18) (52) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได ้ 145 33 178 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย          
ราคาทุนตดัจ าหน่าย 1,740 - 895 - 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย             
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 300,505 - 301,259 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก  าหนดให้วดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน        
เบ็ดเสร็จอื่น 14,743 - 14,740 - 

เงินลงทุนเพื่อคา้ - 48,252 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - 344,198 - 344,856 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด - 1,737 - 1,028 
เงินลงทุนทัว่ไป - 1,041 - 1,038 
 316,988 395,228 316,894 395,174 

รายงานประจ�าปี 2563 283



80 

9.6.1 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
 ราคาทุนตดัจ าหน่าย ราคาทนุตดัจ าหน่าย 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 845 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 364 364 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 578 578 
รวม 1,787 942 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนทางดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (47) (47) 
รวม 1,740 895 

9.6.2 เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 256,924 256,924 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 10,867 11,621 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 32,714 32,714 
รวม 300,505 301,259 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (968) (968) 

9.6.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 
 มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ มูลค่ายติุธรรม เงินปันผลรับ 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
ในประเทศ 10,436 281 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
ต่างประเทศ 3,180 27 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดในประเทศ 1,120 14 1,117 14 

ตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของ
ตลาดต่างประเทศ 7 1 7 1 

รวม 14,743   323 14,740 323 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนในตราสาร
ทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนออกจากบญัชี  

284



81 

9.6.4 เงินลงทุนเพื่อคา้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 29,737 29,737 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 26 26 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 18,489 18,489 
รวม 48,252 48,252 

9.6.5 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 278,825 278,825 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 15,730 16,388 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 36,527 36,527 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 12,849 12,849 
ตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 267 267 
รวม 344,198 344,856 

9.6.6 ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/ราคาทุน                        
ตดัจ าหน่าย 

ราคาทุน/ราคาทุน                   
ตดัจ าหน่าย 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 709 - 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 605 605 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 459 459 
รวม 1,773 1,064 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (36) (36) 
รวม 1,737 1,028 
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9.6.7 เงินลงทุนทัว่ไป 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2562 

 ราคาทุน/ราคาทุน                   
ตดัจ าหน่าย 

ราคาทุน/ราคาทุน                 
ตดัจ าหน่าย 

ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดในประเทศ 2,242 2,239 
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดต่างประเทศ 3 3 
อื่น ๆ 1 1 
รวม 2,246 2,243 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (1,205) (1,205) 
รวม 1,041 1,038 

9.6.8 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์อ่ืนซ่ึงธนาคารฯถือหุ้นตั้ งแต่ร้อยละ  10 ขึ้ นไป                     
แต่ไม่เขา้ข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัร่วม ซ่ึงจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยแสดงในราคา
มูลค่ายติุธรรมไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

สาธารณูปโภคและบริการ 1,726 1,538 
กองทุนรวมและกองทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 881 545 

9.6.9 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2563 และ 2562 เงินลงทุนของธนาคารฯและบริษัทย่อยในงบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะธนาคารไดร้วมเงินลงทุนในบริษทัท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 

   

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น/

ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 
 จ านวนราย ราคาทุน มูลค่ายติุธรรม ท่ีบนัทึกในบญัชีแลว้ 
 31 

ธนัวาคม 
2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31  
ธนัวาคม 

2562 
   ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 
1.  บริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอน

จากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของ
ตลาดหลกัทรัพย ์

2 3 - - 33 - - - 

2.  บริษทัท่ีมีปัญหาในการช าระหน้ีหรือ     
ผิดนดัช าระหน้ี 

3 2 947 115 - - 962 115 
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9.7.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ร้อยละของหลกัทรัพย ์     

ท่ีลงทุน 
เงินลงทุน                    

(วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี              

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ท่ีลงทุน     

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม

2562 
บริษัทย่อย         
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง         
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ธุรกิจบริการดา้น

กฎหมาย 
หุ้นสามญั 100.00 100.00 30 30 13 27 

บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทย
ธุรกิจบริการ จ ากดั 

ธุรกิจบริการ หุ้นสามญั 100.00 100.00 140 140 59 119 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ธุรกิจจดัการกองทุน หุ้นสามญั 100.00 100.00 211  211  500 455 

บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส 
จ ากดั 

บริการงานดา้น
สารสนเทศ 

หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,300 1,300 - 79 

บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั* เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั** ท่ีปรึกษาและให้

ค  าแนะน าดา้นการเงิน 
หุ้นสามญั 76.00 100.00 228 40 - - 

บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจบตัรเครดิต หุ้นสามญั 49.29 49.10 2,150 1,980 1,118 1,046 
บริษทั เคทีซี นาโน จ ากดั*** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย

เพื่อการประกอบ
อาชีพ 

หุ้นสามญั 24.95 24.95 13 13 - - 

บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั*** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย หุ้นสามญั 24.95 24.95 15 15 - - 
บริษทั เคทีซี พรีเพด จ ากดั*** ธุรกิจให้บริการ        

เงินอิเล็กทรอนิกส์ 
หุ้นสามญั 24.95 - 25 - - - 

กลุ่มทีถื่อหุ้นทางอ้อม         
บริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากดั**** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย    - - - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั**** ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย    - - - - 
บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) 
จ ากดั**** 

ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
 

  - - - - 

บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) 
จ ากดั**** 

ธุรกิจสินเช่ือรายยอ่ย 
   

- - - - 

บริษทั อินฟินิธสั บาย กรุงไทย 
จ ากดั***** 

ธุรกิจบริการดิจิตลั
แพลทฟอร์ม    

- - - - 

รวม     5,112 4,729 1,690 1,726 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (799) (799) - - 
รวม     4,313 3,930  1,690 1,726 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

   
ร้อยละของหลกัทรัพย ์     

ท่ีลงทุน 
เงินลงทุน                    

(วิธีราคาทุน) 
เงินปันผลส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี              

ช่ือบริษทั ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     
หลกัทรัพย์
ท่ีลงทุน     

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม 

2562 

31 
ธนัวาคม 

2563 

31 
ธนัวาคม

2562 
บริษัทร่วม         
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 
จ ากดั (มหาชน) 

ประกนัชีวิต หุ้นสามญั 50.00 50.00 4,072 4,072 - - 

บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั 
(มหาชน) 

ประกนัวินาศภยั หุ้นสามญั 45.00 45.00 1,519 1,519 208 193 

บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั เช่าซ้ือ หุ้นสามญั 49.00 49.00 87 87 40 43 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  ธุรกิจหลกัทรัพย ์ หุ้นสามญั 50.00 50.00 1,069 1,069 - - 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 19.86 19.82 36  36  35 17 
บริษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั บริการ หุ้นสามญั 22.17 22.17 117 117 - - 
รวม     6,900 6,900 283 253 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยค่า     (10) - - - 
รวม     6,890 6,900 283 253 
รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมสุทธิ    11,203 10,830 1,973 1,979 

* อยูร่ะหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ 
** อยูร่ะหว่างการด าเนินการจดัท าแผนการด าเนินธุรกิจ  
*** ธนาคารฯลงทุนในบริษทั เคทีซี นาโน จ ากัด บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด และบริษทั เคทีซี พรีเพด จ ากัด ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั 
บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) โดยธนาคารฯลงทุนในบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 49.29 และบริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทั เคทีซี 
นาโน จ ากดั บริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดัและบริษทั เคทีซี พรีเพด จ ากดั ร้อยละ 75.05 
**** ธนาคารฯลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด โดยบริษทั เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากัด ลงทุนในบริษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จ ากดั บริษทั              
เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จ ากดั บริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จ ากดั และบริษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จ ากดั ร้อยละ 100 
***** ธนาคารฯลงทุนทางออ้มผ่านบริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั โดยกรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั ลงทุนในบริษทั อินฟินิธสั บาย กรุงไทย จ ากดั ร้อยละ 100 
 

 รายละเอียดของบริษทัย่อยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
    ก าไรท่ีแบ่งให้กบั                 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
   เงินปันผลจ่ายใหก้บั     ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี ท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สีย ส่วนเกินทุนจาก 
 สัดส่วนท่ีถือ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี อ านาจควบคุมใน ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม การเปล่ียนแปลง 
 โดยส่วนไดเ้สีย ควบคุมในบริษทัยอ่ย อ านาจควบคุม บริษทัยอ่ย ในบริษทัยอ่ย สัดส่วนการถือหุ้น 

บริษทั ท่ีไม่มีอ านาจควบคุม สะสม ในระหว่างปีส้ินสุด ในระหว่างปีส้ินสุด ในระหว่างปีส้ินสุด ในบริษทัยอ่ย 
 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธันวาคม วนัท่ี 31 ธันวาคม วนัท่ี 31 ธันวาคม วนัท่ี 31 ธันวาคม 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)           

บริษทั บตัรกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

50.71 50.90 11,561 10,039 1,150 1,069 2,699 2,853 14 (27) (41) - 

บริษทั กรุงไทย      
แอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั 

12.17 - 37 - - - - - - - 37 - 

   11,598 10,039 1,150 1,069 2,699 2,853 14 (27) (4) - 
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 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัย่อยท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็นขอ้มูล
ก่อนการตดัรายการระหว่างกนั 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) (1) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สรุปรายการฐานะทางการเงิน   
สินทรัพยร์วม 88,403 85,409 
หน้ีสินรวม 65,553 65,674 
สรุปรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   
รายไดจ้ากการด าเนินงานสุทธิ 19,146 19,502 
ก าไรส าหรับปี 5,332 5,524 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 27 (54) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 5,359 5,471 
สรุปรายการกระแสเงินสด   
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 3,482 (2,211) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (402) (487) 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (2,515) 1,325 
(1) แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

9.7.2 งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมซ่ึงบนัทึกตามวิธีส่วนไดเ้สีย
ประกอบดว้ยเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ช่ือบริษทั 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนได้

เสีย) 

ร้อยละของ
หลกัทรัพยท่ี์

ลงทุน 
เงินลงทุน         

(วิธีราคาทุน) 

เงินลงทุน         
(วิธีส่วนได้

เสีย) 
บริษัทร่วม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต 50.00 594 23,816 50.00 594 25,663 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 45.00 971 3,027 45.00 971 2,952 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 49.00 87 790 49.00 87 695 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 50.00 1,069 1,208 50.00 1,069 1,148 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ 19.86 36 464 19.82 36 379 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  22.17 117 95 22.17 117 109 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ  2,874 29,400  2,874 30,946 
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   (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม                         
 2563 2562 

ช่ือบริษทั เงินปันผลรับ 
ส่วนแบ่ง       
ผลก าไร ก าไรสะสม 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

ส่วนแบ่ง  
ผลก าไร 

ส่วนแบ่งผล
ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

บริษัทร่วม        
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต (1) - 1,436 (577) (2,706) - 963 12,799 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั (1) 208 315 (1) (76) 193 331 52 
บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 40 135 - - 43 78 - 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ - 69 (29) 22 - 9 (28) 
บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ 35 119 - - 17 53 - 
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  - (14) - - - (9) - 
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมสุทธิ 283 2,060 (607) (2,760) 253 1,425 12,823 

(1) ปี 2563 แสดงตามจ านวนเงินหลงัปรับปรุงดว้ยผลกระทบของนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียโดยใช้ข้อมูลจากงบการเงินของ              
บริษทัร่วมท่ียงัไม่ไดต้รวจสอบหรือสอบทานโดยผูส้อบบญัชี 

9.7.3 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
สินทรัพยร์วม 341,759 334,284 11,866 10,506 12,734 12,908 
หน้ีสินรวม 294,127 282,958 5,139 3,946 11,121 11,490 
สินทรัพย์ - สุทธิ 47,632 51,326 6,727 6,560 1,613 1,418 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 45.00 45.00 49.00 49.00 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วม 23,816 25,663 3,027 2,952 790 695 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
สินทรัพยร์วม 8,552 6,182 2,969 2,267 459 526 
หน้ีสินรวม 6,136 3,886 634 348 29 36 
สินทรัพย์ - สุทธิ 2,416 2,296 2,335 1,919 430 490 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50.00 50.00 19.86 19.82 22.17 22.17 
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสีย

ของกิจการในบริษัทร่วม 1,208 1,148 464 379 95 109 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 64,919 68,963 2,920 2,857 1,038 958 
ก าไร (ขาดทุน)  2,872 1,881 701 731 275 154 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (5,411) 25,598 (168) 117 - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (2,539) 27,479 533 848 275 154 
 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ บจก. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
รายได ้ 1,368 1,098 1,389 1,049 32 67 
ก าไร (ขาดทุน)  138 13 595 372 (60) (40) 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 43 (56) - - - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 181 (43) 595 372 (60) (40) 

9.8.1 จ าแนกตามประเภทสินเช่ือ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชี 155,037 168,673 155,037 168,673 
เงินให้กูย้ืม 1,592,453 1,407,818 1,504,951 1,324,106 
ตัว๋เงิน 581,389 505,162 590,829 512,322 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือ 1,618 3,599 1 1 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน 957 1,165 - - 
อื่น ๆ 3,787 3,925 1,270 1,247 
หกั รายไดร้อตดับญัชี (399) (469) (66) (36) 
รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 2,334,842 2,089,873 2,252,022 2,006,313 
บวก ดอกเบ้ียคา้งรับ 16,199 5,160 15,657 4,569 
รวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี                   
บวกดอกเบ้ียคา้งรับ 2,351,041 2,095,033 2,267,679 2,010,882 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     
1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     

 รายสินเช่ือ - (66,723) - (64,394) 
 รายกลุ่ม - (4,046) - - 

2.  เงินส ารองส่วนเกิน - (64,459) - (62,338) 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ                          

ปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - (40) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (150,528) - (140,590) - 
รวมเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ
สุทธิ 2,200,513 1,959,765 2,127,089 1,884,110 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีเงินให้สินเช่ือตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินให้สินเช่ือท่ี
เป็นรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน ไดแ้ก่ โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใหแ้ก่
ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าเพื่อปรับเปล่ียน
เคร่ืองจกัรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส าหรับผูป้ระกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ 3 จงัหวดัชายแดนใต ้โครงการเงินหมุนเวียน
เพ่ือการอนุรักษ์พลงังานโดยสถาบนัการเงิน ระยะท่ี 6 โครงการสินเช่ือเพื่อส่ิงแวดลอ้ม โครงการสินเช่ือ
กรุงไทยตา้นภยั COVID และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ท่ีไดรั้บผลกระทบจาก COVID รวมเป็นจ านวนเงิน 44,667 ลา้นบาท  

9.8.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องลูกหน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,252,468 25,952 2,278,420 2,005,481 27,401 2,032,882 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 25,122 30,459 55,581 30,570 25,322 55,892 
เงินสกุลอื่น ๆ 817 24 841 1,069 30 1,099 
รวม* 2,278,407 56,435 2,334,842 2,037,120 52,753 2,089,873 
* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,169,648 25,952 2,195,600 1,921,921 27,401 1,949,322 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 25,122 30,459 55,581 30,570 25,322 55,892 
เงินสกุลอื่น ๆ 817 24 841 1,069 30 1,099 
รวม* 2,195,587 56,435 2,252,022 1,953,560 52,753 2,006,313 
* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

9.8.3 จ าแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

การเกษตรและเหมืองแร่ 24,424 26,521 24,267 26,389 
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย ์ 504,670 533,198 503,167 532,322 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละการก่อสร้าง 128,957 114,047 128,112 113,021 
การสาธารณูปโภคและบริการ 583,746 360,854 584,481 361,774 
สินเช่ือเพือ่ท่ีอยูอ่าศยั 430,281 396,036 430,281 396,036 
อื่น ๆ 662,764 659,217 581,714 576,771 
รวม* 2,334,842 2,089,873 2,252,022 2,006,313 
* ยอดรวมเงินให้สินเช่ือสุทธิจากรายไดร้อตดับญัชี 

9.8.4 จ าแนกตามประเภทการจดัชั้น 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
  เงินให้สินเช่ือและ            

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต           

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                              
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 2,013,375 32,093 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั                                                   
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 223,501 41,627 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                                                           
(Non-Performing) 109,407 74,204 

สินทรัพยท์างการเงินที่ใชว้ิธีอยา่งง่ายในการค านวณ                        
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอาย ุ                
(Lifetime ECL-Simplified approach) 4,758 2,604 

รวม 2,351,041 150,528 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิท่ีใช ้ อตัราท่ีใช ้  
 และดอกเบ้ีย ในการตั้งค่าเผื่อ ในการตั้งค่าเผือ่ ค่าเผื่อ 
 คา้งรับ หน้ีสงสัยจะสูญ  (1) หน้ีสงสัยจะสูญ (%) (2) หน้ีสงสัยจะสูญ  

1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
จดัชั้นปกติ 1,923,616 883,841 1 13,908 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 68,696 30,545 2 8,478 
จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 12,780 6,429 100 6,433 
จดัชั้นสงสัย  12,647 4,527 100 4,547 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 77,294 37,398 100 37,403 

2.  เงินส ารองส่วนเกิน    64,459 
รวม  2,095,033 962,740  135,228 
(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคา้งของเงินตน้ท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับหลกัหักหลกัประกนัหรือมูลหน้ีหลงัหักมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีหรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั 
(2) รวมวิธีอตัราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
  เงินใหสิ้นเช่ือและ               

ดอกเบ้ียคา้งรับ 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินที่ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต  (Performing) 1,947,443 28,249 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั             
ของความเส่ียงดา้นเครดิต  (Under-Performing) 212,431 39,183 

สินทรัพยท์างการเงินที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต                 
(Non-Performing) 107,805 73,158 

รวม 2,267,679 140,590 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 เงินให้สินเช่ือ ยอดสุทธิท่ีใช ้ อตัราท่ีใช ้  
 และดอกเบ้ีย ในการตั้งค่าเผือ่ ในการตั้งค่าเผื่อ ค่าเผือ่ 
 คา้งรับ หน้ีสงสัยจะสูญ  (1) หน้ีสงสัยจะสูญ (%) (2) หน้ีสงสัยจะสูญ  

1.  เงินส ารองขั้นต ่าตามเกณฑ ์ธปท.     
จดัชั้นปกติ 1,844,573 808,034 1 11,391 
จดัชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 67,026 29,098 2 7,942 
จดัชั้นต ่ากว่ามาตรฐาน 12,528 6,200 100 6,204 
จดัชั้นสงสัย  12,494 4,388 100 4,409 
จดัชั้นสงสัยจะสูญ 74,261 34,444 100 34,448 

2.  เงินส ารองส่วนเกิน    62,338 
รวม  2,010,882 882,164  126,732 
(1) ยอดสุทธิท่ีใช้ในการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงคา้งของเงินต้นท่ีไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับหลงัหักหลกัประกนั หรือมูลหน้ีหลงัหักมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ี หรือมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะไดรั้บจากการจ าหน่ายหลกัประกนั 
(2)  รวมวิธีอตัราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (Loss rate net of recovery) 

9.8.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีเงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัจดทะเบียน
ท่ีถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยจ์ านวน 1 ราย ยอดหน้ีจ านวน 8,410 
ลา้นบาท ซ่ึงตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นไวแ้ลว้จ านวน 4,736 ลา้นบาท (2562: มีเงิน 
ให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับกบับริษทัจดทะเบียนท่ีเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ของตลาดหลักทรัพยจ์ านวน 2 ราย ยอดหน้ีจ านวน 8,501 ลา้นบาท ซ่ึงตั้ งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ล้ว
จ านวน 3,141 ลา้นบาท) 
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9.8.6 ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 1,100 1,290 185 2,575 2,532 2,169 63 4,764 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    (333)    (433) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    2,242    4,331 

หกั ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    -    (515) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต        

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (501)    - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    1,741    3,816 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา จ านวนเงินท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายตามสัญญา 

 ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ไม่เกิน      
1 ปี 

มากกว่า 
1 - 5 ปี 

มากกว่า 
5 ปี รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นตน้ตาม
สัญญาเช่า 1 - - 1 1 - - 1 

หกั รายไดท้างการเงินรอการรับรู้    -    - 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีลูกหน้ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า    1    1 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ    -    (1) 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิต   

ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น    (1)    - 
ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า - สุทธิ    -    - 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          

ท่ีใชวิ้ธีอยา่งง่าย
ในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)      
ยอดตน้ปี - - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 505 1,126 4 - 

 
(1,235) 400 

 505 1,126 4 - - 1,635 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน            
การจดัชั้น 5 (5) - - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1,860 (962) - - - 898 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 199 19 - - - 218 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1) (9) (4) - - (14) 
ยอดปลายปี 2,568 169 - - - 2,737 
       
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย      
ยอดตน้ปี - - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 - (36) 2 

 1 1 36 - - 38 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า           
ค่าเผือ่ผลขาดทนุใหม่ - 6 - - - 6 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - 3 - - - 3 
ยอดปลายปี 1 10 36 - - 47 
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์      
ทางการเงิน    
ท่ีไม่มีการ

เพ่ิมขึ้นอยา่งมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียง        
ดา้นเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์        
ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพ่ิมขึ้น
อยา่งมี

นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น

เครดิต 
(Lifetime ECL 

- not credit 
impaired) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL 
- credit 

impaired) 

สินทรัพย ์     
ทางการเงิน          

ท่ีใชวิ้ธีอยา่งง่าย
ในการค านวณ
ผลขาดทุนดา้น
เครดิตท่ีคาดว่า
จะเกิดขึ้น          
ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 
simplified 
approach) 

ค่าเผ่ือหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ยอดตน้ปี - - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 12 8 79 - (79) 20 

 12 8 79 - - 99 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 3 - 847 - - 850 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 29 - - - - 29 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (2) (8) - - - (10) 
ยอดปลายปี 42 - 926 - - 968 
       
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ      
ยอดตน้ปี - - - - 135,228 135,228 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน า
มาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 24,530 43,954 62,070 2,919 (135,228) (1,755) 

 24,530 43,954 62,070 2,919 - 133,473 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน           
การจดัชั้น 7,281 (9,030) 1,749 - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ (1,531) 7,268 34,391 (199) - 39,929 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 3,962 1,081 1,362 - - 6,405 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1,910) (764) (1,258) - - (3,932) 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (239) (882) (24,110) (200) - (25,431) 
ส่วนท่ีไดรั้บคืน - - - 84 - 84 
ยอดปลายปี 32,093 41,627 74,204 2,604 - 150,528 
(1)  ยอดตน้ปีของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ 

TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง           
ส่วนท่ีเกิน
เกณฑ ์ธปท. รวม 

ยอดตน้ปี 13,399 11,585 7,899 9,196 33,008 58,667 133,754 
หน้ีสงสัยจะสูญ 648 (1,942) 3,285 (4,571) 21,181 5,239 23,840 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโอน
ไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - - - - (40) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 2,320 - 2,320 
หน้ีสูญตดับญัชี (144) (1,126) (4,751) (101) (19,054) - (25,176) 
อ่ืน ๆ 5 1 - 23 (52) 553 530 
ยอดปลายปี 13,908 8,478 6,433 4,547 37,403 64,459 135,228 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต           
(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้นอย่าง 
มีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผือ่หน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
ยอดตน้ปี - - - 1,235 1,235 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 505 1,126 4 (1,235) 400 

 505 1,126 4 - 1,635 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น 5 (5) - - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1,860 (962) - - 898 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 199 19 - - 218 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1) (9) (4) - (14) 
ยอดปลายปี 2,568 169 - - 2,737 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต           
(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีมี
การเพ่ิมขึ้นอย่าง 
มีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผื่อหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย     
ยอดตน้ปี - - - 36 36 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า             
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ - 6 - - 6 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า - 3 - - 3 
ยอดปลายปี 1 10 36 - 47 
      
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   
ยอดตน้ปี - - - 79 79 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 3 - 847 - 850 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 29 - - - 29 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (2) (8) - - (10) 
ยอดปลายปี 42 - 926 - 968 
      
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับ     
ยอดตน้ปี - - - 126,732 126,732 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 22,204 41,956 60,817 (126,732) (1,755) 

 22,204 41,956 60,817 - 124,977 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น 6,449 (8,448) 1,999 - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า               
ค่าเผือ่ผลขาดทนุใหม่ (1,751) 5,740 28,695 - 32,684 
สินทรัพยท์างการเงินใหม่ท่ีซ้ือหรือไดม้า 3,331 1,081 1,362 - 5,774 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (1,745) (264) (525) - (2,534) 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี (239) (882) (19,190) - (20,311) 
ยอดปลายปี 28,249 39,183 73,158 - 140,590 
(1) ยอดตน้ปีของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าตามหลกัเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ 

TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามที่กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 

 ปกติ 
กล่าวถึงเป็น

พิเศษ 
ต ่ากว่า

มาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ 

ส ารอง           
ส่วนท่ีเกิน
เกณฑ ์ธปท. รวม 

ยอดตน้ปี 11,143 11,091 7,689 9,020 30,109 56,288 125,340 
หน้ีสงสัยจะสูญ 243 (3,110) (1,485) (4,634) 20,989 5,497 17,500 
คา่เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญโอนไป 
ค่าเผือ่การปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหน้ี - (40) - - - - (40) 
หน้ีสูญไดรั้บคืน - - - - 2,236 - 2,236 
หน้ีสูญตดับญัชี - - - - (18,834) - (18,834) 
อ่ืน ๆ 5 1 - 23 (52) 553 530 
ยอดปลายปี 11,391 7,942 6,204 4,409 34,448 62,338 126,732 

ทรัพยสิ์นรอการขายสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย 
ยอด          
ตน้ปี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายปี 

ยอด          
ตน้ปี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี         
 อสังหาริมทรัพย ์ 40,136 4,381 (4,929) 39,588 36,799 8,018 (4,681) 40,136 
 สังหาริมทรัพย ์ 192 131 (152) 171 297 41 (146) 192 
 รวม 40,328 4,512 (5,081) 39,759 37,096 8,059 (4,827) 40,328 
อ่ืน ๆ  69 974 (366) 677 69 - - 69 
ทรัพยสิ์นรอการขายระหว่าง

ด าเนินการ 986 1,923 (2,259) 650 902 986 (902) 986 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 41,383 7,409 (7,706) 41,086 38,067 9,045 (5,729) 41,383 
หกั ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (9,201) (1,575) 2,349 (8,427) (2,084) (7,117) - (9,201) 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 32,182 5,834 (5,357) 32,659 35,983 1,928 (5,729) 32,182 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ประเภททรัพยสิ์นรอการขาย 
ยอด          
ตน้ปี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายปี 

ยอด          
ตน้ปี เพ่ิมขึ้น ลดลง 

ยอด         
ปลายปี 

ทรัพยสิ์นท่ีไดจ้ากการช าระหน้ี         
 อสังหาริมทรัพย ์ 40,136 4,381 (4,929) 39,588 36,799 8,018 (4,681) 40,136 
 สังหาริมทรัพย ์ 111 11 (111) 11 111 - - 111 
 รวม 40,247 4,392 (5,040) 39,599 36,910 8,018 (4,681) 40,247 
อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารท่ีปิดท าการ) 69 968 (362) 675 69 - - 69 
ทรัพยสิ์นรอการขายระหว่าง

ด าเนินการ 986 1,923 (2,259) 650 902 986 (902) 986 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 41,302 7,283 (7,661) 40,924 37,881 9,004 (5,583) 41,302 
หกั ค่าเผื่อการดอ้ยคา่ (9,126) (1,541) 2,312 (8,355) (1,967) (7,159) - (9,126) 
รวมทรัพยสิ์นรอการขาย 32,176 5,742 (5,349) 32,569 35,914 1,845 (5,583) 32,176 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีขาดทุนจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 
จ านวน 309 ลา้นบาท และ 878 ลา้นบาท ตามล าดับ (ก่อนรวมรายได้ค่าโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลูกคา้จ่ายแทน
จ านวน 58 ล้านบาท และ 74 ล้านบาท  ค่าใช้จ่ายในการขายจ านวน 225 ล้านบาท และ 231 ล้านบาท 
ตามล าดบั) 

ทรัพยสิ์นรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์แยกประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอกและภายใน ณ วนัท่ี                      
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
อสังหาริมทรัพย ์- ทรัพยท่ี์ไดจ้ากการช าระหน้ี    
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายนอก 38,599 31,675 
ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินภายใน 989 8,461 
รวม 39,588 40,136 
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ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีดิน     
 ราคาทนุเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563 5,848 10,258 12,375 22,990 896 52,367 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 7 364 359 2,033 1,777 4,540 
จ าหน่าย/โอนออก  (77) (223) (118) (1,243) (1,697) (3,358) 
31 ธนัวาคม 2563 5,778 10,399 12,616 23,780 976 53,549 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563 - - 8,724 18,653 724 28,101 
ค่าเส่ือมราคา - - 235 1,506 58 1,799 
จ าหน่าย - - (109) (1,053) (16) (1,178) 
31 ธนัวาคม 2563 - - 8,850 19,106 766 28,722 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 
31 ธนัวาคม 2563 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2563 5,729 10,399 3,750 4,674 210 24,762 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562      1,872 
2563      1,799 
* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ท่ีดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 9,522 10,438 12,272 20,676 1,354 54,262 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 3 - 300 2,783 630 3,716 
จ าหน่าย/โอนออก (3,677) (180) (197) (469) (1,088) (5,611) 
31 ธนัวาคม 2562 5,848 10,258 12,375 22,990 896 52,367 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562 - - 8,642 17,531 653 26,826 
ค่าเส่ือมราคา - - 255 1,543 74 1,872 
จ าหน่าย - - (173) (421) (3) (597) 
31 ธนัวาคม 2562 - - 8,724 18,653 724 28,101 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 49 - 16 - - 65 
31 ธนัวาคม 2562 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 5,799 10,258 3,635 4,337 172 24,201 
* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ท่ีดิน     
 ราคาทนุเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2563  6,065  10,258  11,455  12,837   873   41,488  
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 3 - 49 891 1,725 2,668 
จ าหน่าย/โอนออก (77) (223) (83) (216) (1,622) (2,221) 
31 ธนัวาคม 2563 5,991 10,035 11,421 13,512 976 41,935 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2563 - - 8,028 10,377 724 19,129 
ค่าเส่ือมราคา - - 200 892 58 1,150 
จ าหน่าย - - (80) (212) (16) (308) 
31 ธนัวาคม 2563 - - 8,148 11,057 766 19,971 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 
31 ธนัวาคม 2563 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2563 5,942 10,035 3,257 2,455 210 21,899 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562      1,110 
2563      1,150 
* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 
 ท่ีดิน     
 ราคาทุนเดิม ส่วนท่ีตีราคาเพ่ิม* อาคาร อุปกรณ์ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       
1 มกราคม 2562 9,739 10,438 11,367 11,279 1,062 43,885 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 3 - 241 1,773 178 2,195 
จ าหน่าย/โอนออก (3,677) (180) (153) (215) (367) (4,592) 
31 ธนัวาคม 2562 6,065 10,258 11,455 12,837 873 41,488 
ค่าเส่ือมราคาสะสม       
1 มกราคม 2562  -  - 7,941 9,762 653 18,356 
ค่าเส่ือมราคา  -  - 217 819 74 1,110 
จ าหน่าย  -  - (130) (204) (3) (337) 
31 ธนัวาคม 2562  -  - 8,028 10,377 724 19,129 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า       
1 มกราคม 2562 49 - 16 - - 65 
31 ธนัวาคม 2562 49 - 16 - - 65 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี       
31 ธนัวาคม 2562 6,016 10,258 3,411 2,460 149 22,294 
* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 19,198 ลา้นบาท และ 18,733 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 
12,200 ลา้นบาท และ 11,177 ลา้นบาท ตามล าดบั) 
ธนาคารฯได้จดัให้มีการประเมินราคาสินทรัพยป์ระเภทท่ีดินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระในปี 2559 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าราคาท่ีตีใหม่ สรุปไดด้งัน้ี 

 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ผลกระทบต่อราคาท่ีตีใหม่ เม่ือ
อตัราตามขอ้สมมติฐานเพ่ิมขึ้น 

ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา (บาท) 2,800 - 1,566,352  ราคาท่ีตีใหม่เพ่ิมขึ้น 
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ์

การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซ่ึงเกิดจากการตีราคาท่ีดินของธนาคารฯและ            
บริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ยอดคงเหลือตน้ปี 8,206 8,350 8,206 8,350 
เพ่ิมขึ้นระหวา่งปี (1) 418 - 127 - 
โอนออกระหว่างปี (1) (44) (144) (44) (144) 
ยอดคงเหลือปลายปี 8,580 8,206 8,289 8,206 
(1) รายการดงักล่าวไดร้วมการปรับปรุงการโอนท่ีดินของสาขาท่ีปิดท าการไปเป็นทรัพยสิ์นรอการขาย 

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยด์งักล่าวไม่สามารถน ามาหักกบัขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็น  
เงินปันผลได ้

ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าเพื่อเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและ
อุปกรณ์ส านกังานและยานพาหนะ ใชใ้นการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายงวด 
อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 1 ถึง 50 ปี 

9.12.1 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสินทรัพยก์ารใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
 อาคารและส่วน

ปรับปรุงอาคาร 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 (1) 2,518 231 1,146 3,895 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 2,478 339 420 3,237 
จ าหน่าย/โอนออก (660) (125) (65) (850) 
31 ธนัวาคม 2563 4,336 445 1,501 6,282 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 (1) - - - - 
ค่าเส่ือมราคา 1,657 130 447 2,234 
จ าหน่าย (352) (30) (44) (426) 
31 ธนัวาคม 2563 1,305 100 403 1,808 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
31 ธนัวาคม 2563 3,031 345 1,098 4,474 
(1) ยอดตน้ปีแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิคร้ังแรก ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6.2 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่ง    
ติดตั้งและอุปกรณ์

ส านกังาน ยานพาหนะ รวม 
ราคาทุน     
1 มกราคม 2563 (1) 2,346 - 1,088 3,434 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 2,016 - 305 2,321 
จ าหน่าย/โอนออก (657) - (56) (713) 
31 ธนัวาคม 2563 3,705 - 1,337 5,042 
ค่าเส่ือมราคาสะสม     
1 มกราคม 2563 (1) - - - - 
ค่าเส่ือมราคา 1,477 - 388 1,865 
จ าหน่าย (352) - (42) (394) 
31 ธนัวาคม 2563 1,125 - 346 1,471 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี     
31 ธนัวาคม 2563 2,580 - 991 3,571 
(1) ยอดตน้ปีแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบตัิคร้ังแรก ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 6.2 

9.12.2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2563 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า   
ไม่เกิน 1 ปี 2,078 1,592 
มากกว่า 1 - 5 ปี 2,526 1,980 
มากกว่า 5 ปี 63 63 

รวม 4,667 3,635 
หกั : ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (163) (106) 
รวม 4,504 3,529 

9.12.3 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 2,234 1,865 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 101 60 
คา่ใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะส้ัน 442 382 
ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ้ือสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า 181 26 
รวม 2,958 2,333 
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9.12.4 อ่ืน ๆ 

ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 3,027 ลา้นบาท ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมี
มูลค่าต ่า และค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรา นอกจากน้ี ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีรายการท่ี
มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า จ านวน 3,237 ลา้นบาท  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ  ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2563 7,225 14 4,286 468 11,993 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 2,829 - 42 2,644 5,515 
จ าหน่าย/โอนออก (13) - (4) (2,418) (2,435) 
31 ธนัวาคม 2563 10,041 14 4,324 694 15,073 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 4,742 11 3,340 - 8,093 
ค่าตดัจ าหน่าย 764 1 228 - 993 
จ าหน่าย (14) - (4) - (18) 
31 ธนัวาคม 2563 5,492 12 3,564 - 9,068 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2563 4,549 2 760 694 6,005 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562     878 
2563     993 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2562 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ  ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทนุ      
1 มกราคม 2562 6,849 11 4,262 508 11,630 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 858 3 24 775 1,660 
จ าหน่าย/โอนออก (482) - - (815) (1,297) 
31 ธนัวาคม 2562 7,225 14 4,286 468 11,993 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2562 4,307 10 3,096 - 7,413 
ค่าตดัจ าหน่าย 633 1 244 - 878 
จ าหน่าย (198) - - - (198) 
31 ธนัวาคม 2562 4,742 11 3,340 - 8,093 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2562 2,483 3 946 468 3,900 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืน ๆ  ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทนุ      
1 มกราคม 2563 1,494 7 735 392 2,628 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 2,610 - 26 2,507 5,143 
จ าหน่าย/โอนออก (11) - (4) (2,304) (2,319) 
31 ธนัวาคม 2563 4,093 7 757 595 5,452 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2563 776 5 449 - 1,230 
ค่าตดัจ าหน่าย 286 - 57 - 343 
จ าหน่าย (12) - (3) - (15) 
31 ธนัวาคม 2563 1,050 5 503 - 1,558 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2563 3,043 2 254 595 3,894 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562     182 
2563     343 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2562 
    สินทรัพย ์  
 ลิขสิทธ์ิโปรแกรม  ค่าใชจ่้าย ไม่มีตวัตนระหว่าง  
 คอมพิวเตอร์ ลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ ในการพฒันา ด าเนินงาน รวม 

ราคาทุน      
1 มกราคม 2562 1,173 5 735 130 2,043 
เพ่ิมขึ้น/รับโอน 606 2 - 615 1,223 
จ าหน่าย/โอนออก (285) - - (353) (638) 
31 ธนัวาคม 2562 1,494 7 735 392 2,628 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม      
1 มกราคม 2562 650 5 393 - 1,048 
ค่าตดัจ าหน่าย 126 - 56 - 182 
31 ธนัวาคม 2562 776 5 449 - 1,230 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี      
31 ธนัวาคม 2562 718 2 286 392 1,398 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจ านวนหน่ึงซ่ึงตัด          
ค่าตดัจ าหน่ายหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จ านวนเงินประมาณ 5,056 ลา้นบาท และ 3,370 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 886 ลา้น
บาท และ 304 ลา้นบาท ตามล าดบั) 

9.14.1 สินทรัพย/์หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,567 13,117 8,931 10,387 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (5,686) (4,953) (5,370) (4,690) 
สุทธิ 5,881 8,164 3,561 5,697 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน 585 426 159 (254) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม - 160 (160) (1) 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 2,309 5,451 (3,142) 1,444 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,671 1,825 (154) 1,423 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 16 18 (2) (251) 
ประมาณการหน้ีสิน 4,247 3,046 1,201 680 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 6 - 6 - 
สัญญาเช่า 88 - 88 - 
อ่ืน ๆ 2,645 2,191 454 47 
รวม 11,567 13,117 (1,550) 3,088 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน (2,474) (2,161) (313) (127) 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ (2,444) (2,482) 38 10 
สัญญาเช่า (79) - (79) - 
อ่ืนๆ (689) (310) (379) 66 
รวม (5,686) (4,953) (733) (51) 
สุทธิ 5,881 8,164 (2,283) 3,037 
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รับรู้ในส่วนของก าไรสะสม                                                     
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (214) - 

รับรู้ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ
เจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (516) - 

รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (1,733) 3,120 
รับรู้ในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน   180 (83) 
รวม   (2,283) 3,037 
(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมขอ้ 6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม 
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2563 2562 2563 2562 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน 583 426 157 (256) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและร่วม 162 160 2 (1) 
เงินให้สินเช่ือและดอกเบ้ียคา้งรับ 418 3,541 (3,123) 1,456 
ทรัพยสิ์นรอการขาย 1,671 1,825 (154) 1,432 
ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 13 13 - (174) 
ประมาณการหน้ีสิน 3,938 2,755 1,183 664 
อ่ืน ๆ 2,146 1,667 479 24 
รวม 8,931 10,387 (1,456) 3,145 
หน้ีสินภาษเีงินไดร้อการตดับญัชี:     
เงินลงทุน (2,474) (2,163) (311) (129) 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ (2,388) (2,422) 34 15 
อ่ืนๆ (508) (105) (403) - 
รวม (5,370) (4,690) (680) (114) 
สุทธิ 3,561 5,697 (2,136) 3,031 
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี:     
รับรู้ในส่วนของก าไรสะสม                                                   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (214) - 

รับรู้ในส่วนขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของ    
เจา้ของ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   (516) - 

รับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   (1,650) 3,143 
รับรู้ในส่วนของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน   244 (112) 
รวม   (2,136) 3,031 
(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตัิ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวมขอ้ 6 

9.14.2 ภาษีเงินได ้

การบริหารจดัการดา้นภาษี ธนาคารฯไดด้ าเนินการตามนโยบายจดัการดา้นภาษีอากรของธนาคารฯ โดยการ
เสียภาษีอากร น าส่งภาษีอากร และใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีใหถู้กตอ้งภายใตข้อ้ก าหนดของกฎหมาย 

ธนาคารฯไดพ้ิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปัจจุบนัและอนาคตจากการไดรั้บประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายช าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือการจ่ายช าระมูลค่าตามบญัชีของหน้ีสิน
ดงักล่าว จะมีผลท าใหธ้นาคารฯตอ้งจ่ายภาษีเงินไดใ้นอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย 
การพิจารณาดงักล่าวอยูบ่นพื้นฐานของการประมาณการ ขอ้สมมติฐาน การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีอาจ
มีขึ้น การตีความกฎหมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปล่ียนแปลง ท าให้
ธนาคารฯตอ้งเปล่ียนการตดัสินใจเก่ียวกับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลง           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
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ภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 2,708 10,353 1,134 8,721 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่คราว
และการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 1,733 (3,120) 1,650 (3,143) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในก าไรขาดทุน  4,441 7,233 2,784 5,578 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแตล่ะส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนเกินทนุจาก    
การตีราคาสินทรัพย ์ 105 (36) 32 (36) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)        
จากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง 52 - 52 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหน้ีดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 188 - 189 - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)           
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้            
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (364) - (364) - 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร (ขาดทุน)              
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - 317 - 321 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (161) (198) (153) (173) 

 (180) 83 (244) 112 
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รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล 23,880 39,370 16,076 31,904 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล                      
คูณอตัราภาษี 4,776 7,874 3,215 6,381 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย                    
ท่ีไม่ถือเป็นรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายทางภาษี - สุทธิ (335) (641) (431) (803) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นก าไรขาดทุน 4,441 7,233 2,784 5,578 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
รายจ่ายล่วงหนา้ 1,380 1,332 1,074 1,118 
บญัชีพกัลูกหน้ี 3,917 5,906 4,040 5,896 
เงินวางประกนัตราสารอนุพนัธ์และ                           
ลูกหน้ี Cash Margin 16,490 6,975 16,490 6,975 

บญัชีรอรับช าระหน้ีระหว่างธนาคารกบั                
สถาบนัการเงินอืน่ 627 968 627 968 

ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 3,401 5,413 3,401 5,413 
สินทรัพยเ์บ็ดเตลด็  9,066 6,421 9,038 6,341 
รวม 34,881 27,015 34,670 26,711 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (3,566) (3,173) (3,566) (3,156) 
สินทรัพยอ์ื่น - สุทธิ 31,315 23,842 31,104 23,555 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพยเ์บ็ดเตล็ดไดร้วมรายการลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีตามสัญญา   
ซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพจ านวน 998 ลา้นบาท และ 998 ลา้นบาท ตามล าดบั ซ่ึงธนาคารฯไดต้ั้งคา่เผื่อ
ดอ้ยค่าดว้ยจ านวนเดียวกนั (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 9.42.1) 
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9.16.1 จ าแนกตามประเภทเงินรับฝาก 
   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 104,371 84,692 104,375 84,705 
ออมทรัพย ์ 1,826,080 1,493,162 1,828,935 1,495,080 
จ่ายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 532,774 578,011 533,470 578,675 
รวมเงินรับฝาก 2,463,225 2,155,865 2,466,780 2,158,460 

9.16.2 จ าแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูข่องผูฝ้าก  
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,409,212 16,413 2,425,625 2,112,824 17,011 2,129,835 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 19,991 12,691 32,682 14,217 6,824 21,041 
เงินสกุลอื่น ๆ 2,661 2,257 4,918 2,621 2,368 4,989 
รวม 2,431,864 31,361 2,463,225 2,129,662 26,203 2,155,865 

 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

เงินบาท 2,412,767 16,413 2,429,180 2,115,419 17,011 2,132,430 
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 19,991 12,691 32,682 14,217 6,824 21,041 
เงินสกุลอื่น ๆ 2,661 2,257 4,918 2,621 2,368 4,989 
รวม 2,435,419 31,361 2,466,780 2,132,257 26,203 2,158,460 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย           

และกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 261 13,538 13,799 598 24,156 24,754 
ธนาคารพาณิชย ์ 3,617 133,553 137,170 383 92,620 93,003 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 3,318 51,525 54,843 3,565 29,964 33,529 
สถาบนัการเงินอืน่ 47,703 19,029 66,732 38,443 20,138 58,581 
รวมในประเทศ 54,899 217,645 272,544 42,989 166,878 209,867 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 384 1,376 1,760 289 5,428 5,717 
เงินยโูร 106 - 106 79 - 79 
เงินสกุลอื่น 156 - 156 160 - 160 
รวมต่างประเทศ 646 1,376 2,022 528 5,428 5,956 
รวม  55,545 219,021 274,566 43,517 172,306 215,823 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        
ธนาคารแห่งประเทศไทย           

และกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูฯ 261 13,538 13,799 598 24,156 24,754 
ธนาคารพาณิชย ์ 475 130,554 131,029 686 86,633 87,319 
สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 3,318 51,525 54,843 3,565 29,964 33,529 
สถาบนัการเงินอืน่ 47,703 19,029 66,732 38,443 18,239 56,682 
รวมในประเทศ 51,757 214,646 266,403 43,292 158,992 202,284 
ต่างประเทศ       
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ 384 1,376 1,760 289 5,428 5,717 
เงินยโูร 106 - 106 79 - 79 
เงินสกุลอื่น 156 - 156 160 - 160 
รวมต่างประเทศ 646 1,376 2,022 528 5,428 5,956 
รวม  52,403 216,022 268,425 43,820 164,420 208,240 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมจ าแนกตามประเภทตราสารและ              
แหล่งเงินกู ้มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
    งบการเงินรวม 

  อตัรา ครบก าหนด 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
  (ร้อยละ)        

หุ้นกูร้ะยะยาว          
ปี 2558 บาท 3.68 - 4.00 2565 - 2568 2,695 - 2,695 4,695 - 4,695 
ปี 2559 บาท 2.12 - 4.00 2564 - 2569 13,825 - 13,825 14,600 - 14,600 
ปี 2560 บาท 2.46 - 3.80 2565 - 2570 10,988 - 10,988 11,043 - 11,043 
ปี 2561 บาท 2.35 - 3.83 2564 - 2571 5,327 - 5,327 9,065 - 9,065 
ปี 2562 บาท 2.40 - 3.20 2564 - 2572 5,974 - 5,974 6,115 - 6,115 
ปี 2563 บาท 1.93 - 2.65 2565 - 2573 3,462 - 3,462 - - - 
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ             
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

      
   

คร้ังท่ี 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย -  - - - - - 7,322 7,322 
คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 20,293 - 20,293 20,000 - 20,000 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
อื่น ๆ          
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน * บาท   - - - 1 - 1 
รวม    86,564 - 86,564 89,519 7,322 96,841 
 
    (หน่วย: ลา้นบาท) 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
  อตัรา ครบก าหนด 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 สกุลเงิน ดอกเบ้ีย ไถ่ถอน ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
  (ร้อยละ)        

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ           
บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังท่ี 1/2558 ริงกิตมาเลเซีย - - - - - - 7,322 7,322 
คร้ังท่ี 1/2560 บาท 3.40 2570 20,293 - 20,293 20,000 - 20,000 
คร้ังท่ี 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 
อื่น ๆ          
ตัว๋แลกเงินระยะส้ัน * บาท   - - - 1 - 1 
รวม    44,293 - 44,293 44,001 7,322 51,323 

* ตัว๋แลกเงินระยะสั้นไดร้วมตัว๋แลกเงินท่ีครบก าหนดแลว้แต่ลูกคา้ยงัไม่สามารถไถ่ถอนได ้
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หุ้นกูด้อ้ยสิทธิภายใตโ้ครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note Programme วงเงิน 5,000 ลา้นริงกิต
มาเลเซีย 

เม่ือวัน ท่ี  6 กรกฎาคม  2558 ธนาคารฯได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิท ธิตาม เกณฑ์  Basel III 
(Subordinated Tier 2) จ านวน 1,000 ลา้นริงกิตมาเลเซีย อายหุุ้นกู ้10 ปี อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 5.10 ต่อปี 
การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไข
ท่ีธนาคารฯก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว ธนาคารฯไดไ้ถ่ถอนหุ้นกู้
ดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2563 

หุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2560 วงเงิน 20,000 ลา้นบาท จ านวน 20 ลา้นหน่วย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.40 
ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอาย ุ         
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้                
ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการยนิยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว 

หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ คร้ังท่ี 1/2562 วงเงิน 24,000 ลา้นบาท จ านวน 24 ลา้นหน่วย อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 3.70 
ต่อปี มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอาย ุ  
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได ้                  
ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลงัจากนั้น ตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯก าหนด โดยไม่จ าเป็นตอ้ง
ไดรั้บการยนิยอมจากผูถื้อตราสารดงักล่าว  

การไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

การไถ่ถอนคืนก่อนก าหนดสามารถท าได้ ณ วนัครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วนัครบก าหนดช าระดอกเบ้ียใด ๆ 
หลงัวนัครบรอบ 5 ปี หรือภายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนด  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ
และสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน 4,588 - 4,588 - 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 15,123 14,419 13,582 12,973 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีท่ีธนาคารฯและ
บริษทัยอ่ยถูกฟ้องร้องเป็นจ าเลย 570 698 570 687 

ประมาณการหน้ีสินอ่ืน  6 123 - 116 
 รวมประมาณการหน้ีสิน 20,287 15,240 18,740 13,776 
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9.19.1 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นของภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้ าประกัน                      
ทางการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงินจ าแนกตามประเภทการจดัชั้นได ้ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 
 ภาระผูกพนัวงเงิน                   

สินเช่ือและสัญญา                   
ค ้าประกนัทางการเงิน 

ค่าเผือ่ผลขาดทุน                   
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                    

จะเกิดขึ้น 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง 
ดา้นเครดิต  (Performing) 1,260,725 1,027 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนยัส าคญัของความเส่ียง              
ดา้นเครดิต  (Under-Performing) 100,270 2,691 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing) 8,253 870 
รวม 1,369,248 4,588 

การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงินมีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 

 

สินทรัพย ์         
ทางการเงินท่ีไม่มี
การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของความ
เส่ียงดา้นเครดิต           
(12-mth ECL) 

สินทรัพย ์       
ทางการเงินท่ีมี

การเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้น
เครดิต (Lifetime 
ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย ์           
ทางการเงิน        
ท่ีมีการดอ้ยค่า   
ดา้นเครดิต 

(Lifetime ECL - 
credit impaired) 

ค่าเผื่อหน้ี       
สงสัยจะสูญ รวม 

ยอดตน้ปี - - - 116 116 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการน ามาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั (1) 744 663 223 (116) 1,514 

 744 663 223 - 1,630 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจดัชั้น 192 (194) 2 - - 
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลค่า                
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่ 1 2,148 467 - 2,616 
ออกภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือ / หนงัสือ             
ค ้าประกนัทางการเงินใหม่ 131 98 220 - 449 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีถูกตดัรายการ (41) (23) (2) - (66) 
ส่วนท่ีตดัจ าหน่ายจากบญัชี - (1) (40) - (41) 
ยอดปลายปี 1,027 2,691 870 - 4,588 
(1)  ยอดตน้ปีของค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวดัมูลค่าตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนัแสดงเป็น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลกัการของ 

TFRS 9 โดยไม่ปรับยอ้นหลงังบการปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 3 
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9.19.2 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

ยอดตน้ปี 14,419 10,988 12,973 9,904 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 918 742 786 643 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 266 393 241 351 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 2,541 - 2,373 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน :     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการ        
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     

- จากขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 1 1,404 (1) 1,098 
- จากขอ้สมมติทางการเงิน 375 2,011 399 1,844 
- จากการปรับปรุงค่าประสบการณ์ 430 (2,426) 365 (2,076) 

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี (1,286) (1,234) (1,181) (1,164) 
ยอดปลายปี 15,123 14,419 13,582 12,973 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจ านวนประมาณ 710 ลา้นบาท และ 700 ลา้นบาท ตามล าดบั (งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร: จ านวน 623 ลา้นบาท และ 627 ลา้นบาท ตามล าดบั)  

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลดเฉลี่ย (อตัราร้อยละต่อปี) 1.28 - 1.79 1.63 - 1.96 1.51 - 1.60 1.88 
อตัราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (อตัราร้อยละต่อปี) 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 6.00 6.00 
อตัราการลาออกเฉลี่ย (อตัราร้อยละต่อปี) 0.57 - 34.38 0.57 - 45.84 0.57 - 6.88 0.57 - 6.88 
เกษยีณอาย ุ 55 - 60 ปี 55 - 60 ปี 60 ปี 60 ปี 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการค านวณ 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานของธนาคารฯและบริษทัยอ่ยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของขอ้สมมติต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการค านวณ การเปล่ียนแปลงขอ้สมมติอาจเกิดขึ้นไดจ้ากการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะตลาด การเปล่ียนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของขอ้มูลสถิติดา้นประชากรใน
โครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปน้ีแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอนัอาจเป็นไปไดข้องขอ้สมมติ
หลกัแต่ละขอ้ โดยการเปลี่ยนแปลงในขอ้สมมติแต่ละขอ้นั้นเกิดขึ้นแยกจากกนั 
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 (หน่วย: ลา้นบาท)  

ประมาณการหน้ีสิน เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราคิดลดเฉลี่ย     
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 (1,548) (1,808) (1,400) (1,307) 
   ลดลงร้อยละ 1 1,854 2,191 1,682 1,563 
อตัราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย     
   เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 1,301 1,689 1,153 1,084 
   ลดลงร้อยละ 1 (1,118) (1,443) (988) (934) 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนั
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 8 - 16 ปี และ 8.5 - 17 ปี ตามล าดบั (งบการเงินเฉพาะธนาคาร:  12 - 16 ปี 
และ 16 ปี ตามล าดบั) 

9.19.3 ประมาณการหน้ีสินจากคดีท่ีธนาคารฯถูกฟ้องเป็นจ าเลย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ยอดตน้ปี 698 685 687 685 
เพ่ิมขึ้นในระหว่างปี 125 293 125 282 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง (222) (115) (222) (115) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (31) (165) (20) (165) 
ยอดปลายปี 570 698 570 687 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 3,554 4,611 3,227 4,269 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 11,515 13,958 10,448 12,020 
บญัชีระหว่างกนัส านกังานใหญ่และสาขา 135 911 135 911 
บญัชีพกัเจา้หน้ี 4,597 2,151 3,508 3,110 
บญัชีเจา้หน้ีภาษี 2,059 5,713 1,191 4,863 
รายไดร้อตดับญัชีส าหรับคะแนนสะสม 2,346 2,277 - - 
บญัชีรอช าระหน้ีระหว่างธนาคารกบัสถาบนัการเงินอื่น 993 132 531 132 
บญัชีเงินรับล่วงหนา้ 6,805 5,717 6,715 5,717 
บญัชีเช็ครอการเรียกเก็บ 5,939 1,745 5,939 1,745 
เจา้หน้ีจากการซ้ือหลกัทรัพย ์ 3,401 2,555 3,401 2,555 
หน้ีสินอื่น ๆ 12,023 16,255 10,946 12,918 
รวมหน้ีสินอื่น 53,367 56,025 46,041 48,240 
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9.21.1 หุน้สามญั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วในส่วนของหุ้นสามัญ
จ านวน 13,976,061,250 หุน้ 

9.21.2 หุน้บุริมสิทธิ 

หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5.5 ลา้นหุ้น ตอ้งลงเงินเต็มมูลค่าท่ีตราไว ้สภาพของหุ้นมีลกัษณะพิเศษ นอกจากมี
สิทธิออกเสียงและมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลอย่างหุ้นสามญัแลว้ ยงัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลพิเศษในอตัราคงท่ี
ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุน้สามญั  

9.21.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินถือหุ้นสามญัในธนาคารฯ 
จ านวน 7,696,248,833 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
31 ธนัวาคม 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ 10,725 10,258 10,361 10,258 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,145) (2,052) (2,072) (2,052) 
ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุทธ ิ 8,580 8,206 8,289 8,206 
ส่วนเกนิทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน     

ตราสารหน้ี 1,638  1,921 1,648 1,747 
ตราสารทุน            9,127  8,260 9,127 8,260 
ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 968 - 968 - 

รวมส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  11,733 10,181 11,743 10,007 
บวก (หกั): ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (2,347) (2,001) (2,349) (2,001) 
ส่วนเกินทุน (ต ่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธ ิ 9,386 8,180 9,394 8,006 
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - (2) - (2) 
เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียง 223 - 223 - 
หกั: ผลกระทบหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (45) - (45) - 
เงินส ารองส าหรับการป้องกันความเส่ียง - สุทธ ิ 178 - 178 - 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน  (72) (116) (72) (116) 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทร่วม  14,107 16,738 - - 
รวม 32,179 33,006 17,789 16,094 
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ธนาคารฯจะต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็น                 
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า                 
ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซ่ึงธนาคารฯไดก้นัส ารองตามกฎหมายไว้
เตม็จ านวนแลว้ 

ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 
 

    (หน่วย: ลา้นบาท) 
  เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  

เงินปันผล อนุมติัโดย 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั 
หุ้น

บุริมสิทธิ หุ้นสามญั วนัท่ีจ่าย 
เงินปันผลระหว่างกาล 
ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ                      
เมื่อวนัท่ี 25 มีนาคม 2563 5 10,524 0.9075 0.753 23 เมษายน 2563 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น                       
เมื่อวนัท่ี 12 เมษายน 2562  5 10,035 0.8725 0.718  10 พฤษภาคม 2562 

9.25.1 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยมีค่าเช่าและค่าบริการจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล สัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาบริการระยะยาว ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ภายใน 1 ปี 
มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี ภายใน 1 ปี 

มากกว่า 1 ปี  
แต่ไม่เกิน 5 ปี 

สัญญาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล 1 1 - - 
สัญญาเช่าระยะยาว 137 8 3 2 
สัญญาบริการระยะยาว 888 604 249 195 

รวม 1,026 613 252 197 
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9.25.2 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

31 ธนัวาคม 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

การรับอาวลัตัว๋เงิน 5,614 8,128 5,614 8,128 
การค ้าประกนัการกูย้ืมเงิน 9 3,544 9 3,544 
ภาระตามตัว๋แลกเงินค่าสินคา้เขา้ท่ียงัไม่ครบก าหนด 5,450 6,589 5,450 6,589 
เลต็เตอร์ออฟเครดิต 30,993 53,244 30,993 53,244 
ภาระของสถาบนัการเงินจากการรับรอง 22 - 22 - 
ภาระผกูพนัอื่น     
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ีลูกคา้ยงัไม่ไดถ้อน 180,307 153,649 180,307 153,649 
การค ้าประกนัอื่น 177,681 180,861 177,681 180,861 
อื่น ๆ 180,768 6,417 6,525 6,417 

รวม 580,844 412,432 406,601 412,432 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องคดีรายท่ีส าคญัจ านวน 
17,311 ลา้นบาท และ 13,349 ลา้นบาท ตามล าดบั ในจ านวนน้ีไดร้วมคดีซ่ึงศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาแลว้ และ
อยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์และฎีกา  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีการค ้าประกนัการท าธุรกรรมของธนาคารฯจ านวน 5,140 
ลา้นบาท และ 5,161 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
พนัธบตัรรัฐบาลและพนัธบตัรรัฐวิสาหกิจใชเ้ป็นหลกัประกนั   
หลกัประกนัต่อศาล 447 518 
หลกัประกนัการท าธุรกรรมสัญญาซ้ือคืน 40,133 26,212 
หลกัประกนัตอ่กองทุนเงินให้กูย้มืเพื่อการศึกษา (กยศ.) 58 58 

ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีท าสัญญาจะซ้ือจะขาย) 1,808 2,037 
ทรัพยสิ์นรอการขาย (ส่วนท่ีให้สิทธ์ิแก่ลูกหน้ีในการซ้ือคืน           
หรือซ้ือก่อน) 6,236 8,405 

รวม 48,682 37,230 

9.27.1 ธนาคารฯมีรายการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบัพนกังานชั้นบริหารตั้งแต่ผูบ้ริหารกลุ่มขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวมถึง
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

เงินให้สินเช่ือ 163 130 
เงินรับฝาก 375 232 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 
รายไดด้อกเบ้ีย 5 5 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 2 2 
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9.27.2 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (สินทรัพย์) เงินให้สินเช่ือ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ์ และ
สินทรัพยอ่ื์น 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  (สินทรัพย์) เงินให้สินเช่ือ  ภาระผูกพัน  ตราสารอนุพันธ ์                         
และสินทรัพยอ่ื์นให้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)     
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1 - 1 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 431 605 431 605 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (6) - (6) 
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (62) - (62) - 
รวม 370 599 370 599 

     
เงินให้สินเช่ือ     
กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10              
ถึงร้อยละ 20 - 1 - 1 

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ี
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,411 8,490 8,411 8,490 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (3,141) - (3,141) 
หกั ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4,736) - (4,736) - 
รวม 3,675 5,350 3,675 5,350 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 7 8 
บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 2,096 2,089 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1,780 3,693 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 7,660 3,491 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - - - (93) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น - - (21) - 
รวม - - 11,522 9,188 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 5,142 5,739 5,142 5,739 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) - 1 - 1 
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (57) - (57) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (26) - (26) - 
รวม 5,116 5,683 5,116 5,683 

กิจการที่มีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 19,263 30,620 19,263 30,620 

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (170) - (170) 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (126) - (126) - 
รวม 19,137 30,450 19,137 30,450 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
ภาระผูกพัน     
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกนัตั้งแต่ร้อยละ 10                
ถึงร้อยละ 20 13 19 13 19 
กิจการท่ีธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ีตั้งแต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 21 1 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 5 5 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 1 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1 1 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 2 2 2 2 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 1 1 1 1 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 5 5 5 5 
กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงร่วมกนั 365 127 365 127 
     
ตราสารอนุพันธ์ (จ านวนเงินตามสัญญา)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - - 28 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 731 933 731 933 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 10,614 9,690 10,614 9,690 
     
สินทรัพย์อ่ืน     
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 2,511 1,531 2,511 1,531 

บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 18 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 - 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 752 903 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 108 55 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 169 250 168 250 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 29 32 29 32 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  - 1 - 1 
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9.27.3 เงินรับฝาก รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหน้ีสินอ่ืน 

เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหน้ีสินอ่ืนจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมี
นโยบายการคิดตน้ทุนแบบลูกคา้ทัว่ไป มียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
31 ธนัวาคม  

2563 
31 ธนัวาคม  

2562 
เงินรับฝาก     
บริษทัใหญ่     
กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 20 - 20 - 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 401 501 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 773 703 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 350 276 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 257 190 
บริษทั กรุงไทยแอดไวซ์เซอร่ี จ ากดั - - 3 44 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 1,469 881 
บริษทั อินฟินิธสั บาย กรุงไทย จ ากดั  - - 300 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 31 19 31 19 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 245 401 245 401 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 10,198 7,410 10,198 7,410 
กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ี
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 622 239 622 239 

     
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีสิ้น)     
บริษทัยอ่ย     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 158 303 

บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 4,789 6,581 4,789 6,581 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  42 19 42 19 
     
หนีสิ้นอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั - - 344 240 
บริษทั กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 638 709 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2 1 
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 104 126 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 12 9 12 9 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 14 26 7 26 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 27 16 27 16 
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9.27.4 รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

ธนาคารฯมีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีนยัส าคญั ดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้ดอกเบีย้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 43 70 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 25 123 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 55 59 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 9 22 9 22 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 68 71 68 71 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 201 740 201 740 
กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ี
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 34 39 34 39 

     
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 3 4 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 4 5 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 2 2 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั 

(มหาชน) - - 1 1 
บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 1 - 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 1 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 2 2 2 2 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 113 160 113 160 
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 2 - 2 - 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั  2 - - - 
กิจการท่ีมีบริษทัใหญ่หรือกรรมการหรือผูบ้ริหาร
ระดบัสูงร่วมกนั 95 28 95 28 
กิจการท่ีธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ี
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 1 3 1 3 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายได้อ่ืน 
บริษทัยอ่ย     
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 9 5 
บริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั - - 8 21 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) - - 816 651 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 222 268 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 7 8 7 8 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 5 8 4 8 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 327 191 305 191 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 2,226 2,203 2,110 2,203 

     
ค่าใช้จ่ายอ่ืน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั - - 380 774 
บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ 
จ ากดั - - 2,317 2,370 
บริษทั กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอร์วิสเซส จ ากดั - - 3,618 3,676 
บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) - - 6 7 
บริษทัร่วม     
บริษทั กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จ ากดั 12 36 - 36 
บริษทัหลกัทรัพย ์กรุงไทย ซีมิโก ้จ ากดั 9 9 8 9 
บริษทั เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอ๊กซ์ จ ากดั 242 181 242 181 
บริษทั กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 74 - - - 
บริษทั กรุงไทยพานิชประกนัภยั จ ากดั (มหาชน) 18 - - - 

9.27.5 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงินจ่ายให้
กรรมการและผูบ้ริหาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ท่ีพึงจ่ายตามปกติ ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนกังาน 1,266 1,186 907 797 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 49 63 29 27 
รวม 1,315 1,249 936 824 
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9.27.6 รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย 

1)  ธนาคารฯได้มอบให้บ ริษัท  กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิส เซส  จ ากัด  ด าเนินการให้บ ริการ                    
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯในส่วนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการตามโครงการและระบบงาน
ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยใหบ้ริการแก่ธนาคารฯเก่ียวกบัการควบคุม บ ารุงรักษา และการ
พัฒนาระบบงาน การให้ค  าป รึกษาเบ้ืองต้นและฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทจะคิด
ค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามประมาณการรายไดค้่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ซ่ึงบริษทัคิด
ค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 
3,487 ลา้นบาท และ 3,545 ลา้นบาท ตามล าดบั  

2)  ธนาคารฯให้บริษทัย่อยดงักล่าวด าเนินการแทนธนาคารฯในการด าเนินการตามโครงการ GFMIS ใน
ระยะท่ี 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯกับภาครัฐโดยส านักงานก ากับระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดล้งนามในบนัทึกความตกลงเพื่อการรับ
มอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใชจ่้ายในการลงทุนในโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 นอกจากน้ี
ภาครัฐกบัธนาคารฯไดล้งนามในสัญญาอีกฉบบัหน่ึงว่าจา้งให้ธนาคารฯด าเนินการดา้นระบบและการ
บ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงบริษทัคิดค่าธรรมเนียม
การบริการจากธนาคารฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 131 ลา้นบาท 
และ 131 ลา้นบาท ตามล าดบั  

3)  ธนาคารฯรับด าเนินการบริหารจดัการเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพนัธ์ นโยบาย 
ระเบียบ วิธีการกู ้การจ่ายเงินกู ้การจดัเก็บเอกสาร แจง้จ านวนหน้ี สถานะของหน้ี พร้อมกบัการรับช าระ
หน้ี ติดตามทวงถามหน้ี และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซ่ึงธนาคารฯได้
มอบให้บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ด าเนินคดีต่อลูกหน้ีของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯจ่าย
ค่าธรรมเนียมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 165 ลา้นบาท และ 590 
ลา้นบาท ตามล าดบั  

4)  ธนาคารฯได้มอบหมายให้บริษทั รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากัด เป็นผูด้  าเนินการ
ให้บริการรับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือ
ทรัพยสิ์นของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนยฝึ์กอบรมของธนาคารฯ ให้บริการบริหารอาคารของ
ธนาคารฯ และบริการอ่ืน ๆ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 
2,317 ลา้นบาท และ 2,371 ลา้นบาท ตามล าดบั  
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5)  ธนาคารฯมีค่าใชจ่้ายจากการใชบ้ริการกบับริษทัย่อย [รวมค่าธรรมเนียมท่ีกล่าวใน ขอ้ 1) ถึง 3)] ส าหรับ
ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 6,321 ลา้นบาท และ 6,828 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั  

6)  ธนาคารฯมีรายไดค่้าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญากบับริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2563 และ 2562 จ านวน 797 ลา้นบาท และ 857 ลา้นบาท ตามล าดบั  

7)  ธนาคารฯมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษทัย่อยเช่าใช้พื้นท่ี ส าหรับปีสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 
2562 เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามล าดบั ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั  

การคิดค่าตอบแทนระหว่างกนั 

รายไดค้่าใชจ่้ายระหวา่งธนาคารฯกบับริษทัยอ่ยจ่ายตามอตัราท่ีตกลงกนั โดยระบุจ านวนเงินในสัญญาและ
บางรายการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะจ่าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดท า          
งบการเงินรวมไดต้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

บริษัทร่วม 

ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมการให้บริการดา้นงานสนบัสนุนตามสัญญาให้บริการดา้นงานสนับสนุน 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 2,426 ลา้นบาท และ 2,410 ลา้นบาท ตามล าดบั 
ตามอตัราท่ีตกลงระหวา่งกนั  

9.28.1 ฐานะจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
สินทรัพยร์วม 3,323,187 19,261 (14,668) 3,327,780 2,999,664 20,960 (8,408) 3,012,216 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 508,031 8,761 - 516,792 329,785 8,986 - 338,771 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 13,724 - - 13,724 - - - - 

เงินลงทุนสุทธิ * 344,433 1,955 - 346,388 423,820 2,354 - 426,174 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,192,197 8,316 - 2,200,513 1,950,481 9,284 - 1,959,765 

เงินรับฝาก 2,458,740 4,485 - 2,463,225 2,151,130 4,735 - 2,155,865 
รายการระหว่างธนาคารและ              
ตลาดเงิน 274,553 13 - 274,566 215,810 13 - 215,823 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มื 86,564 - - 86,564 89,519 7,322 - 96,841 
* รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
สินทรัพยร์วม 3,222,394 19,261 (14,668) 3,226,987 2,895,806 20,960 (8,408) 2,908,358 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงินสุทธิ 507,560 8,761 - 516,321 329,288 8,986 - 338,274 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายตุิธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน 14,188 - - 14,188 - - - - 

เงินลงทุนสุทธิ * 326,144 1,955 - 328,099 403,650 2,354 - 406,004 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีและ
ดอกเบ้ียคา้งรับสุทธิ 2,118,773 8,316 - 2,127,089 1,874,826 9,284 - 1,884,110 

เงินรับฝาก 2,462,295 4,485 - 2,466,780 2,153,725 4,735 - 2,158,460 
รายการระหว่างธนาคารและ            
ตลาดเงิน 268,412 13 - 268,425 208,228 12 - 208,240 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม 44,292 - - 44,292 44,001 7,322 - 51,323 
* รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม 

9.28.2 ผลการด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกรรม 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
รายไดด้อกเบ้ีย 112,323 884 (370) 112,837 122,160 2,890 (2,079) 122,971 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (24,425) (439) 370 (24,494) (34,552) (2,182) 2,079 (34,655) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 87,898 445 - 88,343 87,608 708 - 88,316 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,464 64 - 20,528 23,185 53 - 23,238 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 13,409 (32) - 13,377 14,018 85 - 14,103 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น/หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ          
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (98,177) (191) - (98,368) (86,038) (249) - (86,287) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 23,594 286 - 23,880 38,773 597 - 39,370 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2563 2562 

 ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
ธุรกรรมใน
ประเทศ 

ธุรกรรม
สาขาใน

ต่างประเทศ 
รายการ

ระหว่างกนั รวม 
รายไดด้อกเบ้ีย 97,381 884 (370) 97,895 107,509 2,890 (2,079) 108,320 
ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย (22,927) (439) 370 (22,996) (33,058) (2,182) 2,079 (33,161) 
รายไดด้อกเบ้ียสุทธิ 74,454 445 - 74,899 74,451 708 - 75,159 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 16,309 64 - 16,373 18,516 53 - 18,569 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น ๆ 10,225 (32) - 10,193 11,072 85 - 11,157 
ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น/หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ       
และขาดทุนจากการดอ้ยค่า (85,198) (191) - (85,389) (72,732) (249) - (72,981) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 15,790 286 - 16,076 31,307 597 - 31,904 

 ปัจจัยในการก าหนดส่วนงาน 

ธนาคารฯมีการจดัแบ่งองค์กรเพื่อใช้บริหารจดัการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบ้ริหารสายงานเป็นผูมี้
อ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดงัน้ี 
1) ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเช่ือ               

การให้บริการรับช าระค่าสินค้าและบริการอ่ืน ๆ รวมทั้ งการแนะน าและขายผลิตภณัฑ์ของบริษัท               
ในเครือและพนัธมิตรธุรกิจ ผา่นเครือข่ายสาขาของธนาคารทัว่ประเทศ 

2) ธนาคารเพื่อลูกคา้ธุรกิจ ใหบ้ริการดา้นสินเช่ือและบริการทางการเงินแก่ลูกคา้ธุรกิจ 
3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท าหนา้ท่ีดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม พร้อม

สร้างผลก าไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารฯ 
รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศและดูแลบริษทัท่ีธนาคารฯลงทุน และอ่ืน ๆ  

ส าหรับส่วนงานอ่ืน ๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและ            
บริษทัร่วม 
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เกณฑ์การวัดมูลค่า 

นโยบายการบัญชีส าหรับส่วนงานด าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์  (Economic Value Management : EVM) เพื่อใช้ เป็นข้อมูลในการประเมินผลงานโดย              
ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน หลกัการดงักล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบญัชีท่ีใชจ้ดัท า
งบการเงิน เน่ืองจากก าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนยก์ าไรมีการคิดค่าบริการระหวา่งหน่วยงาน นอกจากน้ี 
มีการค านวณผลตอบแทนจากการจดัหาเงินให้แก่หน่วยงานผูจ้ดัหาเงิน และค านวณตน้ทุนจากการใช้เงิน
ของหน่วยงานผูใ้ชเ้งินทุนตามหลกัการก าหนดราคาโอน รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจะถูกปันส่วนไปยงัหน่วยงาน
ผูเ้ป็นเจา้ของจนไดก้ าไรสุทธิจากการด าเนินงานหลงัหกัภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้     
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ           
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 50,538 28,815 6,481 42,861 (6,447) 122,248 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้น) (30,625) (6,334) (2,330) (24,794) 6,177 (57,906) 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า                 
จะเกิดขึ้น (12,735) (25,292) (1,051) (5,755) (70) (44,903) 

ก าไรสุทธิ 7,178 (2,811) 3,100 12,312 (340) 19,439 
 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
ธนาคาร        
เพื่อลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ          
ตดับญัชี รวม 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน 50,121 32,799 8,746 44,226 (10,234) 125,658 
รวมค่าใชจ่้ายและภาษีเงินได ้(ยกเวน้
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญและขาดทุน              
จากการดอ้ยค่า) (32,550) (16,305) (2,849) (24,632) 6,630 (69,706) 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการดอ้ยค่า (1,814) (5,928) (166) (15,906) - (23,814) 

ก าไรสุทธิ 15,757 10,566 5,731 3,688 (3,604) 32,138 
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สินทรัพย์และหน้ีสินของส่วนงานของธนาคารฯและบริษัทย่อย ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2563 และ 2562                            
มีดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธนาคาร        
เพ่ือลูกคา้    
รายย่อย 

ธนาคารเพื่อ
ลูกคา้ธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร
เงินและ          
การลงทุน 

ส่วนงาน      
อ่ืน ๆ 

รายการ        
ตดับญัชี รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563:       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 988,351 1,208,867 943,799 187,601 (838) 3,327,780 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,711,923 839,087 200,543 239,613 (18,449) 2,972,717 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:       
สินทรัพยข์องส่วนงาน 934,786 1,076,578 857,030 148,926 (5,104) 3,012,216 
หน้ีสินของส่วนงาน 1,570,438 671,319 228,333 196,987 (3,187) 2,663,890 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริษทัย่อยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมี
มูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

รายไดด้อกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,594 7,113 3,594 7,113 
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา้ 435 482 435 482 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 4,251 4,943 4,266 4,953 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี* 104,307 109,784 89,533 95,569 
การให้เช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน 184 428 - - 
อื่น ๆ 66 221 66 203 
รวมรายไดด้อกเบ้ีย 112,837 122,971 97,894 108,320 

* รายได้ดอกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 รวมการรับช าระจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกนัจ านองลูกหน้ีรายหน่ึงจ านวน 4,747 ล้านบาท และ 3,899 ล้านบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม              
ขอ้ 9.42.1) 

 

 

336



133 

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2563 2562 2563 2562 
เงินรับฝาก 13,765 17,861 13,775 17,873 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,860 2,532 1,788 2,454 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย 5,450 9,766 5,450 9,766 
เงินน าส่งสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 237 212 237 212 
ตราสารหน้ีท่ีออก     

- หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ 1,655 2,655 1,655 2,655 
- อื่น ๆ 1,411 1,407 - - 

เงินกูย้มื 4 3 1 2 
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ืม 10 20 - - 
อื่น ๆ 102 199 90 199 
รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 24,494 34,655 22,996 33,161 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ประกอบดว้ย 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ     
การรับรอง รับอาวลั และการค ้าประกนั 1,279 1,674 1,279 1,674 
บริการบตัรเอทีเอม็ และบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส ์ 11,886 11,988 11,886 11,988 
ค่าธรรมเนียมจดัการและผลิตภณัฑ ์Bancassurance 5,949 5,287 3,827 3,621 
อื่น ๆ 8,576 10,647 4,565 5,992 

รวมรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการ 27,690 29,596 21,557 23,275 
ค่าใชจ่้ายค่าธรรมเนียมและบริการ (7,162) (6,359) (5,184) (4,706) 
รายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528 23,237 16,373 18,569 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่คา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ   

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 1,713 1,713 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 923 986 
- ตราสารหน้ี (226) (226) 
- อื่น ๆ  735 735 

ขาดทุนจากการบญัชีป้องกนัความเส่ียง - รายการที่มีการป้องกนัความเส่ียง (11) (11) 
รวม 3,134 3,197 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
ก าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราตา่งประเทศ   

- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราแลกเปล่ียน 1,378 1,378 
- ตราสารอนุพนัธ์ดา้นอตัราดอกเบ้ีย 1,356 1,355 
- ตราสารหน้ี 1,246 1,246 
- อื่น ๆ  (783) (783) 

รวม 3,197 3,196 
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ก าไรสุทธิจากเงินลงทุนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 
ก าไรจากการตดัรายการ     
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 951 - 
 

951 - 
เงินลงทุนเผื่อขาย - 3,958 - 3,958 
เงินลงทุนทัว่ไป - 47 - 47 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย                      - 410 - 410 

รวม 951 4,415 951 4,415 
กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการดอ้ยค่า     
เงินลงทุนทัว่ไป - (43) - (43) 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - (10) 3 

รวม - (43) (10) (40) 
รวมก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 951 4,372 941 4,375 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น และผลก าไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 1,102 1,102 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย 9 9 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 869 869 

เงินให้สินเช่ือแกลู่กหน้ีและดอกเบ้ียคา้งรับ    
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 39,660 33,185 
- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหม่ 305 305 

รวม 41,945 35,470 
ภาระผกูพนัท่ีจะให้สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน  2,958 2,958 
รวม 44,903 38,428 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (592) (592) 
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี 24,366 18,056 
ขาดทนุจากการปรับโครงสร้างหน้ี 40 40 
รวมหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการดอ้ยค่า 23,814 17,504 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผู ้ถือหุ้นสามัญของธนาคารฯ                  
(หลงัหักส่วนของหุ้นบุริมสิทธิและไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 2563 2562 2563 2562 

ก าไรส าหรับปีส่วนท่ีเป็นของผูถ้ือหุ้นสามญัของธนาคารฯ         
(หลงัหกัส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ) (ลา้นบาท) 16,728 29,280 13,288 26,322 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 1.20 2.09 0.95 1.88 
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุ้น) 13,976 13,976 13,976 13,976 

ธนาคารฯ บริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ                 
3 - 15 ของเงินเดือนพนกังาน และเงินท่ีธนาคารฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้ในอตัราท่ีก าหนด และจะจ่าย
ให้แก่พนักงานในกรณีท่ีออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนดังกล่าว ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯและบริษทัย่อยได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็นจ านวนรวม 1,518 ล้านบาท              
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 1,359 ลา้นบาท) (2562: 1,526 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 1,369 ลา้นบาท 
ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร) 
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 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพย์ทางการเงนิ         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 792 12,932 - 13,724 - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร   
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 17,648 282,857 - 300,505 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 13,583 655 505 14,743 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 74,507 - 74,507 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 295,843 - 344,198 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 65,471 - 65,471 - 51,869 - 51,869 

 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2562 
 ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  ขอ้มูล ขอ้มูล ขอ้มูล  

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
สินทรัพย์ทางการเงิน         
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน 792 13,396 - 14,188 - - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 17,648 283,611 - 301,259 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ี
ก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 13,583 652 505 14,740 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ - 74,507 - 74,507 - 55,811 - 55,811 
เงินลงทุนเพื่อคา้ - - - - 18,489 29,763 - 48,252 
เงินลงทุนเผื่อขาย - - - - 48,355 296,501 - 344,856 
หน้ีสินทางการเงิน         
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ ์ - 65,471 - 65,471 - 51,869 - 51,869 
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สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมส่วนใหญ่ของธนาคารฯจดัอยู่ใน
ประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารฯจึงประมาณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินดังกล่าวใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรม 

เงินสด - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงิน 

รายการระหวา่งธนาคารและ            
ตลาดเงิน (สินทรัพย)์ 

- มูลค่ ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง             
ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตราสารอนุพนัธ์ - มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ค  านวณโดยใช้เทคนิคการประเมิน
มูลค่าซ่ึงใชห้ลกัการคิดลดกระแสเงินสด และ Option Pricing Model ท่ีใช้
กนัทั่วไป โดยขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็นขอ้มูลท่ี
สามารถสังเกตได้จากตลาด ซ่ึงอา้งอิงจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เช่น อตัรา
ดอกเบ้ีย  อัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และค่าความผันผวน                
เป็นตน้ นอกจากน้ี ธนาคารฯมีการปรับปรุงมูลค่า (Valuation Adjustment) 
เพื่อให้สะทอ้นความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม เช่น ความเส่ียงจาก
การเป ล่ี ยนแปลงคุ ณ ภาพ เครดิ ตของคู่ สั ญญ า (Credit Valuation 
Adjustment - CVA) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจาก
ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread 
Adjustment) และความเส่ียงของแบบจ าลอง (Model Risk) ท่ีใช้ในการ
ประเมินมูลค่า Option ส าหรับโครงการการประกันค่าเงินส าหรับ SMEs 
เป็นตน้ 

เงินลงทุน - มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดค านวณ             
จากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของปี 

- มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกอยู่ในประเทศค านวณโดยใชอ้ตัรา
ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีผูอ้อกอยู่ต่างประเทศแสดงดว้ยราคาท่ี
เผยแพร่ล่าสุดจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน  
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เงินลงทุน (ตอ่) - มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ

ตลาด ค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิทางบัญชีล่าสุดจากงบการเงินแต่ละ
บริษทั 

- ธนาคารฯมีการปรับมูลค่า (Valuaton Adjustment) เพื่อสะท้อนความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคา
เสนอซ้ือและราคาเสนอขาย (Bid - offer Spread Adjustment) 

เงินใหสิ้นเช่ือแก่ลกูหน้ี - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับตามอตัราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี 

 - มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียของเงิน
ให้สินเช่ือท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนัสุทธิค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและรายไดร้อ
ตดับญัชี   

- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเช่ือท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงหยุดรับรู้
รายไดป้ระมาณตามมูลค่าตามบญัชีสุทธิจากค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ หรือ
ประมาณตามมูลค่าท่ีคาดวา่จะขายหน้ีได ้

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - 
ท่ีดิน 

- มูลค่ายติุธรรมของท่ีดินใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิ์นอนัพึง
จะมีขอ้มูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสิ์นท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั 

เงินรับฝาก - มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบ
ก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณตามมูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายุครบ
ก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน
ค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียของ 
เงินรับฝากของธนาคารฯท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 
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รายการระหวา่งธนาคารและ          
ตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

- มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม หรือมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบญัชี       

 - มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินท่ีมีอัตรา
ดอกเบ้ียคงท่ีและมีอายคุรบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นบัจากวนัท่ีใน
งบแสดงฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดว้ย
อตัราดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีหรืออตัราดอกเบ้ียตามประกาศ
ของธนาคารฯท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั  

หน้ีสินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม - มูลค่ายุติธรรมประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ท่ีแสดงในงบแสดง            
ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น 

ตราสารหน้ีท่ีออกและ         
เงินกูย้มื 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียปรับ
ตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบก าหนดคงเหลือ                
ไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม
มูลค่าตามบญัชี 

- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืมท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
และมีอายุครบก าหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวนัท่ีในงบแสดง
ฐานะการเงินค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบ้ียในตลาดของตราสารหน้ีท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั ธนาคารฯ มีการเปล่ียนแปลงการจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 1 เป็นระดบั 2 

- มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน ท่ีไดรั้บขอ้มูลจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

- มูลค่ ายุ ติธรรมของตราส ารห น้ีสกุล เงินต่ างประ เทศภาคเอกชน 
(Corporate Bond) ค  านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ จาก 
Bloomberg 

มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 เป็นระดบั 3 
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของ
ตลาด ค านวณโดยใช้มูลค่าสุทธิทางบัญชีล่าสุดจากงบการเงินแต่ละ
บริษทั 
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 ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ี สนส.
5/2560 และสนส. 9/2560 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2560 สนส. 8/2561 ลงวนัท่ี 11 เมษายน 2561 สนส. 12/2561 
ลงวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 และ สนส. 11/2562 ลงวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ก าหนดให้ธนาคารฯเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิด
จากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จดัท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางก ากับดูแลการท าธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซ่ึงประกอบด้วย ธนาคารฯ และบริษทัในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 19 บริษทั 
(หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9.7 ยกเวน้ บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ และ บจก. บีซีไอ (ประเทศ
ไทย))ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบติัเดียวกนั และสอดคลอ้งตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบาย
การบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
ธนาคารและมีการทบทวนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ซ่ึงนโยบายดงักล่าวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลกัเกณฑ์
และขอ้ก าหนดเก่ียวกับการท าธุรกรรม รวมถึงอตัราส่วนในการท าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
การด ารงเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยการท าธุรกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบติัตามแนวทางเดียวกนักับการท าธุรกรรมกบับุคคลทัว่ไป และจดัท า
เป็นเอกสารสัญญาท่ีมีผลบงัคบัตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบติัตามหลกับรรษทัภิบาลของธนาคารฯ 

 กรณีท่ีธนาคารฯท าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารฯถือว่าบริษทันั้นเป็นเสมือน
หน่วยงานหน่ึงของธนาคารฯ ธนาคารฯจะถือปฏิบติัตามแนวทางการผ่อนปรนการท าธุรกรรมท่ีธนาคาร
แห่งประเทศไทยก าหนด 
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9.42.1 ธนาคารฯมีลูกหน้ีผิดนัดช าระหน้ีจ านวนหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 
เงินให้สินเช่ือโดยมีมูลค่าเงินตน้คา้งช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
รวมทั้งส้ิน 9,745 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ี โดยเงินตน้จ านวนดงักล่าวธนาคารฯไดต้ั้ง
ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ และอยู่
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อติดตามหน้ีดงักล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่งและศาลลม้ละลาย 

นอกจากน้ีแลว้ ลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวยงัเก่ียวขอ้งกบัการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอยัการสูงสุดต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกบัจ าเลยอีกจ านวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ มีค าสั่งประทบั
รับค าฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 มีค  าพิพากษาให้จ าเลยทุกราย
ร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯไดมี้หนงัสือถึงส านกังานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้ส านกังาน
การบงัคบัคดี ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผูด้  าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคารฯ โดยเม่ือ
เดือนมกราคม 2559 ส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯเพื่อขอออกหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบั
คดี และศาลฎีกาฯไดมี้ค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ ทั้งน้ี ในส่วนของธนาคารฯไดแ้จง้ผลการสืบทรัพย์
ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอยัการทราบแล้ว และเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 พนักงาน
อยัการส านักงานคดีพิเศษไดน้ัดหมายตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัแทนจากส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯให้ประชุมร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาการบงัคบัคดีตามค า
พิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกนัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคบัต่อบรรดาจ าเลยโดยถือประโยชน์และสิทธิตาม
กฎหมายของธนาคารฯเป็นส าคญั 

ต่อมาในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมิไดเ้ป็น
ลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ีตามคดีแพ่ง ไดน้ าส่งเงินจ านวน 1,636 ลา้นบาทให้แก่ธนาคารฯเพื่อเป็นการช าระ
ค่าเสียหายบางส่วนตามคดีอาญาฯ ดงักล่าว โดยทางธนาคารฯไดรั้บช าระและบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นจากเงิน
ชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาดงักล่าว
ส่วนท่ีเหลือร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารฯ 
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9.42.1 ธนาคารฯมีลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ีจ านวนหน่ึงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 
เงินให้สินเช่ือโดยมีมูลค่าเงินตน้คา้งช าระตามสัญญาซ้ือขายและสัญญาสินเช่ือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
รวมทั้งส้ิน 9,745 ลา้นบาท ซ่ึงยงัไม่รวมดอกเบ้ียผิดนดัช าระหน้ี โดยเงินตน้จ านวนดงักล่าวธนาคารฯไดต้ั้ง
ส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้ และอยู่
ระหวา่งการด าเนินการเพื่อติดตามหน้ีดงักล่าวตามค าสั่งของศาลแพ่งและศาลลม้ละลาย 

นอกจากน้ีแลว้ ลูกหน้ีกลุ่มดงักล่าวยงัเก่ียวขอ้งกบัการยื่นฟ้องคดีของส านักงานอยัการสูงสุดต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองร่วมกบัจ าเลยอีกจ านวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ มีค าสั่งประทบั
รับค าฟ้องเม่ือวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 มีค  าพิพากษาให้จ าเลยทุกราย
ร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯไดมี้หนงัสือถึงส านกังานอยัการสูงสุด เพื่อขอให้ส านกังาน
การบงัคบัคดี ส านักงานอัยการสูงสุด เป็นผูด้  าเนินการบงัคบัคดีตามค าพิพากษาให้แก่ธนาคารฯ โดยเม่ือ
เดือนมกราคม 2559 ส านกังานอยัการสูงสุดไดย้ื่นค าร้องต่อศาลฎีกาฯเพื่อขอออกหมายตั้งเจา้พนกังานบงัคบั
คดี และศาลฎีกาฯไดมี้ค าสั่งตั้งเจา้พนกังานบงัคบัคดีแลว้ ทั้งน้ี ในส่วนของธนาคารฯไดแ้จง้ผลการสืบทรัพย์
ของลูกหน้ีตามค าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอยัการทราบแล้ว และเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2559 พนักงาน
อยัการส านักงานคดีพิเศษไดน้ัดหมายตวัแทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตวัแทนจากส านักงานป้องกนั
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯให้ประชุมร่วมกนัเก่ียวกบัปัญหาการบงัคบัคดีตามค า
พิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกนัและแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารซ่ึงกนัและกนั โดยต่างฝ่ายต่างจะใช้
อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎีกาเพื่อบังคบัต่อบรรดาจ าเลยโดยถือประโยชน์และสิทธิตาม
กฎหมายของธนาคารฯเป็นส าคญั 

ต่อมาในวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 จ าเลยรายหน่ึงของคดีอาญาของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ซ่ึงมิไดเ้ป็น
ลูกหน้ีท่ีผิดนัดช าระหน้ีตามคดีแพ่ง ไดน้ าส่งเงินจ านวน 1,636 ลา้นบาทให้แก่ธนาคารฯเพื่อเป็นการช าระ
ค่าเสียหายบางส่วนตามคดีอาญาฯ ดงักล่าว โดยทางธนาคารฯไดรั้บช าระและบนัทึกเป็นรายไดอ่ื้นจากเงิน
ชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสือถึงจ าเลยให้ช าระค่าเสียหายตามค าพิพากษาดงักล่าว
ส่วนท่ีเหลือร่วมกบัจ าเลยท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดใหแ้ก่ธนาคารฯ 
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ในปัจจุบันได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลม้ละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบังคบัคดียึดทรัพยสิ์น
จ านองท่ีเป็นหลักประกันภาระหน้ีสินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯเพื่อน าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลได้มีค  าสั่งให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีในฐานะผูรั้บจ านองจากทรัพยสิ์นหลกัประกัน
จ านองดังกล่าวตามท่ีธนาคารฯได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีจ านองไว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี  17 ตุลาคม 2561                  
กรมบงัคบัคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านอง 
โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือได้ในราคา 8,914 ลา้นบาท  ในปี 2562 ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรม
บังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดีอาญาฯ จ านวน 3,899 ล้านบาท                       
ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายด าเนินคดีของธนาคารฯ
จ านวน 1 ลา้นบาท และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายของกรมบงัคบัคดีจ านวน 3,898 ลา้นบาท                 
มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 จ าเลยรายหน่ึงของ
คดีอาญาฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยให้น าเงินตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์ฟ้องบันทึกเป็นเงินช าระ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดงักล่าว ซ่ึงธนาคารฯไดย้ื่นค าให้การแกต้่างคดียืนยนัตามท่ีธนาคารฯ
ไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 2563 ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิ
จ านองท่ีขายในคดีลม้ละลายอ่ืนจ านวน 3,524 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามา
หักค่าใชจ่้ายในการประกาศขายทรัพย ์จ านวน 0.02 ลา้นบาท และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 3,524 ลา้น
บาท มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบนั ธนาคารฯไดรั้บเงิน
สุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดีแพ่งอ่ืนจ านวน 1,223 ลา้น
บาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ
แลว้จ านวน 1,223 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 กรมบงัคบัคดีไดมี้การประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยท่ี์เหลือ 1 แปลง ในคดีอาญาฯ และด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านอง โดยมี
บุคคลภายนอกประมูลซ้ือไดใ้นราคา 7.29 ลา้นบาท ก าหนดการช าระเงินวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯท่ีไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบงัคบัจ านองทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองดงักล่าว 
ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีตามมูลฟ้องตน้เงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบ้ียเม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2560 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษา ซ่ึงพิพากษายนืตาม
ค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยได้ยื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯยื่นแก้ฎีกาเม่ือวนัท่ี            
25 กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน
ตามศาลอุทธรณ์ 

9.42.2 ในปี 2553 ธนาคารฯให้กู ้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหน่ึง จ านวน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,885 ล้านบาท)               
โดยมีหลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง และหุ้นดงักล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ธนาคารฯไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบนัการเงินนั้น 
ธนาคารฯได้รับช าระเงินให้กู ้ยืมครบถ้วนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ย ังไม่ได้โอนคืน              
หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัประกนัเน่ืองจากบริษทัฯตอ้งหาผูร่้วมทุนท่ีเป็นสถาบนัการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ 
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9.42.3 ธนาคารฯพิจารณาหลกัการในการด าเนินการปิดสาขาต่างประเทศบางแห่ง ตามรายละเอียดขั้นตอนตาม
ความเห็นของท่ีปรึกษากฎหมาย ซ่ึงสินทรัพย ์หน้ีสิน และผลประกอบการของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัตอ่งบการเงินของธนาคารฯ 

จากผลของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ท่ีมีผลกระทบในวงกวา้งต่อทุก
ภาคธุรกิจและกลุ่มลูกคา้ทัว่ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยไดอ้อกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการ
พักช าระหน้ี การค ้ าประกันของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการช าระเงิน เพื่อให้ธนาคารฯสามารถ
ช่วยเหลือผูกู้แ้ละกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีก าลงัประสบปัญหากระแสเงินสดในระยะสั้นให้กลบัมาช าระหน้ีได ้
ธนาคารฯยงัคงให้ความช่วยเหลือลูกคา้อย่างต่อเน่ือง โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินให้สินเช่ือท่ี
ธนาคารฯได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยมีจ านวนเงิน 201              
พนัลา้นบาท 

เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ มีมติอนุมติัในหลกัการและด าเนินการขาย
หุน้ของบริษทั กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จ ากดั ให้แก่บริษทั บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ในสัดส่วนเป็นร้อยละ 
75.05 

งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 
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ในปัจจุบันได้มีการน าค าพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลม้ละลายอ่ืน และคดีแพ่งอ่ืน มาบังคบัคดียึดทรัพยสิ์น
จ านองท่ีเป็นหลักประกันภาระหน้ีสินตามบุริมสิทธิจ านองในคดีแพ่งของธนาคารฯเพื่อน าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลได้มีค  าสั่งให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีในฐานะผูรั้บจ านองจากทรัพยสิ์นหลกัประกัน
จ านองดังกล่าวตามท่ีธนาคารฯได้ยื่นค าขอรับช าระหน้ีจ านองไว้ ซ่ึงต่อมาในวนัท่ี  17 ตุลาคม 2561                  
กรมบงัคบัคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและด าเนินการขายทอดตลาดทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านอง 
โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซ้ือได้ในราคา 8,914 ลา้นบาท  ในปี 2562 ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรม
บังคับคดีในส่วนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดีอาญาฯ จ านวน 3,899 ล้านบาท                       
ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาหักค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้ายด าเนินคดีของธนาคารฯ
จ านวน 1 ลา้นบาท และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายของกรมบงัคบัคดีจ านวน 3,898 ลา้นบาท                 
มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ทั้งน้ีเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2562 จ าเลยรายหน่ึงของ
คดีอาญาฯ ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งต่อธนาคารฯ โดยให้น าเงินตามจ านวนทุนทรัพยท่ี์ฟ้องบนัทึกเป็นเงินช าระ
ค่าเสียหายตามค าพิพากษาคดีอาญาฯ ดงักล่าว ซ่ึงธนาคารฯไดย้ื่นค าให้การแกต้่างคดียืนยนัตามท่ีธนาคารฯ
ไดป้ฏิบติัแลว้ในปี 2563 ธนาคารฯไดรั้บเงินสุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิ
จ านองท่ีขายในคดีลม้ละลายอ่ืนจ านวน 3,524 ลา้นบาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามา
หักค่าใชจ่้ายในการประกาศขายทรัพย ์จ านวน 0.02 ลา้นบาท และไดน้ าเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 3,524 ลา้น
บาท มาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแลว้ ส่วนคดีแพ่งอ่ืนปัจจุบนั ธนาคารฯไดรั้บเงิน
สุทธิจากกรมบงัคบัคดีในส่วนของหลกัประกนัตามบุริมสิทธิจ านองท่ีขายในคดีแพ่งอ่ืนจ านวน 1,223 ลา้น
บาท ซ่ึงธนาคารฯไดใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายไทยโดยน ามาช าระดอกเบ้ียตามค าพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ
แลว้จ านวน 1,223 ลา้นบาท ต่อมาในวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 กรมบงัคบัคดีไดมี้การประกาศขายทอดตลาด
ทรัพยท่ี์เหลือ 1 แปลง ในคดีอาญาฯ และด าเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านอง โดยมี
บุคคลภายนอกประมูลซ้ือไดใ้นราคา 7.29 ลา้นบาท ก าหนดการช าระเงินวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 

ส าหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯท่ีไดเ้ป็นโจทก์ยื่นฟ้องบงัคบัจ านองทรัพยสิ์นหลกัประกนัจ านองดงักล่าว 
ศาลแพ่งไดมี้ค าพิพากษาให้ธนาคารฯไดรั้บช าระหน้ีตามมูลฟ้องตน้เงินเต็มจ านวนพร้อมดอกเบ้ียเม่ือวนัท่ี 
28 กนัยายน 2560 และต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ไดน้ดัฟังค าพิพากษา ซ่ึงพิพากษายนืตาม
ค าพิพากษาศาลแพ่ง  และจ าเลยได้ยื่นฎีกาเม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯยื่นแก้ฎีกาเม่ือวนัท่ี            
25 กุมภาพนัธ์ 2562 ปัจจุบนัศาลฎีกาได้อ่านค าพิพากษาแลว้เม่ือวนัท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน
ตามศาลอุทธรณ์ 

9.42.2 ในปี 2553 ธนาคารฯให้กู ้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหน่ึง จ านวน 96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,885 ล้านบาท)               
โดยมีหลกัประกนัเป็นหุ้นสามญัของสถาบนัการเงินต่างประเทศแห่งหน่ึง และหุ้นดงักล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ี ธนาคารฯไม่มีอ านาจควบคุมในสถาบนัการเงินนั้น 
ธนาคารฯได้รับช าระเงินให้กู ้ยืมครบถ้วนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แต่ย ังไม่ได้โอนคืน              
หุน้สามญัท่ีเป็นหลกัประกนัเน่ืองจากบริษทัฯตอ้งหาผูร่้วมทุนท่ีเป็นสถาบนัการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ 
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ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1. ข้อมูลท่ัวไปของธนำคำร

ชื่อบริษัท	 	 	 	 :	 บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	
ประกอบธุรกิจ	 	 	 	 :	 การธนาคารพาณิชย์
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 :	 เลขที่	35	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพมหานคร	10110
เลขทะเบียนบริษัท		 	 	 :	 0107537000882	(เดิมเลขที่	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
Home	Page	 	 	 	 :	 krungthai.com
Krungthai	Contact	Center	 :	 0-2111-1111

2. หลักทรพัย์ของธนำคำร
2.1 จ�ำนวนและชนิดของหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยได้แล้วท้ังหมดของธนำคำร

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	
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�ำนวน		 13,981,561,250		 หุ้น
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วนัท่ีออกตรำสำร ชนิด/ชื่อของตรำสำรหน้ี อนัดับควำมน่ำเชื่อถือ จ�ำนวนท่ีเหลืออยู่ อำยุ
วนัครบก�ำหนด

ไถ่ถอน
ประเภท 

กำรเสนอขำย

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	เรทติง้ส์	
(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)	
(ฟิทช์	เรทติ้งส์	
(ประเทศไทย))

24,000	
ล้านบาท

10	ปี
(Call	option	

ปีที่	5)

12	ก.ค.	2572 เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน	
และ/หรือ	ผู้ลงทุน
รายใหญ่

2.2 ตรำสำรหน้ีหรอืหลักทรพัย์แปลงสภำพของธนำคำร
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3.  ข้อมูลบรษัิทท่ีธนำคำรถือหุ้นต้ังแต่รอ้ยละ 10 ขึ้นไป ของจ�ำนวนหุ้นท่ีจ�ำหน่ำยแล้วท้ังหมด
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

อตัรำกำรถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนำคำรถือหุ้นทำงตรง ทำงออ้ม(1)

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(รอ้ยละ)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

ธุรกิจประกันชีวิต	/	ประกันภัย

1.	 บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่ำ	ประกันชีวิต	 
9	อาคาร	จี	ทาวเวอร์	แกรนด์	รามา	9		
ชั้น	1,20-27	ถ.พระราม	9	แขวงห้วยขวาง		
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10310		
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์:	1159

	 E-mail	:	customer.care@krungthai-axa.co.th

ประกันชีวิต 135,500,000 67,750,000 50.00 - หุ้นสามัญ

2.	 บมจ.	กรุงไทยพำนิชประกันภัย 
1122	อาคาร	KPI	Tower	ถ.เพชรบุรีตัดใหม่		
แขวงมักกะสัน	เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400		
โทรศัพท์	:	0-2624-1111		
โทรสาร	:	0-2624-1234

ประกันวินาศภัย 33,000,000 14,850,000 45.00 - หุ้นสามัญ

3.	 บมจ.	ทิพยประกันภัย		
1115	ถ.พระราม	3	แขวงช่องนนทรี		
เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120  
โทรศัพท์	:	0-2239-2200

ประกันวินาศภัย 600,000,000 60,000,000 10.00 - หุ้นสามัญ

ธุรกิจเช่ำซื้อ	/	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�าริ		
แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์	:	0-2651-8120		
โทรสาร	:	0-2254-6118

เช่าซื้อ 10,000,000 4,899,998 49.00 2.00(2) หุ้นสามัญ

บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล/สินเชื่อรำยย่อย

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 1,270,908,500 49.29 - หุ้นสามัญ
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

อตัรำกำรถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนำคำรถือหุ้นทำงตรง ทำงออ้ม(1)

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(รอ้ยละ)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

7.	 บจ.	เคทีซี	นำโน	 
591	อาคารสมัชชาวาณิช	2	ชั้น	G	ห้อง	G3	
ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ		
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	
โทรศัพท์	:	0-2123-5300

สินเชื่อรายย่อย	
เพือ่การประกอบอาชพี

5,000,000 1,247,500 24.95 75.05(3) หุ้นสามัญ

8.	 บจ.	เคทีซี	พรีเพด 
591	อาคารสมัชชาวาณิช	2	ชั้น	G	ห้อง	102	
ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ		
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110		
โทรศัพท์	:	0-2828-5568

บริการ	
การช�าระเงิน	

ภายใต้การก�ากับ

10,000,000 2,495,000 24.95 75.05(3) หุ้นสามัญ

9.	 บจ.	เคทีซี	พิโก	(กรุงเทพฯ)	 
591	อาคารสมัชชาวาณิช	2	ชั้น	G	ห้อง	G4		
ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ		
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110		
โทรศัพท์	:	0-2123-5300

สินเชื่อรายย่อย 6,000,000 1,497,000 24.95 75.05(3) หุ้นสามัญ

10.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(ชลบุรี) 
89/457	หมู่ที่	6	ต.บ่อวิน	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

11	.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(ปทุมธำนี) 
94	ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต	ชั้นที่	2		
ถ.พหลโยธิน	ต.ประชาธิปัตย์	อ.ธัญบุรี	
จ.ปทุมธานี

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

12.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(สมุทรปรำกำร) 
200/63	หมู่ที่	1	ต.บางเสาธง	อ.บางเสาธง	
จ.สมุทรปราการ

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

13.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(สมุทรสำคร) 
322/90	ถ.เอกชัย	ต.มหาชัย	อ.เมือง	
จ.สมุทรสาคร

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์	/	Holding	Company

14.	บมจ.	หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนกรุงไทย 
195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชั้น	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

หมายเหตุ	:	 (1)	อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย

	 					 (2)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย

	 					 (3)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บมจ.	บัตรกรุงไทย	

	 					 (4)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บจ.	เคทีซี	พิโก	(กรุงเทพฯ)	

	 					 (5)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บจ.	กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

อตัรำกำรถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนำคำรถือหุ้นทำงตรง ทำงออ้ม(1)

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(รอ้ยละ)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

15.	บล.	กรุงไทย	ซีมิโก้	 
287	อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์	ชั้น	8,15-17,19,	21	
ถ.สีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	
โทรศัพท์	:	0-2695-5000		
โทรสาร	:	0-2695-5173

หลักทรัพย์ 259,127,200 129,563,600 50.00 หุ้นสามัญ

16.	บจ.	กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่	 
35	อาคารนานาเหนือ	ชั้น	5	ถ.สุขุมวิท		
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	
โทรศัพท์	:	0-2208-3047		
โทรสาร	:	0-2256-8659

Holding	Company 30,000,000 22,799,999 76.00 24.00(3) หุ้นสามัญ

ธุรกิจสนับสนุน

17.	บจ.	กรุงไทยกฎหมำย 
191/50-53,	55,	21	อาคาร	ซี.ที.ไอ.	ทาวเวอร์		
ชั้น	18-19,	27	ถ.รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110	
โทรศัพท์	:	0-2096-8800	
โทรสาร	:	0-2261-3748-50

บริการงาน
กฎหมาย

300,000 299,993 100.00 - หุ้นสามัญ

18.	บจ.	รักษำควำมปลอดภัย	กรุงไทยธุรกิจบริกำร	
96/12	ซ.ลาดพร้าว	106	(บุญอุดม	1)	
ถ.ลาดพร้าว	แขวงพลับพลา	เขตวังทองหลาง	
กรุงเทพฯ	10310		
โทรศัพท์	:	0-2791-9800		
โทรสาร	:	0-2935-3711

บริการทั่วไป 1,400,000 1,399,990 100.00 - หุ้นสามัญ

19.	บจ.	กรุงไทย	คอมพิวเตอร์	เซอร์วิสเซส	 
22/1	อาคารไสวบราวน์	2	ซ.สุขุมวิท	1	ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110

		 โทรศัพท์	:	0-2646-8000

บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

13,000,000 12,999,994 100.00 - หุ้นสามัญ

20.	บจ.	อินฟินิธัส	บำย	กรุงไทย	 
944	อาคารสามย่านมิตรทาวน์	ชั้นที่	25-26	
ถ.พระรามที่	4	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330

บริการ	Digital	
Platform	รวมถึง
บริการต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี

30,000,000 - - 100.00(5) หุ้นสามัญ
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

อตัรำกำรถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนำคำรถือหุ้นทำงตรง ทำงออ้ม(1)

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(รอ้ยละ)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

ธุรกิจอื่นๆ

21.	บจ.	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ็กซ์	 
5/13	หมู่	3	ต.คลองเกลือ	อ.ปากเกร็ด		
จ.นนทบุรี	11120	
โทรศัพท์	:	0-2558-7555		
โทรสาร	:	0-2558-7566

จัดการระบบ
ช�าระเงินระหว่าง

ธนาคาร

500,000 99,295 19.86 - หุ้นสามัญ

22.	บจ.	บีซีไอ	(ประเทศไทย) 
5/13	หมู่ที่	3	ชั้น	4	ถ.แจ้งวัฒนะ	ต.คลองเกลือ	
อ.ปากเกร็ด	จ.นนทบุรี	11120

ให้บริการหนังสือ	
ค�้าประกัน	

อิเล็กทรอนิกส์บน
ระบบบล็อกเชน

53,000,000 11,750,000 22.17 - หุ้นสามัญ

23.	บจ.	โรงแรมท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ		
999	อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	หมู่	1	
ต.หนองปรือ	อ.บางพลี	จ.สมุทรปราการ	10540	
โทรศัพท์	:	0-2131-1042-4		
โทรสาร	:	0-2131-1189

โรงแรม 10,177,800 1,017,780 10.00 - หุ้นสามัญ

24.	บจ.	เมืองใหม่อุตสำหกรรม	สระบุรี		
123	อาคารไทยประกันชีวิต	ชั้น	12	ถ.รัชดาภิเษก	
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท์	:	0-2246-9487		
โทรสาร	:	0-2246-9819

นิคมอุตสาหกรรม 25,000,000 2,500,000 10.00 - หุ้นสามัญ

25.	บมจ.	อัลฟำเทค	อีเลคทรอนิคส์	 
(ติดต่อส�านักงานคณะผู้ช�าระบัญชี)	
889	อาคารไทยซีซี	ทาวเวอร์	ชั้น	14	ห้อง	141	
ถ.สาทรเหนือ	เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

2,642 806 30.51 - หุ้นสามัญ

26.	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

27.	บมจ.	ผลิตภัณฑ์อำหำรกว้ำงไพศำล	 
43	อาคารธนสาร	ถ.เชียงใหม่	เขตคลองสาน	
กรุงเทพฯ	10600	
โทรศัพท์	:	0-2863-3288		
โทรสาร	:	0-2437-8123

ผลิตและจ�าหน่าย
อาหารกระป๋อง

500,489,990 62,145,000 12.42 - หุ้นสามัญ

หมายเหตุ	:	 (1)	อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย

	 					 (2)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย

	 					 (3)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บมจ.	บัตรกรุงไทย	

	 					 (4)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บจ.	เคทีซี	พิโก	(กรุงเทพฯ)	

	 					 (5)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บจ.	กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
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ชื่อบรษัิทและสถำนท่ีต้ังส�ำนักงำนใหญ่ ประเภทธุรกิจ
จ�ำนวนหุ้นท่ี
จ�ำหน่ำยแล้ว

ท้ังหมด

อตัรำกำรถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนำคำรถือหุ้นทำงตรง ทำงออ้ม(1)

จ�ำนวน 
หุ้นท่ีถือ

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(รอ้ยละ)

สัดส่วนกำรถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

28.	บมจ.	สหวิริยำสตีลอินดัสตรี 
28/1	อาคารประภาวิทย์	ชั้น	2-3	ถ.สุรศักดิ์	
แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	
โทรศัพท์	:	0-2238-3063-82	
โทรสาร	:	0-2236-8890,	0-2236-8892

อุตสาหกรรม	
เหล็ก

11,113,018,280 4,499,394,589 40.49 - หุ้นสามัญ

29.	กองทรัสต์เพื่อกิจกำรเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจ 
เอสเอ็มอีก้ำวไกลไปด้วยกัน	1	 
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์	ชั้น	9,	24	
ถ.พระราม	1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330

Private	Fund		
(เป็นกองทุนที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อส่งเสริม	
ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(SMEs)

21,100,000 18,590,302.70 88.11 - ใบทรัสต์

30.	กองทรัสต์เพื่อกิจกำรเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจ 
เอสเอ็มอีก้ำวไกลไปด้วยกัน	2	 
989	อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์	ชั้น	9,	24	
ถ.พระราม	1	แขวงปทุมวัน	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330

Private	Fund		
(เป็นกองทุนที่จัด
ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม	
ผู้ประกอบการ

วิสาหกิจ	
ขนาดกลางและ	
ขนาดย่อม	(SMEs)

70,940,000 60,892,696.86 85.84 - ใบทรัสต์

หมายเหตุ	:	 (1)	อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย

	 					 (2)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย

	 					 (3)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บมจ.	บัตรกรุงไทย	

	 					 (4)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บจ.	เคทีซี	พิโก	(กรุงเทพฯ)	

	 					 (5)	ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน	บจ.	กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
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• นำยทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนำคำร บจ.	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)
93	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง
เขตดินแดง	กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท์	 :	0-2009-9000
SET	Contact	Center	:	0-2009-9999
โทรสาร	 :	0-2009-9991
E-mail	 :	SETContactCenter@set.or.th

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้
>	 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่	2	ธนาคารกรุงไทย	

จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2560	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2570		
ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนดและ	
มีข้อก�าหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ	(ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)	
หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน

>	 หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สรอ.	ของ	ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)		
ครั้งที่	1/2561	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2566

>	 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่	2	ธนาคารกรุงไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2562	ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2572		
ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนดและ	
มีข้อก�าหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ	(ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)		
หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน

บมจ.	ธนำคำรกรุงไทย	(นำยทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน	งำนนำยทะเบียนหลักทรัพย์
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.	ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	(นำยทะเบียน)
ฝ่ำยปฏิบัติกำรบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์	
1222	ชั้น	AA	ถ.พระรามที่	3
แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120	
โทรศัพท์	 :	0-2296-5715	
โทรสาร	 :	0-2683-1302

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย	(นำยทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน	งำนนำยทะเบียนหลักทรัพย์
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 บจ.	ส�ำนักงำน	อีวำย	
193/136-137	อาคารเลครัชดา	ชั้น	33
ถ.รัชดาภิเษก	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2264-9090	
โทรสาร		:	0-2264-0789-90

• ที่ปรึกษำกฎหมำย	 ฝ่ำยนิติกำร	
กลุ่มก�ำกับงำนกฎหมำย
สำยงำนก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมำย
บมจ.	ธนำคำรกรุงไทย
10	อาคารสุขุมวิท	ชั้น	17	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2208-1770-79

บจ.	กรุงไทยกฎหมำย
191/50-53	อาคาร	ซ.ีที.ไอ.	ทาวเวอร์		
ชั้น	18-19,	27	ถ.รัชดาภิเษก		
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย		
กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2261-3739
โทรสาร	 :	0-2261-3748-50

4.  บุคคลอำ้งองิอื่นๆ 
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ธันวำคม 2563 ธันวำคม 2562

•	 S&P	Global	Ratings
	 •	 ระยะยาว/ระยะสั้น
	 •	 แนวโน้ม
	 •	 Stand-Alone	Credit	Profile	(SACP)

BBB	/	A-2
Watch	Negative	(2)

bb+

BBB	/	A-2
Stable
bb+

•	 Moody’s	Investors	Service
	 •	 ระยะยาว/ระยะสั้น
	 •	 แนวโน้ม
	 •	 Baseline	Credit	Assessment	(BCA)

Baa1	/	P-2
Stable
baa3	

Baa1	/	P-2
Positive
baa3	

•	 Fitch	Ratings
	 อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ
	 •	 ระยะยาว/ระยะสั้น
	 •	 แนวโน้ม
	 •	 Viability	Rating
	 •	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.

	 อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
	 •	 ระยะยาว/ระยะสั้น
	 •	 แนวโน้ม
	 •	 หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.
	 •	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท

BBB	/	F2
Stable
bbb-
--	(1)

AA+	(tha)	/	F1+	(tha)
Stable

AA+	(tha)
AA-	(tha)

BBB	/	F2
Positive
bbb-
BBB-

AA+	(tha)	/	F1+	(tha)
Stable

AA+	(tha)
AA	(tha)

	(1)	 ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.	ในเดือนธันวาคม	2562

(2)	 เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2563	S&P	Global	Ratings	ระบุอันดับความน่าเชื่อของธนาคาร	และตราสารเป็น	CreditWatch	with	negative	implications

5.  อนัดับควำมน่ำเชื่อถือของธนำคำร

ในวันที่	2	เมษายน	2563	Fitch	Ratings	ได้ประกาศ	“คง”	อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ	และอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
ของธนาคาร	โดยพิจารณาถึงความท้าทายของสภาพแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจ	ผลกระทบจากเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	
นอกจากนี้	ธนาคารยังได้รับพิจารณาถึงความส�าคัญในฐานะ	1	ใน	5	ธนาคารที่มีนัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ	(D-SIB)	และความเป็นธนาคาร
ที่มีความส�าคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน	ทั้งนี้	ธนาคารได้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท	
ลง	1	notch	 เป็น	AA-	(tha)	 จากเดิม	AA	(tha)	ตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับปรับปรุงใหม่ของ	Fitch	Ratings	ซึ่งส่งผลต่ออันดับความ	
น่าเชื่อถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ

ในวันที่	24	 สิงหาคม	2563	S&P	Global	Ratings	 ได้ระบุถึงการแพร่ระบาดของ	COVID-19	 ที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย		
รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น	จึงได้ประกาศ	CreditWatch	with	negative	implications	ส�าหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือของธนาคารและตราสาร

6.  ข้อมูลส�ำคัญอื่น 
ไม่มี
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ท�ำเนียบเครอืข่ำยบรกิำร
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2563

(ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขา,  
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,  
จุดบริการ ATM, ส�านักงานธุรกิจ และอื่นๆ  
ได้ที่ krungthai.com/th/contact-us/ktb-location 
หรือ สแกน QR Code)
หมายเหตุ:  รวมส�านักงานใหญ่ และจุดบริการนอกสถานที่ ที่ให้บริการเกินกว่า 30 วัน

ภาคตะวนัออก 
8

จดุบรกิำร
94

สำขำท่ัวไป

กทม. และ
ปรมิณฑล

16
จดุบรกิำร

2
สำขำดิจทัิล

301
สำขำท่ัวไป

ภาคใต้
6

จดุบรกิำร
151

สำขำท่ัวไป

ภาคกลาง
2

จดุบรกิำรสำขำท่ัวไป
92

ภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

6
จดุบรกิำร

1
สำขำดิจทัิล

187
สำขำท่ัวไป

61151
ภาคเหนือ จดุบรกิำรสำขำดิจทัิลสำขำท่ัวไป

ช่องทำงกำรติดต่อธนำคำร
ลูกค้าบุคคล

  Krungthai Contact Center 0-2111-1111
  Call.CallCenter@krungthai.com

ลูกค้านิติบุคคล
  ลูกค้าธุรกิจ (เวลาท�าการ 08.00-19.00 น.) 0-2111-9999
  หน่วยงานภาครัฐ (24 ชั่วโมง) 0-2111-1144
  Cash.management@krungthai.com

ขอความช่วยเหลือหรือติชมบริการ
  Krungthai Contact Center 0-2111-1111 
  ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�าโพง 

  กทม. 10331
  complaint.center@krungthai.com

สาขาในประเทศ

จดุบรกิาร 
แลกเปล่ียนเงนิตรา 
ต่างประเทศ

46
แห่ง

ศูนย์ธุรกิจ 
ต่างประเทศ

25  
แห่ง

ส�านักงานธุรกิจ

74  
ส�านักงาน

976
4

44

สำขำท่ัวไป

สำขำดิจทัิล

จดุบรกิำร

  Krungthai Care 
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สำขำต่ำงประเทศ / ส�ำนักงำนผู้แทน 
ณ 31 ธนัวาคม 2563

สำขำคุนหมิง
ผู้จัดการสาขา : นางสาววีราณี ธนสารวิมล
ที่อยู่  :  19th Floor, Shuncheng East Building, 

No.11, Dongfeng Road (West), 
Kunming, Yunnan, China, 650031

โทรศัพท์ : +86 (871) 6313-8370
โทรสาร : +86 (871) 6313-8367
SWIFT : KRTHTHBKKNM
E-Mail : br.kunming@krungthai.com

สำขำลอสแองเจลิส
รักษาการผู้จัดการสาขา : นายอิทธิสุนธร เนื่องยินดี 
ที่อยู่  :  707 Wilshire Boulevard, Suite 3150 

Los Angeles, CA. 90017, USA.
โทรศัพท์ : +1 (213) 488-9897, 488-9899
โทรสาร : +1 (213) 891-0733
SWIFT : KRTHUS6L
E-Mail : br.losangeles@krungthai.com

สำขำมุมไบ
ผู้จัดการสาขา : นายกสิณพงศ์ คงฤทธิ์
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@krungthai.com

สำขำพนมเปญ
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นายวัชรพงษ์ สมพงษ์
ที่อยู่  :  149, Street 215, Sangkat phsar Depo 1, 

 Khan Toulkok, Phnom Penh 12153, 
Cambodia

โทรศัพท์ : +855 (23) 882-959, 883-720
โทรสาร : +855 (23) 883-719
SWIFT : KRTHTHBKPMP
E-Mail : br.phnompenh@krungthai.com 

สำขำย่อยจงัหวดัเสียมเรยีบ
ผู้จัดการสาขา : นายสาคร จันสมุทร
ที่อยู่  :  10-11, Sivatha Road, Mondol 2,  

Khum Svay Dangkum Siem Reap District,  
Siem Reap 17252, Cambodia

โทรศัพท์ : +855 (63) 964-758
โทรสาร : +855 (63) 964-759
E-Mail : br.siemreap@krungthai.com 

สำขำสิงคโปร์
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@krungthai.com

สำขำนครหลวงเวยีงจนัทน์
ผู้จัดการสาขา : นายโชคชัย ลีลาภัทรพันธุ์ 
ที่อยู่  :  80 Lanexang Road, Ban Xiengyuen,  

Chanthabouly, Vientiane Capital  
People’s Democratic Republic of Lao

โทรศัพท์ : +856 (21) 213-480, 222-761
โทรสาร : +856 (21) 222-762
E-Mail : br.vientiane@krungthai.com

สำขำเคย์แมน
ผูอ้�านวยการฝ่าย ผูบ้รหิารสาขา : นายวิทยา อาชีวปาริสุทธิ
ที่อยู่  :  5th Floor, Harbour Place,  

103 South Church Street, P.O. Box 1353,  
George Town, Grand Cayman KY1-1108

E-Mail : br.cayman@krungthai.com

ส�ำนักงำนผู้แทนย่ำงกุ้ง
ผูจ้ดัการส�านกังานผูแ้ทนอาวโุส : นายวุฒิชัย เสริมส่งสกุลชัย
ที่อยู่  :  Centre Point Tower, 7th Floor,  

No.65, Corner of Sule Pagoda Road and  
Merchant Street, Kyauktada Township,  
11182, Yangon, Myanmar

โทรศัพท์ : +95-9-420 277 056, +95-1-243 186
E-Mail : br.yangon@krungthai.com, 
    wutichai.sermsongsakunchai@krungthai.com



รายงานประจ�าปี 2563 ฉบับน้ีมีข้อความบางส่วนท่ีมีลักษณะเป็นการ 
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ (รวมถึงโอกาส โครงการด�าเนินงาน  
และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความในลักษณะดังกล่าว 
เปน็ความเห็นของธนาคารในปัจจบัุนเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคต แต่มไิด้
เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่อย่างใด  
โดยผลท่ีเกิดขึ้นจรงิในอนาคตน้ัน อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
จากข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปี 2563 ฉบับน้ี ผู้ลงทุนจงึควร
พิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ 
ในอนาคตได้

ดังน้ัน ในการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง 
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารใน 
รายงานประจ�าปี 2563 ฉบับน้ี

ร า ย ง า น ป ร ะ จ ํา ปี ฉ บั บ น้ี

ผู้จดัท�ำ 
ทีม Business Risk and Macro Research 
สายงาน Global Business Development  
and Strategy  

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย

ออกแบบ และจดัพิมพ์
บจก. 21 เซ็นจรูี่
โทร: 0-2150-9676-7

ใช้กระดาษปอนด์ 
ท่ีผลิตจากเย่ือ 

EcoFiber 
ช่วยประหยัดพลังงาน 
และรกัษาส่ิงแวดล้อม

ใช้หมึกถ่ัวเหลือง 
ในการพิมพ์ 

ช่วยลดปรมิาณ 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์



เ คียงข้ างไทย เ คียงข้างคุณ

Krungthai Care

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0-2255-2222  โทรสาร: 0-2255-9391-3  
Krungthai Contact Center: 0-2111-1111  Corporate Call Center: 0-2111-9999
 krungthai.com  SWIFT: KRTHTHBK




