


กรุงไทย ปรบัเปล่ียนวธีิการท�างานให้สอดคล้องกับวถีิชีวติดิจทัิล
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนของคนไทยในทุกมิติ ผ่าน 6Ps

ก ล้ า เ ป ล่ี ย น เ พ่ื อ ก้ า ว น� าก ล้ า เ ป ล่ี ย น เ พ่ื อ ก้ า ว นํ า

พรอ้มก้าวสู่ยุค Digital Economy ด้วยเทคโนโลยีช้ันน�า และวางรากฐานทางการเงนิแบบดิจทัิล โดยพัฒนาแพลตฟอรม์ดิจทัิล  
ท่ีช่วยยกระดับโครงสรา้งพ้ืนฐานด้านดิจทัิลของไทย และสามารถส่งต่อความช่วยเหลือของภาครฐัสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  
ตลอดจนบรกิารด้านการเงนิแก่คนไทย เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวติความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวยั

P1
Platform



P2
Product

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารด้านดิจทัิลให้ครอบคลุมทุกความต้องการของกิจกรรมหลัก
ในชีวติประจ�าวนัของลูกค้าและประชาชนอย่างท่ัวถึง



มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยปลุกพลังความกล้าท่ีจะเปล่ียนและสนับสนุนการ Upskill/Reskill 
ให้สามารถตอบโจทย์ Future of Work รวมถึงส่งเสรมิการท�างานแบบ Formula 1 Culture 
ภายใต้ความรบัผิดชอบและหลักธรรมาภิบาล

P3
People



P4
Partner

ขยายพันธมิตรเพ่ือต่อยอดธุรกิจแบบ X2G2X โดยใช้ภาครฐัเป็นจดุศูนย์กลาง แล้วเชื่อมต่อจดุแต่ละจดุ 
ยึดโยงเข้ากับ 5 ecosystems ด้วย Digital Platform (Connect the dot)  
ซึ่งจะน�าไปสู่การสรา้งรายได้ให้กับธนาคาร (Monetization)  



ปรบัปรุงกระบวนการท�างานเป็นระบบดิจทัิล น�าเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA)  
และ AI มาใช้ในกระบวนการต่างๆ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน ช่วยประหยัดทรพัยากร 
และลดการใช้จนถึงไรก้ระดาษ
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Process



P6
Planet

พัฒนาศักยภาพของชุมชน สนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน  
ภายใต้ระบบการช�าระเงนิท่ีสะดวก ปลอดภัย และเข้าถึงได้ รวมท้ังส่งเสรมิการรกัษาส่ิงแวดล้อม 
และระบบนิเวศ เพ่ือให้ชุมชนและสังคมไทยเติบโตได้อย่างย่ังยืน
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แห่งความภาคภูมิใจ
ธนาคารคู่คนไทย เพ่ือเศรษฐกิจไทย เพ่ือสังคมไทยเติบโตอย่างย่ังยืน

รางวลัระดับนานาชาติ 22 รางวลั
01. รางวลั The Asset Triple A Sustainable Capital Markets 
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03. Global Banking & Finance Awards สาขา Best CSR Bank 
Thailand 2021

04. Global Banking & Finance Awards สาขา Banking CEO of 
the Year Thailand 2021

05. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best Digital 
Transformation Bank – Thailand

06. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Most 
Innovative COVID-19 Emergency Relief Assistance 
Initiatives – Thailand

07. Global Business Outlook Awards 2021 สาขา Best 
Government and Infrastructure Financing Bank – 
Thailand

08. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา "Best 
Digital Bank Thailand 2021”

รางวลั

09. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Most 
Sustainable Bank Thailand 2021”

10. World Economic Magazine Awards 2021 สาขา “Best 
Corporate Banking COVID-19 Response Initiative 
Thailand 2021”

11. รางวลั Most Sustainable Bank 2021 – Thailand
12. รางวลั PAN Finance Awards สาขา Most Innovative 

Banking App - Krungthai Next -Thailand 2021
13. รางวลั International Banker 2021 Asia & Australasia 

Awards สาขา Best Innovation In Retail Banking 
Thailand 2021

14. รางวลั International Banker 2021 Asia & Australasia 
Awards สาขา Best Commercial Bank Thailand in the 
2021

15. รางวลั Asiamoney Best Bank Awards 2021 สาขา Best 
Digital Bank - Thailand 
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16. รางวลั Asia Corporate Excellence & Sustainability 
Awards (ACES) 2021 ประเภท Asia’s Best Performing 
Companies & Top Workplaces in Asia

17. รางวลั 2021 Sustainability Awards ประเภท Sustainability 
Product of the Year

18. รางวลั Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise 
Award  (Banking Industry)

19. รางวลั Best Practice (Emerging Market) ประเภท Great 
Practice

20. รางวลั Bank of the Year 2021 in Thailand 
21. รางวลั ASEAN Business Awards (ABA) 2021
22. รางวลั 2021 SEAL Business Sustainability Awards ประเภท 

Sustainable Innovation Award Category

รางวลัระดับประเทศ 16 รางวลั
23. รางวลั 2019 ASEAN Corporate Governance Scorecard 

Award ประเภท ASEAN Asset Class PLCs (Thailand)   
24. รางวลั Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท  

"อตุสาหกรรมการเงนิและการธนาคาร“
25. รางวลั Thailand Top Company Awards 2021 ประเภท "Best 

Digital Banking Service of the Year Award" 

26. Product of the year Awards: ประเภทกลุ่มการเงนิและการ
ลงทุน พันธบัตรออมทรพัย์ รุน่วอลเล็ต สบม. 

27. รางวลั Best Bond Awards 2020 สาขา Best Repo Primary 
Dealer

28. รางวลั Best Bond Awards 2020 สาขา Best Outright 
Primary Dealer

29. รางวลั Best Bond Awards 2020 สาขา COVID-19 Financing 
Contributor

30. รางวลั “THAILAND ZOCIAL AWARDS 2021” สาขา “BEST 
BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA”

31. รางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 
2021 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบรกิาร (Product / 
Service Excellence) 

32. รางวลัหุ้นย่ังยืน Thailand Sustainability Investment 
(THSI) 2021

33. รางวลั Sustainability Disclosure Award ประจ�าปี 2564
34. รางวลัโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย 

ประจ�าปี 2564
35. รางวลั โล่ประกาศเกียรติคุณ “วฒุิสภา ศรทัธาความดี”
36. รางวลั Bangkok Post : CEO of The Year 2021
37. รางวลั การพัฒนาสู่รฐัวสิาหกิจดิจทัิล ประจ�าปี 2565
38. รางวลั คณะกรรมการรฐัวสิาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2565
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งบการเงนิ

19,439

24,556 
ล้านบาท

ล้านบาท

ก�าไร (ขาดทุน) 
สุทธิ

2,334,842
ล้านบาท

(หักรายได้รอตัดบัญชี)
เงนิให้สินเชื่อ  

2,628,963
ล้านบาท 20.12% 

19.11%

เงนิกองทุน 
ต่อสินทรพัย์เส่ียง

2564 2564 2564

2563 2563 2563

งบการเงนิรวม
(หน่วย : ล้านบาท)

2564 2563 2562 2561 2560

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์รวม 3,556,744 3,327,780 3,012,216 2,739,203 2,854,210

เงินให้สินเชื่อ  
 (หักรายได้รอตัดบัญชี)

2,628,963 2,334,842 2,089,873 2,024,205 1,938.082

เงินรับฝาก 2,614,747 2,463,225 2,155,865 2,039,602 2,070,875

หนี้สินรวม 3,182,633 2,972,717 2,663,890 2,425,062 2,559,991

ส่วนของเจ้าของ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

360,052 343,466 338,287 305,875 287,861

ผลการด�าเนินงาน

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,372 88,343 88,316 83,689 86,863

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 32,414 33,905 37,342 33,532 36,361

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 115,786 122,248 125,658 117,221 123,224

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น 52,731 53,465 62,474 53,088 49,483

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 
 (ก่อนหักส�ารอง)

63,055 68,783 63,184 64,133 73,741

หัก ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น / หนี้สูญ 
  หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

32,524 44,903 23,814 26,192 44,834

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 24,556 19,439 32,138 31,089 24,110

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

21,588 16,732 29,284 28,491 22,440

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) 
 (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

0.63 0.53 1.02 1.02 0.81

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นเฉล่ีย (ROE) 
 (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

6.14 4.91 9.09 9.60 7.99

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) 2.49 2.91 3.22 3.13 3.28

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 45.54 43.73 49.72 45.29 40.16

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ต่อเงินรับฝาก 100.54 94.79 96.94 99.25 93.59

สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม 3.50 3.81 4.33 4.53 4.19

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้อยค่าด้านเครดิต / ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 168.82 147.34 131.80 125.74 121.71

 ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 16.86 15.79 15.24 14.47 13.44

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 20.12 19.11 19.01 18.22 17.15

ข้อมูลหลักทรัพย์

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)  (บาท) 25.75 24.57 24.20 21.88 20.59

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น - EPS (บาท) 1.54 1.20 2.09 2.04 1.61

อัตราการจ่ายเงินปันผล N/A 28.93 40.00 40.00 40.02

เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) N/A 0.275 0.753 0.718 0.61

ข้อมูลทางการเงนิท่ีส�าคัญ

001



สารจากประธานกรรมการธนาคาร

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 ยังคงส่ง
ผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนและภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง ท�าให้ภารกิจ
ส�าคัญของธนาคารกรุงไทย จึงยังคงมุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ ในการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 และเป็นฟันเฟืองหลักที่ช่วยขับเคล่ือน
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐสู ่ประชาชนทุกคน ไปจนถึงระดับ
เศรษฐกจิฐานราก โดยน�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมทีธ่นาคารพฒันาและ
ต่อยอด มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งผ่านความช่วยเหลือไปสู่กลุ่ม 
เป้าหมายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ จากการระบาดของ COVID-19 ยังได้เปิดเผยให้เห็นถึง
ความเปราะบางของประเทศในมติต่ิาง ๆ  อาท ิความเหลือ่มล�า้ทางด้าน
รายได้ การออม และการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ ตลอดจนปัญหา
การละเลยต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมและสภาพภมูอิากาศทีท่วคีวามส�าคญั
และก�าลงัเป็นกระแสโลก ธนาคารจึงให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิ
อย่างยัง่ยืน หรอื Krungthai Sustainability ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิสากล
ด้าน “สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล” หรือ ESG อีกทั้งธนาคาร
ยังส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรมให้กับภาคธุรกิจและการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเลก็  
(SMEs) รวมทั้งรายย่อย เพ่ือให้ภาคธุรกิจทุกขนาดมีโอกาสในการ 
เติบโตได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจด�าเนินธุรกิจภายใต้
ความรับผิดชอบและหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ธนาคาร
ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากภาคส่วนต่าง ๆ สะท้อนจากรางวัล
ในปี 2564 ที่ธนาคารได้รับทั้งในระดับนานาชาติและระดับประเทศรวม 
38 รางวัล อาทิ รางวัล “Most Sustainable Bank Thailand 2021” จาก
นิตยสาร World Economic ประเทศสหรัฐอเมริกา รางวัล “Bank of 
the Year 2021 in Thailand” จากนิตยสาร The Banker ประเทศอังกฤษ 
รางวัล ”Best Bank Awards 2021 สาขา Best Digital Bank - Thailand” 
จากนติยสาร Asiamoney ฮ่องกง รางวัล "Best Digital Banking Service 
of the Year Award" จากนิตยสาร Business+ รางวัล “Sustainability 
Disclosure Award ประจ�าปี 2564” จากสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัล
พระราชทาน “Thailand Corporate Excellence Awards 2021 สาขา
ความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product / Service Excellence)” 
โดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

อย่างไรก็ดี สภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจในระยะข้างหน้าที่ยังมี
ความไม่แน่นอนสูง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะยังตอบโจทย์ลูกค้าและ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการธนาคารยงัคงสนับสนนุ
ให้บคุลากรทกุระดบัเปลีย่นวธิกีารท�างาน โดยส่งเสรมิการคดินอกกรอบ 
น�ากระบวนการใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับ New Normal 
เร่ง Upskill Reskill ให้ทันต่อยุคดิจิทัล ให้มี Digital literacy มากขึ้น 
สามารถเชือ่มโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยไีด้อย่างลงตวั เน้นการ
ท�างานแบบ Agility ให้สอดรับกับ Business model ของภาคธนาคารที่
มุ่งสู่ Digital banking อย่างเต็มรูปแบบ รวมทั้งต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพ
และบูรณาการกระบวนการท�างานแบบ End-to-End ควบคู่ไปกับการ
ปลูกฝัง DNA การไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ให้กับพนักงาน
อย่างต่อเนือ่งและเข้มข้น เพือ่ให้พนกังานทกุคนร่วมแรงร่วมใจกนัท�าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน (Change From Within) โดย 
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคัญกับการสร้างธรรมาภิบาล 
ให้เกิดขึ้นในองค์กรมาโดยตลอด เพราะเชื่อว่าจะเป็นรากฐานส�าคัญที ่
ช่วยให้ธนาคารเตบิโตได้อย่างย่ังยืน มภีมูคิุม้กนัต่อภยัคกุคามและความ
ไม่แน่นอน และพร้อมปรบัตวัรบักระแสการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง รวมทั้งมีความพร้อมที่จะสนับสนุนสังคมไทยให้เติบโต
บนฐานของความยั่งยืนด้วย 

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

จากความมุ่งมั่นต้ังใจด�าเนินธุรกิจ
ภายใต้ความรบัผิดชอบและ

หลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเน่ือง
คือความไวว้างใจท่ี
ธนาคารได้รบั

รางวลั

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร

ปี 2564
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สารจากกรรมการผู้จดัการใหญ่
ในปี 2564 การกลับมาระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจ

ไทยฟื้นตัวได้อย่างจ�ากัด ฐานะการเงินของครัวเรือนและภาคธุรกิจยังมี
ความเปราะบาง โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและกลุ่มที่ 
อิงกับอุปสงค์ในประเทศ ธนาคารกรุงไทยได้ให้การดูแลลูกค้าและ 
ผูป้ระกอบการ เพือ่ให้สามารถก้าวผ่านวกิฤตครัง้ใหญ่นีไ้ปได้ โดยร่วมมือ
กบัภาคธนาคารในการออกมาตรการช่วยเหลือลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง เสรมิ
สภาพคล่องและสนบัสนนุเงนิทนุเพ่ือฟ้ืนฟูกจิการ รวมถงึการพกัช�าระหนี้
และปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนและเป็นธรรมตามแนวนโยบายของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และเป็นท่ีน่าภาคภูมิใจท่ีธนาคารได้รับการ
ยอมรบัอย่างมากจากการทุม่เทสรรพก�าลงัทัง้เครอืข่ายบรกิาร เทคโนโลยี 
ตลอดจนบุคลากรในการส่งต่อความช่วยเหลือของภาครัฐสู่ประชาชน 
คนไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึง่ เราเทีย่วด้วยกนั เราชนะ มาตรา 
33 เรารักกัน และยิ่งใช้ยิ่งได้ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมโครงการ 
“ไทยร่วมใจ” จัดตั้งหน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ 
รวมจ�านวนกว่า 129 จุด ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพราะธนาคารมุ่งมั่นที่จะยก
ระดบัคณุภาพชีวติความเป็นอยูข่องประชาชนและลูกค้าทกุกลุม่ ตลอดจน
มุ่งสร้างความเท่าเทียมกันด้านการเงินแก่คนไทย สะท้อนความตั้งใจ 
ที่จะเป็นให้ได้มากกว่าธนาคาร (Beyond Banking) ซึ่งสอดคล้องกับ
พันธกิจใหม่ คือ “To empower better life for all Thais” และเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของธนาคาร สอดคล้องไปกับกรอบการท�างานและ 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations)

การที่ธนาคารสามารถส่งผ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐให้ถึง 
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ตรงจุด และตรวจสอบได้ ทั้งยังสามารถ 
ต่อยอดเพือ่มอบบรกิารทีส่นองตอบพฤตกิรรมและความต้องการใหม่ ๆ  
ในยุค New Normal ได้อย่างทนัเวลา เป็นผลจากการเร่งด�าเนนิการพฒันา 
Digital Platform มาอย่างต่อเนือ่ง โดยให้ความส�าคญักบั 5 Ecosystems 
ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของธนาคาร ได้แก่ กลุม่หน่วยงานภาครฐั อาทิ 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ท่ีปัจจุบันมีผู้ถือบัตรกว่า 13 ล้านราย  
การจ�าหน่าย 1 Baht Bond ผ่านวอลเล็ต สบม. ที่ประชาชนสามารถ
ลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ข้ันต�่าเพียง 100 บาท รวมถึงการร่วม
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น กลุ่มการ
ช�าระเงนิ อาท ิการพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ ๆ  ของ Krungthai NEXT 

บริการ Krungthai Gold Wallet ที่สามารถซื้อขายทองค�าแบบ 
ออนไลน์ครบวงจร รวมถงึการเปิดขายหุ้นกูด้จิทัิลของ PTTEP ซึง่ถอืเป็น 
การซื้อขายหุ้นกู้ด้วยระบบดิจิทัลวอลเล็ต “ครั้งแรกในเอเชีย” สะท้อน
ความพร้อมในการขยาย Digital Footprint ของธนาคารไปสู่ความ
ต้องการใหม่ ๆ ในโลกอนาคตได้อย่างมั่นใจ กลุ่มการรักษาพยาบาล
และสุขภาพ อาทิ ระบบ Smart Hospital ซึ่งเป็นการน�าเทคโนโลยีมา
เชือ่มโยงการให้บรกิารแบบครบวงจร เช่น เครือ่งตรวจร่างกายอตัโนมัติ 
AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ระบบการสั่งงาน
ด้วยเสียง Telemedicine การปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ VDO 
Conference เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ 
Health Wallet เพื่อยกระดับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน อาทิ โครงการ Smart University 
และบริการต่าง ๆ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่าน
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และกลุ่มระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาระบบรับ
ช�าระค่าโดยสารแบบไร้เงนิสดให้กับระบบขนส่งสาธารณะรปูแบบต่าง ๆ  
ทั้งนี้ ธนาคารได้ใช้กลยุทธ์ X2G2X โดยใช้ G หรือภาครัฐเป็น
จดุศนูย์กลาง แล้วเชือ่มต่อจดุแต่ละจดุยดึโยงเข้ากบั 5 ecosystems ด้วย 
Digital Platform (connect the dot) เพื่อต่อยอดธรุกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้า และน�าไปสู่การสร้างรายได้ให้กับธนาคาร (Monetization) ซึ่ง
ในปัจจุบันธนาคารสามารถก้าวสู่การเป็นผู้น�าในระบบธนาคารดิจิทัล 
สะท้อนจากจ�านวนผูใ้ช้งานใน Digital Platform ของธนาคารทีม่จี�านวน
รวมมากท่ีสดุ โดยผูใ้ช้งานแอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” และ“Krungthai NEXT” 
รวมกันกว่า 40 ล้านคน (จากเมื่อ 4 - 5 ปีก่อนที่มีผู้ใช้งาน KTB Netbank 
เพยีงประมาณ 3 ล้านคน) นอกจากนี ้ยังมีผูใ้ช้งานแอปพลเิคชนั “ถงุเงนิ” 
อีกกว่า 1.5 ล้านร้านค้า และ “Krungthai Connext” กว่า 16 ล้านคน 

ส�าหรบัในปี 2565 แม้ภาวะเศรษฐกจิมแีนวโน้มจะกลบัมาฟ้ืนตวัดขีึน้ 
แต่ก็ยังเปราะบางและไม่ทั่วถึง อีกทั้งสภาพแวดล้อมทางด้านการ 
แข่งขนัในระบบการเงนิมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก น�ามาซึง่ความท้าทาย
จาก Disruption รอบทิศทาง อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม 
ผู้บริโภค นวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ  อย่าง Cryptocurrency, Digital 
Asset และ DeFi หรือระบบการเงินที่ไร้ตัวกลาง ท�าให้ธนาคารต้องปรับ 
Business Model และบริหารจัดการทรัพยากรให้ได้อย่างยืดหยุ่น 
สามารถปรับเปลี่ยน ปรับตัว เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ก้าวสู่การเป็นผู้น�าในระบบธนาคารดิจทัิล 
จ�านวนผู้ใช้งานมากท่ีสุดใน Digital Platform

“เป๋าตัง” 
"Krungthai NEXT” “ถุงเงนิ”

“Krungthai 
Connext”

ล้านคน ล้านคนล้านรา้นค้า

แอปพลิเคชัน แอปพลิเคชัน
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และรวดเร็วภายใต้ความไม่แน่นอน ธนาคารจึงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 2 Banking Models คือ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และ 
เรือเร็ว (Speedboat) ภายใต้แผนปฏิบัติการ 5 Execution Pillars อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจะด�าเนินการให้เข้มข้นมากขึ้นและกล้าที่จะปรับเปลี่ยน
เพื่อก้าวน�า (Courage to Change) ได้แก่ 1) Sustain Core Growth 
เพื่อให้ธุรกิจหลักเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยเป็นส่วนหนึ่งของ
ชวีติประจ�าวนั (Everyday Life) ครอบคลมุกบัทุกความต้องการ ให้ความ
ส�าคัญกับการปล่อยสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้
ลูกค้ารายย่อยสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวกและท่ัวถึง 
ยิ่งขึ้น ขณะที่สินเชื่อธุรกิจจะเน้นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโต และ
สนิเชือ่เพือ่ยกระดบัการด�าเนนิงานให้รองรับเทรนด์ Net Zero Emission  
รวมถึง BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) 2) Build  
New Business Model โดยธนาคารจะค้นหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ ๆ  ผ่าน
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ซึ่งมุ่งเน้นการ
ให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform เพื่อสร้าง 
รายได้ใหม่ ๆ  สอดรับกบั Mega Trends นอกจากน้ี เมือ่ปลายปีทีผ่่านมา 
ธนาคารโดยบรษิทั อนิฟินธิสั บาย กรุงไทย ร่วมมอืกบับริษทั เอคเซนเชอร์ 
โซลูชั่นส์ จ�ากัด ตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธิส (Arise 
by Infinitas) เพื่อสร้างอัจฉริยะสายพันธุ์ดิจิทัล หรือ “Digital Talents” 
รองรับแผนขยายธุรกิจของธนาคารและพันธมิตร 3) การต่อยอดธุรกิจ
แบบ X2G2X โดยมีภาครัฐเป็นศูนย์กลาง หรือการต่อยอดธุรกิจกับ 
คู่ค้าของลูกค้า ซ่ึงจะเน้นการเช่ือมโยงบริการทางการเงินให้เข้ากับ
กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันที่เกี่ยวข้องกับ 5 Ecosystems ด้วย Digital 
Connectivity 4) Digitization โดยธนาคารจะลดการใช้กระดาษให้น้อย
ที่สุด ตลอดจนปรับกระบวนการและระบบงานภายในโดยใช้เทคโนโลยี
มาช่วย เช่น ระบบ Robotic Process Automation (RPA) และการใช้ 
AI เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน และ  
5) Krungthai Sustainability การให้ความส�าคัญกับการน�าหลัก ESG 
(Environmental, Social, and Governance) มาใช้ในการขับเคลื่อน
กรงุไทยคณุธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 1 หน่วยงาน 1  
แผนความยั่งยืน โครงการ Compliance Champion และโครงการ 
Krungthai Hackathon เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารจะให้ความส�าคัญ
กับการรักษาเสถียรภาพด้านการเงินภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีความ 

ไม่แน่นอนสูง โดยใช้ประโยชน์จากมาตรการพักทรัพย์พักหน้ีของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และตั้งส�ารองในระดับสูงเพียงพอ เพื่อที่จะ
บริหารหน้าผา NPL (NPL Cliff) ให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การพฒันาศกัยภาพบคุลากร เป็นอกีพนัธกจิหนึง่ทีธ่นาคารให้ความ
ส�าคัญ โดยปลุกพลังความกล้าที่จะเปลี่ยน และสนับสนุนการ Upskill / 
Reskill ทั้งในด้าน Innovation, Creativity และ Design Thinking ซึ่งจะ
ช่วยยกระดับและปฏิรูปองค์กรให้สามารถตอบโจทย์ Future of Work 
รวมถึงส่งเสริมการท�างานแบบ Formula 1 culture โดยมีการบูรณาการ 
(Integration) มีความคล่องตัว (Agility) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
มีความแม่นย�า (Accuracy) และมีความปลอดภัย (Security) อีกทั้ง
ธนาคารยงัเน้นการสร้างความร่วมมอื (Synergy) กบับรษิทัในกลุม่ธรุกิจ
และพันธมติร เพือ่ร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์และบรกิารท่ีครอบคลมุกจิกรรม
หลักในชีวิตประจ�าวันของลูกค้าและประชาชนอย่างทั่วถึง 

ทั้งนี้ ด้วยการด�าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ดงักล่าว จะช่วยให้ธนาคารยังสามารถด�ารงฐานะธนาคารพาณิชย์ชัน้น�า
ท่ีตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ช่วยลดความ 
เหลื่อมล�้าในการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและช่องว่าง
การกระจายรายได้ในสงัคม สามารถยกระดบัคณุภาพชวีติความเป็นอยู่
ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่มให้ดีย่ิงขึ้นในทุกมิติ ตลอดจนร่วมมือ 
กบัพนัธมติรของธนาคารในการเป็นกลไกขบัเคลือ่นประเทศให้ก้าวเข้าสู่
โลกแห่งอนาคตเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 

นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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กรุงไทย 
เคียงข้างไทย 
สู่ความย่ังยืน

“TO EMPOWER BETTER LIFE FOR 
ALL THAIS”



คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิาร

สายงาน Digital Solutions
สายงาน Global Business 

Development and Strategy

กรรมการผู้จดัการใหญ่

สายงานกลยุทธ์ 
และผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อและ
กระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

สายงานบรหิารการเงนิ
สายงานเครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็ก 

และรายย่อย

สายงานส่ือสาร 
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

โครงสรา้งองค์กร
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ธรุกิจประกันภัย

บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท อนิฟนิิธัส 
บาย กรงุไทย จาํกัด

บรษัิท อะไรส์
บาย อนิฟนิิธัส จาํกัด

บรษัิท กรงุไทยกฎหมาย จาํกัด

ธรุกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือ

บรษัิท เคทีซี 
นาโน จาํกัด

ธรุกิจด้านตลาดทนุและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

ธรุกิจโฮลด้ิง

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน
กรงุไทย จาํกัด (มหาชน)

ธรุกิจสนับสนุน

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บตัรกรงุไทย
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)

Krungthai 
Group

บรษัิท กรงุไทย
ธรุกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(กรงุเทพฯ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ชลบุร)ี จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ปทมุธานี) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรปราการ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรสาคร) จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์ 
กรงุไทย ซมีโิก้ จาํกัด

บรษัิท กรงุไทยพานิช
ประกันภัย จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรงุไทย
แอดไวซเ์ซอรี ่จาํกัด

บรษัิท เคทีซี 
พรเีพด จาํกัด 

บรษัิท กรุงไทย
ไอบเีจ ลิสซ่ิง จาํกัด*

ธุรกิจบรกิารชําระเงนิภายใต้การกํากับ

* ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 เปล่ียนชื่อบรษัิทเปน็ บรษัิท กรงุไทย มซูิโฮ ลีสซิง่ จาํกัด

by INFINITAS
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สายงานก�ากับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย

สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ี 
และบรหิารทรพัย์สิน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับ 
ดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการก�ากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายสายงานตรวจสอบภายใน

สายงานธุรกิจตลาดเงนิตลาดทุนสายงานบรหิารความเส่ียงสายงานปฏิบัติการ

สายงานบรหิารจดัการทางการเงนิ 
เพ่ือธุรกิจ

สายงานทรพัยากรบุคคล 
และบรรษัทภิบาล

สายงานธุรกิจภาครฐั
สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ี 

และบรหิารทรพัย์สิน

สายงานเทคโนโลยี

ธรุกิจประกันภัย

บรษัิท กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท อนิฟนิิธัส 
บาย กรงุไทย จาํกัด

บรษัิท อะไรส์
บาย อนิฟนิิธัส จาํกัด

บรษัิท กรงุไทยกฎหมาย จาํกัด

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเช่ือ

บรษัิท เคทีซี 
นาโน จาํกัด

ธรุกิจด้านตลาดทนุและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

ธรุกิจโฮลด้ิง

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการกองทุน
กรงุไทย จาํกัด (มหาชน)

ธรุกิจสนับสนุน

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บตัรกรงุไทย
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวติ จาํกัด (มหาชน)

Krungthai 
Group

บรษัิท กรงุไทย
ธรุกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(กรงุเทพฯ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ชลบุร)ี จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(ปทมุธานี) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรปราการ) จาํกัด

บรษัิท เคทีซ ีพิโก 
(สมุทรสาคร) จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์ 
กรงุไทย ซมีโิก้ จาํกัด

บรษัิท กรงุไทยพานิช
ประกันภัย จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรงุไทย
แอดไวซเ์ซอรี ่จาํกัด

บรษัิท เคทีซี 
พรเีพด จาํกัด 

บรษัิท กรุงไทย
ไอบเีจ ลิสซ่ิง จาํกัด*

ธรุกิจบรกิารชําระเงนิภายใต้การกํากับ

* ณ วนัท่ี 5 มกราคม 2565 เปล่ียนชื่อบรษัิทเปน็ บรษัิท กรงุไทย มซูิโฮ ลีสซิง่ จาํกัด

by INFINITAS
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คณะกรรมการธนาคาร
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

01   นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ 
  ประธานกรรมการธนาคาร
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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

03 02 04
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05 06 07 08

05   ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์
   กรรมการธนาคาร 

กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม 
และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

07  พลเอก เทียนชัย รบัพร
   กรรมการธนาคาร 

ประธานกรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

06  นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวลิาส
   กรรมการธนาคาร 

กรรมการอสิระ  
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

08   นายปุณณิศร ์ศกุนตนาค
   กรรมการธนาคาร  

กรรมการบรหิาร  
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

คณะกรรมการธนาคาร
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
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09 10 11 12

09   นางนิธิมา เทพวนังกูร
   กรรมการธนาคาร 

กรรมการอสิระ  
กรรมการตรวจสอบ 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

11   ดร.กุลยา ตันติเตมิท
   กรรมการธนาคาร  

กรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคม

10   นายลวรณ แสงสนิท
   กรรมการธนาคาร  

กรรมการบรหิาร  
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

12   นายผยง ศรวีณิช
   กรรมการผู้จดัการใหญ่ (ผู้มีอ�านาจลงนาม) 

กรรมการบรหิาร 
และกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง 
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ผู้บรหิารระดับสูง
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

01   นายผยง ศรวีณิช
  กรรมการผู้จดัการใหญ่
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02 0504 03

02   นางประราลี รตัน์ประสาทพร
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงาน Digital Solutions 

04   นายสุรธันว ์คงทน
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 
และรกัษาการผู้บรหิารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

03   นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

05   นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานธุรกิจตลาดเงนิตลาดทุน
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06 07 08 09

06   นายเอกชัย เตชะวริยิะกุล
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานบรหิารความเส่ียง

08   นายสันติ ปรวิสุิทธ์ิ
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน  

สายงานปฏิบัติการ

07   นางสาวศรณัยา เวชากุล

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานบรหิารการเงนิ

09   นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

ผู้บรหิารระดับสูง
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564
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10 11 12 13 14

10  นายธวชัชัย ชีวานนท์
   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานบรหิารจดัการทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

12  นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานธุรกิจภาครฐั

11  นายพงษ์สิทธ์ิ ชัยฉัตรพรสุข

   รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

13  นายพิชิต จงสฤษด์ิหวงั* 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

14  นายชาญชัย สินศุภรตัน์
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายย่อย

* ลาออกจากธนาคารต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565
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15 18 16 17 19

19  นายรุง่เรอืง สุขเกิดกิจพิบูลย์* 
   ท่ีปรกึษากรรมการผู้จดัการใหญ่  

15  นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานตรวจสอบภายใน

17  นางสุวรรณา อนันทานนท์ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ีและบรหิารทรพัย์สิน

16  นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ 
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน 

สายงานเครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

18  นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ  
   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส ผู้บรหิารสายงาน  

สายงานส่ือสารและภาพลักษณ์องค์กร

ผู้บรหิารระดับสูง
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564

* รบัต�าแหน่งรกัษาการผู้บรหิารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ต้ังแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565
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1. โครงสรา้งและการด�าเนินงานของกลุ่มบรษัิท

1.1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1.1 วสัิยทัศน์ และพันธกิจ
ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together 

for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน โดยธนาคารได้
เปลี่ยนพันธกิจจากเดิม “ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและ
ระบบงาน ให้บริการและค�าแนะน�าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้าง 
ผลตอบแทนท่ีดอีย่างยัง่ยนืให้แก่ผูถ้อืหุน้” เป็นพนัธกจิใหม่ “To empower  
better life for all Thais” โดยธนาคารมุ่งม่ันพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเงินผ่าน Thailand Digital Platform เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและลูกค้าทุกกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น 
ในมติต่ิางๆ อาท ิช่วยสร้างการเรยีนรูใ้ห้กบัประชาชนจนถงึระดับฐานราก 
ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลย ีช่วยลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้า 
ถึงปัจจัยพื้นฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลและช่องว่างการกระจายรายได้ 
ในสังคมแก่ประชาชน ร่วมพฒันาให้สงัคมไทยเดนิหน้าสู ่Digital Society  
และสังคมไร้เงินสด ตลอดจนมุ่งสร้างความเท่าเทียมกันด้านการเงิน 
แก่คนไทย เช่น โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ความรู้ทางการเงิน  
สิทธิพื้นฐานส�าหรับบริการภาครัฐ และความเท่าเทียมกันด้านรายได ้
ของประชาชน เพื่อสนับสนุนการบรรลุพันธกิจใหม่ของธนาคาร

ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคารในปี 2564
ภาพรวมเศรษฐกจิไทยในปี 2564 ยังคงเผชญิกบัความไม่แน่นอนสูง

ของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ โควิด-19 รวมท้ังความ 
ท้าทายจากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามากระทบต่อธุรกิจธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น 
สภาพแวดล้อมการแข่งขันท่ีรุนแรงทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยี 
ใหม่ๆ ที่ถูกน�ามาใช้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภค ผู้ประกอบการ 
และภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) การเข้ามา
แข่งขนัของผูเ้ล่นรายใหม่ รวมทัง้กระแสการให้ความส�าคญัในเรือ่ง ESG 
ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ท�าให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์  
ตลอดจนสามารถรบัมอืกับกระแสการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้รวดเรว็และ
รนุแรง ท้ังนี้ เพื่อให้ธนาคารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ 
ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ 
ไปได้ 

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัการพจิารณา
ทบทวนและก�าหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ 
และแผนธรุกจิของธนาคาร รวมถงึตดิตามดแูลให้มกีารน�าไปปฏบิตัเิพือ่
ให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร โดยธนาคารจัดให้มีการประชมุระดมความคดิ 
ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหาร 
ของบริษัทในเครือ เพื่อก�าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส�าคัญ 

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 
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ที่จะขับเคล่ือนกลุ่มธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากนั้น 
ฝ่ายจัดการจะน�าความคดิเหน็ทีไ่ด้จากการประชุมฯ ไปประกอบการจดัท�า 
แผนธุรกิจของธนาคาร และน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ หลังจากนั้นจึงด�าเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร ์
และแผนธรุกิจของธนาคาร รวมทัง้เป้าหมายทีส่�าคญัให้พนกังานในองค์กร 
ได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB Business Strategy Seminar) เป็น
ประจ�าทกุปี เพือ่ให้ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจั้ดการสาขา ผูบ้รหิารส�านกังานเขต 
และผู้บริหารระดับฝ่ายข้ึนไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการ
บริหารงาน ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก 
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งจะได้น�ายุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่ 
พนักงานในหน่วยงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
ทั้งธนาคารต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารสัญจร พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสาขาในแต่ละภูมิภาค
อย่างสม�่าเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�าคัญในด้านต่างๆ 
รวมถึงรับทราบปัญหาจากการด�าเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดรายเดือน และรายไตรมาส รวมถึง 
ผลการด�าเนนิงานของธนาคารเปรยีบเทยีบกบัธนาคารคูเ่ทยีบรายไตรมาส  
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้มอบนโยบาย กลยุทธ์ และ 
ค�าแนะน�าต่างๆ ไปยงัฝ่ายจดัการ ผ่านการประชมุคณะกรรมการธนาคาร  
ซึง่เมือ่ฝ่ายจดัการรบัไปด�าเนนิการแล้วต้องกลบัมารายงานความคบืหน้า
และผลส�าเร็จต่อที่ประชุมฯ อย่างต่อเนื่อง 

จากสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ดังกล่าว ทิศทางและแผน
ยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 ยังคงให้
ความส�าคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) 
และ เรือเร็ว (Speedboat) เพ่ือต่อยอดการเติบโตของธนาคารผ่าน  
2 รูปแบบธุรกิจส�าคัญ คือ 

(1)  แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier: เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการด�าเนินงานของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อ
ปกป้องฐานธุรกิจเดิมและลูกค้าของธนาคาร

(2)  แบบเรอืเร็วหรอื Speedboat: มุง่ท�าธรุกจิในรปูแบบของ Agile 
โดยมีหลักการท�างานแบบ Fail Fast Learn Fast อาศัยความ
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform 
/ Open Banking เพือ่ทดลองและเสาะแสวงหาธรุกจิแบบใหม่ๆ 
และต่อยอดธรุกจิจากคูค้่าของลกูค้า รวมทัง้ความร่วมมือต่างๆ 
กับโครงการของรัฐบาล 

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยึดตาม
แผนปฏิบัติการ 5 เสาหลักส�าคัญ (5 Execution Pillars) ในการรับมือกับ
ปัจจัยความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจัยต่างๆ ในปี 2564  
ดังนี้

1.  การประคองการเตบิโตของธรุกจิหลัก (เรอืบรรทกุเครือ่งบิน) ท่ี
เป็นธุรกิจเดิมให้เติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
ดแูลหน้ีทีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ควบคูไ่ปกบัการประคองลกูหนีข้อง 
ธนาคาร และดูแลการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross Selling)  
เพื่อให้ลูกหนี้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่ท�าได้

2.  การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่าง
เรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือเร็ว
-  การเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการขาย เนื่องจาก

ธนาคารมีพนักงานจ�านวนมากในบางสาขาซ่ึงบริการ 
หลายอย่างอาจจะถกูทดแทนด้วยดจิทิลั เช่น Call Center,  
การประเมนิหลกัทรพัย์ เป็นต้น ดงันัน้ การให้บรกิารต้องมี 
การปรับรูปแบบเปลี่ยนจาก Service เป็น Sale เพ่ือให ้
บริการลูกค้าท่ีหลากหลายมากขึ้น การด�าเนินงานของ  
“Infinitas by Krungthai” มุง่พฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม 
ทางการเงนิผ่าน Thailand Open Digital Platform ทีส่ามารถ 
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร  
และครอบคลุมทุกกิจกรรมในชีวิตของลูกค้าประชาชน  
ในขณะที่ “Arise by Infinitas” มุ่งผลิต Digital Creator  
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานของ Infinitas

3.  ลดการใช้กระดาษให้น้อยที่สุด (Paperless) ธนาคารน�าระบบ 
RPA หรือ Robotic Process Automation และการใช้ AI  
เข้ามาใช้ในกระบวนการท�างานภายในของธนาคารมากข้ึน เพือ่ 
ลดการใช้กระดาษในอนาคต ลดข้ันตอนการท�างานต่างๆ  
ท�าให้การกระบวนการท�างานภายในของธนาคารรวดเรว็มากขึน้  
ซึง่จะช่วยยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร  
รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า

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

5.  กรงุไทยเคยีงข้างไทยสูค่วามยัง่ยนื (Krungthai Sustainability) 
สนับสนุนนโยบายในการด�าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
เพื่อดูแลคนไทย ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ตอบโจทย์ชุมชนเข้มแข็ง ส่งผลท�าให้ธนาคารเติบโตไปพร้อม
กับสังคม เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ซ่ึงมุ่งเน้นการท�าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน สนับสนุนให ้
ประชาชนทกุภาคส่วนสามารถเข้าถงึบรกิารทางการเงนิ ลดความเหล่ือมล�า้ 
และช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม เพ่ิมทักษะความเข้าใจและ 
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชน รวมทั้งรักษาขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในฐานะธนาคารพาณชิย์ชัน้น�าของประเทศ 
ธนาคารยงัมุ่งขบัเคลือ่นองค์กร 2 รปูแบบในลกัษณะคูข่นาน (2 Banking 
Models) และยงัคงให้ความส�าคญักบั 5 Ecosystems ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมาย 
หลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องโดยธนาคารจะด�าเนินโครงการ 
ต่างๆ และมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของ
ธนาคาร ตัวอย่างเช่น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ การร่วมสนับสนุน
มาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 การพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ
วอลเล็ตต่างๆ กลุ่มการช�าระเงิน เช่น การพัฒนาฟังก์ชันและบริการ
ใหม่ๆ ของ Krungthai NEXT บริการ Digital Lending กลุ่มการรักษา
พยาบาลและสุขภาพ เช่น การขยายโรงพยาบาลพันธมิตร Smart 
Hospital การพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ Health Wallet กลุ่ม
สถาบันการศึกษาและนักเรียน เช่น การขยายความร่วมมือกับ

020 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาเพ่ือด�าเนนิโครงการ Smart University 
และกลุ่มระบบขนส่ง เช่น การพัฒนาระบบรับช�าระค่าโดยสารแบบ 
ไร้เงนิสดให้กบัระบบขนส่งสาธารณะรปูแบบต่างๆ เป็นต้น ทัง้น้ี ธนาคาร 
มองว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารท่ีต้องพยายาม 
รกัษาไว้และยังสามารถใช้เชือ่มโยงการให้บรกิารไปสูร่ะบบนเิวศอืน่ๆ เพือ่ 
ตอบสนองความต้องการในชวีติประจ�าวนัของลกูค้า สามารถต่อยอดธรุกจิ 
ผ่านการน�าเสนอบรกิารทางการเงนิต่างๆ ได้อย่างตรงใจ และตอบโจทย์
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการส�าคัญของ 5 ระบบนิเวศเป้าหมาย
ในปี 2564 

1.	 กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ	(Government)	ได้แก่
• โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้ร่วมกับกรม

บญัชกีลาง พฒันาบตัรสวสัดกิารแห่งรฐัแจกจ่ายให้แก่ผูม้รีายได้น้อยแล้ว 
ประมาณ 11.6 ล้านใบ ในปี 2561 รวมทั้งได้จัดท�าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพ่ิมเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ส�าหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560  
อีกกว่า 3 ล้านใบ ในปี 2562 เพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาค่าครองชพี ค่าใช้จ่าย 
เกีย่วกบัอปุโภคบรโิภค (ค่าน�า้ประปา ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าซือ้ก๊าซหุงต้ม) 
ค่าเดนิทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รวมถงึมาตรการช่วยเหลอืเพิม่เตมิ
และมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิระยะเร่งด่วน เพือ่ช่วยเหลอืผูมี้รายได้น้อย 
กว่า 14.6 ล้านคนทั่วประเทศ

ปัจจุบันมีผู ้ถือบัตรสวัสดิการเหลืออยู ่ 13.6 ล้านราย 
เนื่องจากมีผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เสียชีวิตไปแล้ว ทั้งนี้ ในปี 2564 รัฐบาล
ได้สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยท่ีถือ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสังคมจ�านวนกว่า 49,500 ล้านบาท 

• Wallet	 สบม.	 (สะสมบอนด์มั่งค่ัง) ธนาคารร่วมมือกับ
ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ พัฒนา Wallet สบม. บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง เพื่อรองรับการซ้ือขายพันธบัตรแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย โดยธนาคารได้ร่วมเสนอขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นต่างๆ 
ผ่าน Wallet สบม. ในปี 2564 ได้แก่ 

-  พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “เราชนะ” วงเงิน 5,000 ล้าน
บาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.00% ต่อปี มี
จ�านวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 9,549 คน วงเงินซื้อเฉลี่ยต่อราย
ประมาณ 500,000 บาท จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
โดยใช้เวลาในการขายทั้งหมด 8 ชั่วโมง 19 นาที

-  พันธบัตรออมทรัพย์รุ ่น “ยิ่งออมยิ่งได้” วงเงิน  
10,000 ล้านบาท อาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 1.80% 
ต่อปี มีจ�านวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 11,874 ราย วงเงินซื้อเฉลี่ย
ต่อรายประมาณ 842,000 บาท เป็นผูล้งทุนอายตุัง้แต่ 
15 ปี จนถงึอาย ุ94 ปี จากทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ โดย
ใช้เวลาในการขายทั้งหมด 2 ชั่วโมง 45 นาที

-  พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” วงเงินรวม 
10,000 ล้านบาท จ�านวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี 
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี มีผู้ลงทุนตั้งแต่อายุ 
15-90 ปี ทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 
33.5% และต่างจังหวัด 66.5% โดยใช้เวลาในการขาย
ทั้งหมด 12 นาที

การเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่าน Digital Platform 
ดงักล่าว เปิดโอกาสให้ประชาชนทกุกลุม่ ทกุภมูภิาคสามารถเข้าถงึการ 
ลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาลได้ ช่วยกระจายโอกาสการเข้าถึง
การลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ไปสู่นักลงทุนรายย่อยทั่วประเทศ ช่วยลด
ความเหล่ือมล�้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์การออมและการลงทุน และยัง 
เป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนทุกกลุ่มอย่างท่ัวถึงและย่ังยืน  
ทัง้นี ้วอลเลต็ สบม. สามารถซือ้ขายพนัธบตัรได้ด้วยตนเองผ่านโทรศพัท์ 
มือถือ ตรวจสอบราคาพันธบัตรและรับเงินจากการขาย ตรวจสอบ 
ประวัติการซื้อขายพันธบัตร สามารถขอคืนภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายได้ 
ตลอดจนสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนเงินภาษีได้

• Customs	Trader	Portal ธนาคารร่วมมือกับกรมศุลกากร 
พัฒนา “ระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader 
Portal” เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้น�าเข้า-ส่งออกสินค้า 
ตัวแทนออกของและผู ้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของสามารถลง 
ทะเบียนหรือต่ออายุกับกรมศุลกากรได้ทุกที่ ทุกเวลา สะดวก ปลอดภัย 
และรวดเร็ว ซึ่งผู ้น�าเข ้า-ส ่งออก รวมถึงตัวแทนออกของและ 
ผู ้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของสามารถลงทะเบียนเอง โดย 
ระบบจะส่งข้อมลูให้กบัเจ้าหน้าทีก่รมศลุกากรอตัโนมตั ินอกจากนี ้ผูใ้ช้
ระบบทีไ่ด้ลงทะเบยีนกบักรมศลุกากรบนเวบ็ไซต์ Customs Trader Portal 
สามารถยืนยันตัวตนผ่านธนาคารได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. แอปพลิเคชัน 
เป๋าตัง 2. ตู้ ATM สีเทาของกรุงไทย 3,300 เครื่องทั่วประเทศ 3. สาขา
ของธนาคารทั่วประเทศกว่า 1,000 แห่ง ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยพร้อม
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับบริการของกรมศุลกากร 
ต่อยอดโครงการ Customs Trader Portal อย่างต่อเนือ่ง เพ่ือเพิม่ประสทิธภิาพ 
ในกระบวนการน�าส่งสินค้าถึงผู้น�าเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop 
Service โดยรวมบรกิารการออกของไว้ในทีเ่ดยีว ช่วยให้ตวัแทนออกของ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้น�าเข้าสินค้ารอรับสินค้าอยู่ที่บ้าน
อย่างปลอดภัย พร้อมเชื่อมต่อกับระบบช�าระเงินของธนาคาร และการ
เก็บหลักฐานรูปแบบดิจิทัล ไปจนถึงการติดตามสถานะการน�าเข้าและ
การขนส่งสินค้า

• มาตรการเยยีวยาประชาชนและมาตรการกระตุน้เศรษฐกจิ
ของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชน	 จากผลกระทบของการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 จากวิกฤติเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของไวรัส 
โควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนท่ัวประเทศในทุกมิติ  
ท้ังสขุภาพกาย สขุภาพจิต เศรษฐกจิ การศกึษาและอืน่ๆ ธนาคารกรงุไทย 
ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐในการ
เร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผ่านการพัฒนา Digital Platform 
อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนคนไทยในการเข้าถึงมาตรการการ
ช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล โดยโครงการส�าคัญต่างๆ ของภาครัฐท่ี
ธนาคารมีส่วนร่วมในการด�าเนินการ ได้แก่

โครงการมาตรการเยียวยาประชาชนท่ีได้รบัผลกระทบ
1.  โครงการเราชนะ ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง 

ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั กรมบญัชกีลาง กรมสรรพากร  
กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานภาครฐั ด�าเนนิโครงการ 
เราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่
ประชาชน ก่อให้เกดิการน�าไปใช้เพือ่การใช้จ่ายส�าหรบัการ
อปุโภคบรโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ค่าใช้จ่ายสาธารณปูโภค

021ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



022 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



ทีจ่�าเป็นและค่าใช้จ่ายส�าหรบัการเดนิทาง โครงการดงักล่าว 
ก�าหนดให้ผู้ได้รับผลกระทบต้องลงทะเบียนขอรับเงิน 
เยียวยาคนละไม่เกิน 9,000 บาท ซึ่งความช่วยเหลือจะ
ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
หาบเร่ แผงลอย รับจ้าง เกษตรกร เป็นต้น กลุ่มผู้ถือบัตร
สวสัดกิารแห่งรฐั กลุม่ประชาชนทีต้่องการความช่วยเหลอื
เป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มี
สมาร์ทโฟน ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ทพุพลภาพ ผูป่้วยตดิเตยีง เป็นต้น โดยรปูแบบการจ่ายเงนิ 
จะมีลักษณะเป็นการจ่ายรายสัปดาห์เพ่ือให้เกิดการ 
กระจายการใช้จ่ายในแต่ละช่วงเวลาได้ ทั้งนี้ ประชาชน 
สามารถใช้สิทธิโครงการเราชนะกับร้านอาหาร ร้านค้า
ทั่วไป ร้านบริการ เช่น ร้านตัดผม ร้านนวดสปา และ
คลินิกท�าฟัน รวมถึงสามารถใช้สิทธิกับการเดินทางขนส่ง  
ทั้ง มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แท็กซ่ี ตุ๊กตุ๊ก รถเมล์ รถตู้ให้
บริการ และรถสองแถว เพื่อสนับสนุนโครงการเราชนะให้
ประสบความส�าเร็จ ธนาคารกรุงไทยได้จัดให้มีโครงการ
และการด�าเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
-  พัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ของธนาคารกรงุไทยโดยมกีารขยาย Bandwidth เพือ่
รองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วม
โครงการได้พร้อมกัน สามารถรองรับการลงทะเบียน
สูงสุดได้ที่ 1.6 ล้านรายต่อวินาที

-  เพิ่มเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) กว่า 20,000 
เครือ่ง และจ้างงานนกัศกึษา เพือ่อ�านวยความสะดวก
ให้แก่ร้านค้าที่เดินทางมาลงทะเบียนที่สาขาธนาคาร
กรุงไทย เพื่อลงทะเบียนเป็นร้านค้าเข้าร่วมโครงการ

-  จัดระบบการลงทะเบียนโครงการฯ ที่สาขาของ
ธนาคารกรุงไทยจ�านวน 1,023 แห่งทั่วประเทศและ 
จุดบริการเคลื่อนที่จ�านวน 871 จุดทั่วประเทศ เพื่อ
อ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนกลุ่มผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่มีความประสงค์จะลง
ทะเบียน

-  เพ่ิมจดุรบัลงทะเบยีนโครงการเราชนะ ให้สามารถลง
ทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่สาขาหรือจุดบริการ
ของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ส�านักงานคลังจังหวัด ส�านักงาน
สรรพสามิตพ้ืนที่ และส�านักงานสรรพากรพื้นที่ท่ัว
ประเทศ ให้มจีดุรบับรกิารลงทะเบยีนโครงการฯ รวม
อย่างน้อย 3,500 แห่ง ส�าหรบัการให้บรกิารประชาชน

-  ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของแอปพลิเคชัน “ถุง
เงนิ” ให้มคีวามรดักมุและเหมาะสมมากขึน้ เพ่ือรกัษา
ผลประโยชน์ของประชาชนและผูป้ระกอบการทีส่จุรติ 
ตลอดจนควบคมุและลดโอกาสในการกระท�าความผดิ
ของผู้ประกอบการ

 ผลการด�าเนินงานของโครงการเราชนะ ต้ังแต่วันที่ 5 
กุมภาพนัธ์ ถงึ 30 มถินุายน 2564 พบว่า มร้ีานค้าลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการแล้วกว่า 1.3 ล้านร้านค้า ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทัว่ไป
และอืน่ๆ ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้าน 

OTOP มีผู้ใช้สิทธิจ�านวนกว่า 33.2 ล้านคน โดยมียอดการ
ใช้จ่ายสะสมกว่า 273,000 ล้านบาท

2.	 	โครงการมาตรา	33	 เรารักกัน ธนาคารร่วมกับกระทรวง
การคลงั และกระทรวงแรงงาน ด�าเนนิโครงการมาตรา 33 
เรารักกัน เพื่อเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควดิ-19 ให้กบัผูป้ระกนัตน ในมาตรา 33 ซึง่ผู้มีสทิธิ์ 
จะได้รับการช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 6,000 บาท  
ผ่านแอปพลเิคชนั “เป๋าตงั” และสามารถใช้เงนิส�าหรบัการ
ซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ
  ผลการด�าเนินงานของโครงการมาตรา 33 เรารักกัน 
ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามีผู้ใช้
สิทธิจ�านวนกว่า 8.1 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม
กว่า 48,000 ล้านบาท 

โครงการท่ีกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ
1.	 	โครงการคนละครึ่ง ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง ด�าเนิน
โครงการคนละครึ่ง โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส�าหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้
จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจ
-	 	โครงการคนละครึ่ง	ระยะที่	1	และระยะที่	2 ภาครัฐ

ร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าท่ัวไปผ่าน
ฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคน
ต่อวนั หรอืไม่เกนิ 3,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา
โครงการ

   ผลการด�าเนินงานของโครงการคนละครึ่ง ระยะ
ที่ 1 และระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 31 
มีนาคม 2564 พบว่า มีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วม
โครงการแล้วกว่า 1.5 ล้านร้านค้า มีผู้ใช้สิทธิจ�านวน
กว่า 14.7 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายตลอด
โครงการกว่า 102,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่
ประชาชนจ่ายกว่า 52,000 ล้านบาท และภาครัฐร่วม
จ่ายอีกกว่า 50,000 ล้านบาท 

-	 	โครงการคนละครึ่ง	ระยะที่	3	ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 
50 ส�าหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และ 
ค่าบริการ ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือ 
ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ  
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ขยายศักยภาพของแอปฯ 
เป๋าตัง ให้สามารถรองรับการใช้จ่ายในการสั่งอาหาร 
และเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ได้รับ
อนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ Grab LINE MAN 
และ True Food เพือ่เพิม่ความความสะดวกในการใช้
งานให้ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการครองชพี และตอบโจทย์การใช้ชวีติของคนไทย
ที่เปลี่ยนไป  

   ผลการด�าเนนิงานของโครงการคนละครึง่ ระยะที ่3 
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ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2564 พบว่า  
มร้ีานค้าลงทะเบยีนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.3 ล้าน
ร้านค้า มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวนกว่า 26.3 ล้านคน 
จากผู้ได้รับสิทธิ 28 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่าย
สะสมกว่า 223,900 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทีป่ระชาชน
จ่ายกว่า 113,900 ล้านบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีก
กว่า 110,000 ล้านบาท ส�าหรับข้อมูลการใช้จ่ายผ่าน
ฟูด้เดลเิวอรแีพลตฟอร์ม มกีารใช้จ่ายสะสมประมาณ 
3,600 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนใช้จ่ายกว่า 
1,900 ล้านบาท และรฐัร่วมจ่ายกว่า 1,700 ล้านบาท โดย 
มีผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านผู้ให ้
บริการฟู้ดเดลิเวอรีแพลตฟอร์มจ�านวนกว่า 82,000 
ราย เข้าร่วมโครงการ

2.	 	โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง 
ด�าเนินโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ โดยโครงการดังกล่าวม ี
วตัถปุระสงค์เพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโดยการกระตุน้การบรโิภค
ภายในประเทศผ่านผูม้กี�าลงัซือ้ และสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยผู้ได้รับสิทธิช�าระเงิน 
ค่าสนิค้าหรอืบรกิารผ่าน g-Wallet บนแอปพลเิคชนั “เป๋า
ตัง” กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ติดตั้ง
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับวงเงิน
สนบัสนนุในรปูของบตัรก�านลัอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Voucher) 
สะสมสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลา
โครงการ 
  ผลการด�าเนนิงานของโครงการยิง่ใช้ยิง่ได้ ตัง้แต่วนัที่  
1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 2564 พบว่า มผีูใ้ช้สทิธสิะสม 
จ�านวนกว่า 91,000 คน จากผู้ได้รับสิทธิกว่า 490,000 ราย 
โดยมยีอดใช้จ่ายส่วนประชาชนสะสมกว่า 3,800 ล้านบาท 
และยอดใช้จ่ายส่วน e-Voucher สะสมกว่า 330 ล้านบาท

3.	 	โครงการเพิ่มก�าลังซื้อให้แก่ผู ้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	
ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง และกรมบัญชีกลาง 
ด�าเนนิโครงการเพ่ิมก�าลงัซือ้ส�าหรบักลุม่ผูม้บีตัรสวสัดกิาร
แห่งรัฐโดยช่วยเหลือค่าซ้ือสินค้าจากร้านธงฟ้าราคา
ประหยัดและค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากร้านค้าหรือผู้
ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 เป็น
จ�านวนเงินรวม 1,800 บาท ต่อคน
  ผลการด�าเนนิงานของโครงการเพ่ิมก�าลงัซือ้ให้แก่ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 
ธันวาคม 2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวนกว่า 13.5 
ล้านคน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 24,000 ล้านบาท

4.	 	โครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผูท้ีต้่องการความช่วยเหลอืเป็น
พเิศษ ธนาคารร่วมกบักระทรวงการคลงั และกรมบญัชกีลาง  
ด�าเนินโครงการดังกล่าวให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลอื 
เป็นพิเศษ เช่น ผู้ท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต  
ผู ้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู ้ที่อยู ่ในภาวะพึ่งพิง (ผู ้สูงอายุ  
ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดนิทาง 
ไปลงทะเบียนหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินที่ได้รับผ่าน 
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้) เป็นต้น โดยจะช่วยเหลือ 

ค่าซือ้สนิค้าจากร้านธงฟ้าฯ และค่าซือ้สินค้าหรอืค่าบรกิาร
จากร้านค้าหรือผู้ให้บริการท่ีเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 
ระยะที่ 3 เป็นจ�านวนเงินรวม 1,800 บาท ต่อคน

   ผลการด�าเนนิงานของโครงการเพิม่ก�าลงัซือ้ให้แก่ผู้มี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้ังแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม - 31 
ธันวาคม 2564 พบว่า มีผู้ใช้สิทธิสะสมจ�านวนกว่า 1.5 
ล้านคน โดยมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 2,100 ล้านบาท

5.	 	โครงการเราเที่ยวด้วยกัน	 ระยะท่ี	3 ธนาคารร่วมกับ
กระทรวงการคลัง และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
ด�าเนนิโครงการโดยขยายสทิธเิพิม่อกี 2 ล้านสทิธ ิและเพิม่
จ�านวนห้องพัก 2 ล้านห้อง มีระยะเวลาด�าเนินการตั้งแต่
เดอืนตลุาคม 2564 ถงึเดอืนเมษายน 2565 โดยจะมกีารน�า
เสนอเร่ืองเข้าทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรอีกีครัง้หนึง่ ทัง้น้ี ภาค
รฐัร่วมสนบัสนนุค่าโรงแรม 40% (ไม่เกนิ 3,000 บาท/ ห้อง/
คนื) สนบัสนนุคปูองอาหาร 600 บาทต่อคนื และสนบัสนนุ
ค่าตั๋วเครื่องบิน 40% (ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ 3,000 บาท 
ตามเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด) 

   ผลการด�าเนนิงานของโครงการเราเท่ียวด้วยกนั ระยะท่ี 3  
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2564 พบว่า  
มีประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.04 
ล้านคน มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการกว่า 8,900 ราย 
โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 8,000 ล้านบาท แบ่ง
เป็นมูลค่าการใช้จ่ายโรงแรม/ ที่พักรวมกว่า 7,000 ล้าน
บาท ยอดใช้จ่ายคูปองในโครงการกว่า 900 ล้านบาท และ
มูลค่าการใช้จ่ายเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินกว่า 100 ล้านบาท

6.	 	โครงการทัวร์เที่ยวไทย ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง 
และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด�าเนินโครงการ โดย
ภาครัฐจะสมทบเงินได้ 40% ของราคาแพ็คเกจท่องเที่ยว 
หรือไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน จ�านวน 1 ล้านสิทธิ มีระยะ
เวลาด�าเนนิการตัง้แต่เดอืนตลุาคม 2564 ถงึเดอืนเมษายน 
2565 

   ผลการด�าเนินงานของโครงการทัวร์เท่ียวไทย ตั้งแต่
วนัที ่15 ตลุาคม - 26 พฤศจกิายน 2564 พบว่ามปีระชาชน
ลงทะเบียนรับสิทธิแล้วกว่า 10,000 สิทธิ มีบริษัทน�าเที่ยว
สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 760 ราย มีรายการน�าเที่ยว
ท้ังหมดกว่า 1,500 รายการ โดยมียอดรวมมูลค่าการ 
เดินทางและค่าใช้จ่ายการสะสม กว่า 18 ล้านบาท 

ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ท�าหน้าที่
เป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและ
ประชาชน รวมทัง้สนบัสนนุนโยบายรฐั เพือ่ช่วยประคบัประคองเศรษฐกิจ
ของประเทศให้เดินต่อไปได้ ในภาวะวิกฤติพร้อมกับร่วมขับเคลื่อน
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งจะน�าไปสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคต ทั้งนี้ การ
ด�าเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระดบัฐานรากผ่านการบรโิภคจบัจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้ว ยังมส่ีวน
ช่วยสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนจนถึงระดับฐานราก ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยเีพือ่ลดความเหลือ่มล�า้และพฒันาให้สงัคมไทย
เดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อม ๆ  กัน ในขณะเดียวกันยังเป็นการ
ลดการใช้เงินสด ท�าให้การด�าเนินโครงการภาครัฐมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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สามารถให้ความช่วยเหลอืประชาชนได้อย่างตรงจดุ ตรงกลุม่เป้าหมาย 
โปร่งใสทั่วถึงและตรวจสอบได้

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

NEXT เวอร์ชันใหม่ อย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็น The 
Full-scale Digital Banking รองรับทุกกิจกรรมการเงินใน
อนาคต โดยธนาคารได้พัฒนาฟีเจอร์และบริการทาง 
การเงินใหม่ๆ ของ Krungthai NEXT ในปี 2564 ได้แก่ 
-  สินเชื่อกรุงไทย	Smart	Money	ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มี

รายได้ประจ�าตัง้แต่ 30,000 บาทต่อเดอืนขึน้ไปสมคัร
ง่าย ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทราบผลอนุมัติผ่าน 
Krungthai NEXT ให้วงเงิน 5 เท่าของรายได้โดย
ก�าหนดวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนช�าระขั้นต�่า
เดือนละ 500 บาท นานสูงสุด 60 เดือน

-  สินเชื่อกรุงไทยใจดี	 ส�าหรับลูกค้าท่ีมีบัญชีเงินเดือน
กับกรุงไทย และได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่อ
ผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext 
สามารถสมัครผ่าน Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 
5 นาที ไม่ต ้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลค�้า 
ประกัน โดยสินเช่ือดังกล่าวเป็นวงเงินหมุนเวียน
ส�ารองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท หากไม่ใช้ไม่เสีย 
ดอกเบี้ย

-  บริการตรวจเครดิตสกอริ่งผ่าน	Krungthai	NEXT	
ธนาคารร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ากัด 
(เครดิตบูโร) ขยายช่องทางบริการตรวจข้อมูลเครดิต
และเครดติสกอริง่ผ่านแอปพลเิคชนั Krungthai NEXT 
อ�านวยความสะดวกให้ลูกค้ารับรายงานได้ทางอีเมล
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากท�ารายการและช�าระเงิน
ส�าเร็จ ช่วยให้ลูกค้ารู้สถานะหนี้ มีวินัยทางการเงิน
และสามารถวางแผนทางการเงินได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ

-  Krungthai	WARP	 ธนาคารได ้พัฒนาบริการ 
“Krungthai WARP” (กรุงไทย วาร์ป) บริการโอนเงิน
ต่างประเทศด้วยระบบอัจฉริยะบนแอปพลิเคชัน 
Krungthai NEXT ท�าให้การโอนเงินมีความสะดวก 
รวดเรว็ บนต้นทนุทีถ่กูลง ลกูค้าสามารถเลอืกโอนเงนิ
ได้ทั้งจากบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสกุลต่าง
ประเทศ (FCD) และเป็นเพียงแห่งเดียวท่ีสามารถ
เลือกโอนจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สกุลต่าง
ประเทศ (Inter Wallet) ได้ พร้อมรบัอตัราแลกเปล่ียน
พิเศษ อีกทั้งยังสามารถทยอยแลกเงินเก็บไว้ได้ เพื่อ
ลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นผันผวน โดยระบบ
จะค�านวณเลอืกค่าธรรมเนยีมการโอนทีถ่กูทีส่ดุให้กบั
ลูกค้าโดยอัตโนมัติ เพียงระบุประเทศ สกุลเงิน และ
จ�านวนเงินท่ีต้องการโอน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถท�า
รายการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชัว่โมง และผูร้บัปลาย
ทางจะได้รับเงินรวดเร็วแบบเรียลไทม์ 

-  บริการ	PromptPay	Inter ธนาคารเปิดตัวบริการโอน

เงินระหว่างประเทศ “PromptPay International” 
ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT โดยเชื่อมต่อ
บริการโอนเงินระหว่างไทยและสิงคโปร์ ด้วยระบบ
พร้อมเพย์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือแห่งแรกของ
โลก บริการดังกล่าวช่วยท�าให้การโอนเงินไปปลาย 
ทางสิงคโปร์เป็นเรื่องง่าย สามารถท�ารายการด้วย
ตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปลายทางต้องม ี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียน Paynow กับ
ธนาคารดีบีเอส ธนาคารยูโอบี และธนาคารโอซีบีซี
ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดวงเงินโอน
ได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อวัน หรือ 1,000 ดอลลาร์
สิงคโปร์ โดยบริการ PromptPay Inter นับเป็น 
ทางเลือกใหม่ในการโอนเงินท่ีสะดวก รวดเร็ว และ 
ปลอดภยั รบัเงนิโอนแบบเรยีลไทม์ สามารถตรวจสอบ 
รายการย้อนหลังได้ตลอดเวลา

-  บริการ	QR	Cross-Border	Payment ไทย-สิงคโปร์ 
ธนาคารพัฒนาบริการ QR Cross-Border Payment 
เพื่อให้บริการช�าระค่าสินค้าและบริการข้ามประเทศ
ระหว่างไทยและสิงคโปร์ ผ่านระบบ QR Code เป็น
ธนาคารแรกในประเทศ สามารถท�ารายการผ่าน
แอปพลเิคชนั Krungthai NEXT เพือ่ช�าระค่าสนิค้าและ
บริการในประเทศสิงคโปร์ได้โดยสแกน QR Code 
ของ NETS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับช�าระเงินผ่านระบบ
ดจิทิลัรายใหญ่ครอบคลมุกว่า 80% ของร้านค้าชัน้น�า
ทั่วประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ลูกค้าของธนาคารใน
สิงคโปร์ที่เข้าร่วมบริการเช่น DBS, UOB และ OCBC 
สามารถใช้แอปพลเิคชนัของธนาคารนัน้ๆ เพือ่สแกน 
QR Code มาตรฐานของประเทศไทย ในการช�าระ
ค่าสินค้าและบริการต่างๆในประเทศไทยได้อย่าง
สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเช่นเดียวกัน 

-  ระบบจองซ้ือหลักทรัพย์ผ่าน	 Krungthai	 NEXT	
ธนาคารพัฒนาระบบจองซื้อหลักทรัพย์ออนไลน ์
Money Connect by Krungthai ผ่านแอปพลิเคชัน 
Krungthai NEXT ให้สามารถใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
และตอบโจทย์การลงทุนทุกมิติ โดยปรับระบบเป็น
แบบ Single Sign-On สามารถท�ารายการจองซื้อ 
หลกัทรพัย์ทีมี่การเปิดเสนอขายได้ทนัท ีเช่น หุน้ หุน้กู้  
ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) และ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund: 
IFF) นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังสามารถช�าระเงิน
โดยการตัดบัญชีธนาคารได้ทันที ช่วยให้ลูกค้าลงทุน
ได้ง่ายในทกุขัน้ตอน ไม่ต้องส่งใบจองซือ้หรอืเอกสารแนบ 
ให้กับธนาคาร ลดการเดินทาง และเลี่ยงการสัมผัส 
เงินสด

• 	Krungthai	Gold	Wallet	ธนาคารร่วมมือกับ MTS GOLD 
แม่ทองสุก พัฒนา “Krungthai Gold Wallet” บนแอปฯ 
เป๋าตัง เปิดโอกาสนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงการลงทุนทองค�า
บริสุทธิ์ 99.99% ได้แบบเรียลไทม์ ผ่านช่องทางออนไลน์
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ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่เปิดบัญชี เติมและแลกเงิน ซื้อ
และขายทองค�า โดยไม่จ�าเป็นต้องเดนิทางไปร้านทองหรอื
ธนาคาร ตอบโจทย์การลงทุนยุคใหม่ และลดภาระการ
เก็บรักษาทองค�าของผู้ลงทุน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถลงทุน
ซือ้-ขายทองค�าเป็นดอลลาร์สหรฐัโดยตรงได้ทกุที ่สะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย ไม่มีค่าธรรมเนียม ก�าหนดเงิน
ลงทุนขั้นต�่าเพียง 0.1 ออนซ์ หรือประมาณ 6,000 บาท 
โดยเปิดให้ลงทุนในช่วงวันท�าการจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 
7.00 น. ถึง 02.00 น. 
  หลงัจากธนาคารได้เปิดบรกิาร “Krungthai Gold Wallet”  
บริการซื้อขายทองค�าออนไลน์แบบครบวงจรครั้งแรกใน
ประเทศไทย เป็นระยะเวลา 1 เดือน พบว่า มีผู้ลงทุนเปิด 
Gold Wallet เพ่ือซ้ือขายทองค�าบนแอปพลิเคชันเป๋าตัง
แล้วมากกว่า 10,000 ราย และมมูีลค่าการท�าธรุกจิซือ้ขาย
ทองค�าสะสมกว่า 1,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่น
ของนกัลงทุนทัง้เรือ่งความเชือ่ม่ันในการลงทนุทองค�า และ
ความมั่นใจถึงระบบความปลอดภัยของการลงทุนในยุค
ดิจิทัล

• 	หุ้นกู้ดิจิทัล	ปตท.สผ.	ผ่านแอปฯ	เป๋าตัง ธนาคารร่วมมือ
กบับรษิทั ปตท.ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. เสนอขาย “หุ้นกู้ดิจิทัล ปตท.สผ.” อายุ  
5 ปี อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.25 ต่อปี ในระหว่าง 
วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน ”เป๋าตัง” 
ซึ่งถือเป็นการซ้ือขายหุ้นกู้ด้วยระบบดิจิทัลวอลเล็ต เป็น
ครั้งแรกในเอเชีย โดยเปิดให้ลงทุนขั้นต�่าเพียง 1,000 บาท 
ซึ่งเป็นมูลค่าลงทุนเร่ิมต้นที่ต�่าที่สุดของการขายหุ้นกู้ใน 
ประเทศเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยมี
โอกาสเข้าถึงการลงทุน นอกจากนี้ ธนาคารยังให้บริการ
เป็นตัวกลางส�าหรับตลาดรอง เพื่อให้นักลงทุนมีช่องทาง 
การซ้ือขายได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตลอด 24 ช่ัวโมง  
ได้รับหุ้นกู้และได้รับเงินทันที โดยไม่มีค่าธรรมเนียม 
  การเสนอขายหุน้กูด้จิทิลั ปตท.สผ. มลูค่าการเสนอขาย 
ทัง้สิน้ 6,000 ล้านบาท มจี�านวนผูล้งทนุทัง้หมด 8,363 คน 
และจ�าหน่ายหมดในเวลา 8 นาท ี12 วนิาท ีสดัส่วนผูล้งทุน
กระจายตัวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 
40.9% และต่างจังหวัด 59.1% และกระจายตัวทุกช่วงอายุ
ระหว่าง 20-89 ปี โดยเฉพาะกลุ่ม First Jobber 20-29 ปี 
7.8% และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 25% สะท้อนถึงการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสินทรัพย์ลงทุนที่
ตอบโจทย์เรื่องการออมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  จากความร่วมมอืในการเสนอขายหุน้กูด้จิทิลั ปตท.สผ.  
ดงักล่าว ธนาคารและ ปตท.สผ. ยงัได้ต่อยอดความส�าเรจ็
ไปสูก่ารท�าธรุกจิอย่างย่ังยนืโดยได้ร่วมลงนามในข้อตกลง
การท�าสัญญาอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน 
(Cross Currency Swap หรือ CCS) บนหุน้กูด้จิทิลั ปตท.สผ.  
ที่มีการวัดผลการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ 
บรรษัทภิบาล (ESG) หรือ ESG-Linked Cross  
Currency Swap เป็นคร้ังแรกในประเทศไทย เพื่อ

สนับสนุนความส�าคัญด้าน ESG ให้ครอบคลุมถึงการ
บริหารความเสี่ยงทางการเงิน

• 	“พอยท์เพย์”	จ่ายแทนเงินสดในร้านค้า	“ถุงเงิน” ธนาคาร
ร่วมมือกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดตัวโครงการ “พอยท์เพย์” 
เพือ่ช่วยเหลือร้านค้าขนาดเลก็ทัว่ประเทศ ให้สามารถขาย
สนิค้าได้มากขึน้ โดยเปิดให้ลกูค้าเอไอเอสทีม่อียูก่ว่า 43.2 
ล้านราย สามารถใช้คะแนนสะสมใช้จ่ายแทนเงินสดใน 
ร้านค้าถุงเงินได้ โดยปัจจุบันมีร้านค้าถุงเงินจ�านวนกว่า 
1.5 ล้านร้านค้า ในระยะแรก ธนาคารจะน�าร่องกบัร้านค้า
ประเภทอาหาร และเครื่องดื่ม จ�านวน 45,000 ร้านค้าใน 
15 จังหวัด ก่อนขยายใช้กับร้านค้าอื่นๆ มากขึ้น โดยตั้ง
เป้าร้านค้าถุงเงินเข้าร่วมรายการกว่า 700,000 ร้านค้าทั่ว
ประเทศ ซ่ึงโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับ 
ร้านค้ารายย่อยในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง ช่วยให้ร้านค้า 
สามารถประคองกิจการให้อยู ่รอดและเติบโตในช่วง
เศรษฐกิจชะลอตัวได้

•  บริการเครือข่ายเครื่อง	ATM	 ร่วมกันระหว่างธนาคาร 
กรงุไทย	-	ธ.ก.ส. ธนาคารท�าบันทึกความร่วมมือ (MOU) กบั 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เพื่อร่วมกันพัฒนาและยกระดับบริการทางการเงินให้เข้า
ถึงประชาชนฐานรากผ่านการให้บริการเครือข่ายเคร่ือง 
ATM ร่วมกนั (White-Label ATM) ด้วยจ�านวนเครือ่ง ATM 
รวมกันกว่า 12,000 เครื่องทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าบัตร 
Debit และ บัตร ATM ทั้ง 2 ธนาคาร สามารถท�าธุรกรรม
ถอนเงิน และสอบถามยอดเงินคงเหลือ โดยไม่เสีย 
ค่าธรรมเนยีมการท�ารายการต่างธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคาร 
ยังเปิดให้ผู้ถือบัตร ATM และบัตร Debit ของ ธ.ก.ส. 
ครอบคลมุไปถงึบตัรอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน 
(อสม.) บัตรอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) และบัตร
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) สามารถซื้อ
สนิค้าและบริการโดยไม่เสยีค่าธรรมเนยีมผ่านเครือ่ง EDC 
ของธนาคารกรุงไทยกว่า 76,000 เครื่องท่ัวประเทศ ใน 
ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าทั่วไป และผ่านแอปพลิเคชัน 
ทีร้่านค้าถงุเงนิ รวมทัง้สามารถถอนเงนิสดจากเครือ่ง EDC 
กับตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ได้

• 	แปดริว้อซีีก่าร์ด ธนาคารมุง่มัน่น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทางการเงินที่ทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างต่อเน่ืองภายใต้
แนวคิด “ฉะเชิงเทรา Smart City เมืองน่าอยู่ คู่วิถีชีวิต
แห่งสายน�้าบางปะกง” โดยธนาคารได้พัฒนา “แปดริ้ว 
อีซี่การ์ด” บัตรอัตลักษณ์ประจ�าจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เป็น 
ท้ังบัตรเดบิตและบัตรเติมเงิน (e-Money) ภายในบัตร
เดียว สามารถตอบโจทย์ครบทุกไลฟ์สไตล์ทั้ง “กิน-ช้อป-
เดินทาง” และใช้จ่ายแทนเงินสดในร้านค้าหรือออนไลน์ที่
รับบัตร VISA และ PromptCard ช่วยผลักดันจังหวัด
ฉะเชิงเทราสู่สังคมไร้เงินสดและยกระดับสู่ Smart City  

026 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



3.	 กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ	(Health	and	Wellness)	
ได้แก่	

•  โครงการบตัรสวสัดกิารรกัษาพยาบาลข้าราชการ	ธนาคาร
ร ่วมกับกรมบัญชีกลางในการด�าเนินโครงการบัตร
สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแก่ข้าราชการและ
ครอบครัวกว่า 4 ล้านคน โดยปรับระบบเบิกจ่ายตรง 
ค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและ 
ครอบครัว จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตร
ประชาชนท�าธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ 
(EDC) โดยมีการติดตั้งเครื่อง EDC กว่า 5,000 เครื่องที่
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนกว่า 1,000 แห่ง  
ทัว่ประเทศ ท�าให้การใช้สทิธิเ์บกิจ่ายตรงค่ารกัษาพยาบาล
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยในปี 
2564 รฐับาลก�าหนดวงเงนิรวมของโครงการบตัรสวสัดกิาร
รกัษาพยาบาลข้าราชการเป็นจ�านวนกว่า 74,000 ล้านบาท 
เพื่อรองรับสวัสดิการดังกล่าว

• 	โครงการ	Smart	Hospital ธนาคารร่วมมือกับโรงพยาบาล
ต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนา Smart 
Hospital เพื่อเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขของ
ประเทศและเป็นต้นแบบทีส่มบรูณ์แบบให้กบัโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ ธนาคารได้ร่วมกับโรงพยาบาลน�า
เทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการให้บริการโดยการบูรณาการ
แบบครบวงจร ประกอบด้วย Self-Check-in เครื่องตรวจ
ร่างกายอัตโนมัติ AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรอง
ผูป่้วยโดยใช้ระบบการส่ังงานด้วยเสยีง Telemedicine การ
ปรึกษาเพ่ือหาแนวทางการดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยท่ีต้อง
พบแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ VDO Conference บรกิาร 
Health Information System Blockchain ระบบการบรหิาร
จัดการฐานข้อมูลพ้ืนฐานในการแลกเปล่ียนข้อมูลผู้ป่วย
ระหว่างหน่วยงานให้บรกิารทางการแพทย์และระบบ Self-
Payment หรือระบบการช�าระเงินด้วยตนเองท่ีสามารถ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนช�าระเงินได้แบบ 
เรยีลไทม์ ทัง้ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.)  
สิทธิหลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม 
และสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ 
นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถเลือกช�าระค่ารักษาพยาบาล 
ด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกน QR Code  
ผ่านแอปพลเิคชนั Krungthai NEXT และธนาคารอืน่ๆ เพือ่ 
เพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากใน 
การบริหารจัดการเงินสดให้กับโรงพยาบาล 
  นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
(สจล.) เพ่ือสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร 
ให้เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือทางการ
แพทย์แบบครบวงจรเพ่ือคนไทยทกุคน โดยธนาคารพร้อม
สนับสนุนการด�าเนินงานของ สจล. เพ่ือตอบโจทย์การ
คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร 
ซึ่งเป็น New S-CURVE ของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการรักษาพยาบาลเชิงรุก 
แบบใหม่ ทั้งนี้ ทางสถาบันฯ คาดการณ์ว่า การก่อสร้าง 
โรงพยาบาลดงักล่าวจะด�าเนนิการแล้วเสรจ็และพร้อมเปิด 
ให้บริการภายในปี 2567

• 	Health	Wallet	 ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) พฒันาระบบ Krungthai Digital Health Platform 
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียนบัตร
ทองและประชาชนที่ได้รับสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคให้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการ
รักษาพยาบาลของภาครัฐที่มอบให้กับประชาชนในการ
ดแูลสขุภาพของตนเองตัง้แต่แรกเกดิจนถงึวยัสงูอายุ ผ่าน 
Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการ
สุขภาพของภาครัฐผ่านกระเป๋าสุขภาพบนแอปฯ เป๋าตัง
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมขยายบริการเปิดจองสิทธิฉีด
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ส�าหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เพื่อเข้ารับ
บริการที่โรงพยาบาลกว่า 1,600 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง
ธนาคารได้เตรียมความพร้อมของระบบไว้รอบด้าน โดย
ออกแบบระบบท่ีรองรับ Digital Journey อ�านวยความ
สะดวกให้ประชาชนผู้รับบริการในการเช็กสิทธิ ท�าการ 
นดัหมาย ยนืยนัตวัตนผู้มารบับริการ และเพิม่ประสิทธภิาพ 
ในการท�างานของเจ้าหน้าท่ีผ่าน Online Dashboard 
ท�าให้บริหารจัดการวัคซีนได้ทันที ลดการท�างานซ�้าซ้อน 
มรีะบบการจดัการตารางนัดหมายคนไข้ล่วงหน้าได้ รวมถงึ 
ติดตามประวัติการฉีดวัคซีนฯ ของประชาชนได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวช่วยเพิ่มความสะดวก 
รวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอท่ีโรงพยาบาล ประหยัด 
ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง รวมทัง้ช่วยลดความเสีย่งจากการ 
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

• 	โครงการไทยร่วมใจ	 กรุงเทพปลอดภัย ธนาคารร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
หอการค้าไทย โรงพยาบาล ไอบีเอ็ม และหน่วยงาน
พนัธมติร พฒันาระบบลงทะเบียนฉดีวคัชนีโควดิ 19 “ไทย
ร่วมใจ กรงุเทพปลอดภยั” เพ่ืออ�านวยความสะดวกในการ
ลงทะเบยีนให้กบัประชาชนท่ีจะรบับรกิารฉดีวคัซนีป้องกนั
โควิด-19 ณ จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั่ว
กรุงเทพฯ โดยพัฒนาระบบ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพ
ปลอดภัย” เพื่อกระจายวัคซีนให้ประชาชนในพื้นที่
กรุงเทพมหานครได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการดังกล่าว จะเปิดให้ 
ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีอายุตั้งแต่ 18-59 ปี ซึ่ง 
ไม่ได้เป็น 7 กลุ่มโรคเสี่ยง สามารถลงทะเบียนจองวัคซีน
ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เวบ็ไซต์ไทยร่วมใจ แอปพลเิคชนั 
”เป๋าตัง” และร้านค้าสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการ 
  ผลการด�าเนินโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย 
ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน - 15 พฤศจิกายน 2564 พบว่า มี
ผูล้งทะเบยีนแจ้งความประสงค์รบัการฉดีวคัซนีสะสมกว่า 

027ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



2 ล้านคน และให้บรกิารฉดีวคัซนีแล้วมากกว่า 3 ล้านโดส 
น�ามาสู ่การเปิดพื้นที่น�าร่องด้านการท่องเที่ยว หรือ 
BANGKOK SANDBOX ซึ่งถือเป็นความส�าคัญกับระบบ
เศรษฐกิจ และน�าไปสู ่การเปิดประเทศ เม่ือวันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา 

•  ลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด-19	Antigen	Test	Kit	(ATK)	
ผ่าน	 “เป๋าตัง” ธนาคารร่วมกับส�านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร แจก ATK ผ่าน
หน่วยบรกิารต่างๆ เช่น โรงพยาบาล คลนิกิ และร้านขายยา 
ที่ เข ้าร ่วมโครงการ โดยให้ประชาชนกลุ ่มเสี่ยงที่ม ี
ภูมิล�าเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ประเมินความเสี่ยงผ่าน
แอปฯ “เป๋าตัง” และไปรับชุด ATK จ�านวน 2 ชุด ได้ที่
คลนิกิและร้านยาท่ีเข้าร่วมโครงการ ทัง้นี ้ผลการแจกจ่าย 
ATK ในวันแรก (16 กันยายน 2564) พบว่า มีประชาชน
รับชุดตรวจ ATK แล้วทั้งสิ้น 4,299 ราย รวม 8,598 ชุด 
ในจ�านวนนีเ้ป็นการขอรับผ่านแอปฯ เป๋าตงัจ�านวน 4,295 ราย 
โดยกรณีผลตรวจเป็นบวก ในแอปฯ เป๋าตังจะมีตัวเลือก
ให้เลือกว่าจะเข้า Home Isolation ที่อยู่ปัจจุบันหรือ 
กลับภูมิล�าเนา กรณีเลือกที่อยู่ปัจจุบันในกรุงเทพฯ ข้อมูล
ดงักล่าว จะถกูส่งเข้าระบบแล้วกระจายคนไข้ไปให้คลนิกิ
ที่ตั้งอยู่ใกล้ผู้ป่วยมากที่สุดเป็นผู้ดูแลติดตามอาการต่อไป

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

ความไว้วางใจจากกองทุน กยศ. ให้เป็นผู้บริหารและ
จดัการเงนิให้กูย้มืตัง้แต่ปี 2539 จนถงึปัจจบุนั นอกจากนี้  
ธนาคารยังได้ร่วมมือกับ กยศ. ร่วมลงนามในสัญญา 
จ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบ
ดิจิทัล (Digital Student Loan Fund System: DSL) โดย
ปรับเปลี่ยนกระบวนการด�าเนินงานสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่
อ�านวยความสะดวกให้แก่นกัเรยีน นกัศกึษาผูกู้ย้มื สถาน
ศกึษาและผูท้ีเ่กีย่วข้องตัง้แต่การยืน่กู ้พิจารณาอนมุตั ิรวมถงึ 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล การน�าเข้า 
ข้อมูลและเอกสารส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเพื่อ
ตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมและผู้ค�้า 
ท�าให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและ
ปลอดภัย 
  จนถงึปัจจบุนั กยศ. ได้ปล่อยกูใ้ห้กบันักเรยีนไปแล้วกว่า  
5 ล้านราย ผ่านวงเงินกว่า 600,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 
2564 กยศ. เพิม่วงเงนิให้กูเ้ป็น 40,000 ล้านบาท ส�าหรบัผูกู้ย้มื 
จ�านวน 700,000 ราย ซ่ึงธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วม 
ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของ กยศ. เพื่อให้บรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว

•  บริการต่างๆ	ของ	กยศ.	ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมมือกับ 
กยศ. พฒันาช่องทางใหม่ทีส่ามารถให้บรกิารได้อย่างครบวงจร 
แก่ผูกู้ยื้ม โดยผูกู้ย้มืสามารถตรวจสอบข้อมลู กยศ. เช่น  
ยอดเงินกู้คงเหลือ ดอกเบี้ยสะสม วันครบก�าหนดช�าระ  
ข้อมูลช�าระเงินล่าสุด และช�าระยอดเงินกู้ เป็นต้น ผ่าน 
แอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

• 	โครงการ	 Smart	University ธนาคารได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ด�าเนินโครงการ Smart 
Univers i ty เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู ่การเป ็น
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยเชื่อมโยง
ระบบสารสนเทศทางการศึกษากับระบบช�าระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารและให้บริการจัดการทางการ
เงินแบบครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Digital Platform 
เช่น บัตร Smart Card ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวทิยาลยั Virtual ID ใช้ยืนยันตวัตนแทนบัตรนกัศกึษา
หรือบัตรบุคลากร News & Events ข้อมูลข่าวสารและ
กจิกรรมของมหาวทิยาลยั Payment บรกิารช�าระค่าสนิค้า
และบริการที่ร้านค้าด้วยการสแกน QR Code และช�าระ
ค่าเทอม การติดตัง้เครือ่ง EDC QR Code และแอปฯ ถงุเงนิ  
ตามจุดรับช�าระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ร้านค้า 
ภายในและรอบมหาวิทยาลัย และการพัฒนา University  
Mobile Application เพื่ออ�านวยความสะดวกนักศึกษา
และบุคลากร เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ลดการเดินทาง และตอบโจทย์วิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ 
  ท้ังนี้ ธนาคารได้ขยายความร่วมมือดังกล่าวกับ
มหาวทิยาลยัและสถาบนัการศกึษาต่างๆ ในปี 2564 ได้แก่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-
เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นต้น

5.	 กลุ่มระบบขนส่ง	(Mass	Transit)	ได้แก่
•  ตั๋วร่วม ธนาคารร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) ออกบัตรเดบิตแมงมุมเมื่อเดือน
กันยายน 2561 ปัจจุบันสามารถใช้บัตรดังกล่าวโดยสาร
รถไฟฟ้า MRT ได้ทัง้สายสนี�า้เงิน สายสม่ีวง และแอร์พอร์ต 
เรล ลงิค์ ทัง้นี ้ธนาคารตัง้เป้าทีจ่ะต่อยอดให้สามารถเชือ่ม
ต่อการเดนิทางทกุรปูแบบโดยวางแผนขยายบรกิารตัว๋ร่วม 
(Common Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ 
และระบบการขนส่งสาธารณะต่างๆ ต่อไปในอนาคต

• 	โครงการระบบช�าระค่าผ่านทางด้วยเทคโนโลยี	 EMV	
Contactless	(Europay	Mastercard	and	Visa)	ธนาคาร
ร่วมมือกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) 
พัฒนาระบบช�าระค่าผ่านทางพิเศษด้วยบัตร EMV 
Contactless เพื่อเป็นทางเลือกในการช�าระค่าผ่านทาง 
โดยระบบ EMV จะช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิาร
ทางพิเศษ โดยเชื่อมโยงทุกระบบการช�าระเงินด้วยบัตร
มาตรฐานสากลเพยีงใบเดยีว ทัง้บตัรเดบติและบตัรเครดิต
ทกุธนาคารทีม่สีญัลักษณ์ Contactless แตะ - จ่ายค่าผ่าน
ทางได้สะดวกรวดเร็ว ใช้เวลาน้อยกว่าการช�าระค่าผ่าน
ทางด้วยเงนิสด ลดความแออัดของปรมิาณรถสะสมบรเิวณ
หน้าด่าน รวมถึงลดการสัมผัสเงินสดในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

028 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



  ปัจจุบันระบบ EMV ได้เปิดให้บริการครบทั้ง 5 เส้น 
ทางแล้ว ได้แก่ ทางพเิศษเฉลมิมหานคร (ทางด่วนขัน้ที ่1)  
ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) ทางพิเศษสายศรีรัช -  
วงแหวนรอบนอกฯ ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน -  
ปากเกร็ด) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (วงแหวนใต้) 
ส�าหรับระบบการช�าระเงินดังกล่าว ธนาคารกรุงไทยได้
ด�าเนินการติดตั้ ง เค ร่ืองอ ่านข ้อมูลอิ เล็กทรอนิกส ์ 
(Electronic Data Capture) หรือ EDC ที่ได้มาตรฐานที่
ช่องเงินสดทุกช่อง นอกจากนี้ ธนาคารยังได้น�าระบบ 
Krungthai Digital Platform มาช่วยบริหารต้นทุน ลดการ
ใช้กระดาษ และเพิม่ศกัยภาพการบรหิารจัดการเงนิสดของ
ค่าผ่านทางพิเศษ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• 	โครงการระบบรบัช�าระค่าเรอืโดยสารด้วยเทคโนโลย	ีEMV	
Contactless ธนาคารร่วมมือกับ บมจ.พลังงานบริสุทธ์ิ 
จ�ากดั (มหาชน) พัฒนาระบบรบัช�าระค่าเรอืโดยสารไฟฟ้า 
MINE Smart Ferry เรือโดยสารไฟฟ้าสัญชาติไทยล�าแรก
ของประเทศ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้การสัมผัส 
หรอื EMV Contactless ซึง่เป็นการรบัช�าระค่าโดยสารผ่าน
เครื่องแตะบัตร EDC รองรับได้ทั้งบัตรเดบิต บัตรเครดิต 
VISA และ Mastercard ที่มีสัญลักษณ์ Contactless และ
บัตร HOP ซึ่งเป็นบัตรเติมเงินอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับใช้
ช�าระค่าโดยสารในเรอืไฟฟ้า ธนาคารคาดว่า ความร่วมมอื 
ในคร้ังนี้ จะช่วยส่งมอบประสบการณ์การเดินทางด้วย 
ระบบขนส่งมวลชนท่ีดีข้ึน และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนคนไทยได้อย่างยั่งยืน 

•  โครงการ	Smart	Mobility ธนาคาร จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และบริษัทชุมพลรุ่งเรือง พัฒนาโครงการ Smart Mobility 
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เพ่ือพัฒนาระบบรับช�าระ 
ค่าโดยสารแบบไร้เงนิสด หรอืผ่านระบบ EMV Contactless  
ซึ่งเป็นการรับช�าระค่าโดยสารผ่านเครื่อง Krungthai EDC 
ด้วยการแตะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มีสัญลักษณ์ 
Contactless หรือสแกน QR CODE ด้วย Krungthai NEXT 
หรอื Mobile Banking ของทุกธนาคาร นอกจากนี ้บรกิาร
ดังกล่าวยังช่วยตอบโจทย์และอ�านวยความสะดวกให้กับ 
ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่ให้บริการ โดยสามารถ 
ตรวจสอบรายการช�าระเงินของรถโดยสารแต่ละคันผ่าน 
ระบบออนไลน์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เงินสด โดยในระยะแรกเปิดให้บริการรถโดยสารปรับ
อากาศ 20 ที่นั่ง จ�านวน 5 คัน ครอบคลุมการเดินทางใน
เขตตัวเมือง หลังจากนั้น ธนาคารมีแผนขยายระบบการ
ช�าระเงนิดงักล่าวไปยงัผูใ้ห้บรกิารขนส่งสาธารณะรปูแบบ
อื่นต่อไป อาทิ รถสองแถว และรถตู้โดยสาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ากัด (Infinitas) 
ซึง่เป็นบรษัิทย่อยและบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิของธนาคารได้ร่วม
ลงทุนกับ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด (Accenture) ซึ่งเป็น
บริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก (Global Technology Firm) จัดตั้ง

บริษัทร่วมทุนชื่อ “Arise by Infinitas” ในสัดส่วน 51% ต่อ 49% เพื่อ
สนบัสนนุการขบัเคลือ่นองค์กรให้สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงในด้าน
ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านนวัตกรรมทางการเงิน และการพัฒนา
บุคลากรโดยมุ่งพัฒนาโครงการและโซลูชั่นใหม่ๆ ท่ีจะเร่งให้ธนาคาร 
กรุงไทยสามารถปรับกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นดิจิทัล 
(Digitization) และปรับไปสู่ Cloud-Centric Model ได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่ง
เป็นรากฐานของการเติบโตในประเทศไทยและในระดับภูมิภาคของ
ธนาคารในระยะยาว ท้ังนี้ บริษัท Arise by Infinitas จะเข้ามาปิด 
ช่องว่างในการพัฒนาคน เป็นองค์กรเป้าหมายที่คนรุ่นใหม่ รวมถึง 
Digital Talents อยากมาร่วมงานด้วย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งด้าน Digital Capabilities ให้กับกลุ่มธนาคารกรุงไทย รองรับ
การเติบโตตามแผนธุรกิจดิจิทัลในไทยและต่างประเทศของธนาคาร 
ในระยะยาว และด้วยประสบการณ์และเครอืข่ายของ Accenture ท่ีเป็น
ผู้ร่วมทุนหลักในบริษัท Arise by Infinitas จะช่วยให้ธนาคารได้รับ
มาตรฐานในการบริหารจัดการ IT resource ที่อยู่ในระดับ World class 
ซ่ึงจะช่วยให้สามารถดึงดูด digital talents มาร่วมงานกับบริษัทฯ 
นอกจากนี้ธนาคายังจะสามารถ leverage จุดแข็งของ Accenture ใน
การที่จะเข้าถึง trend ของ future skills ที่ต้องสร้างให้เกิด เพื่อรองรับ 
new technology ต่างๆ และให้มัน่ใจว่าบุคลากรของ Arise by Infinitas 
จะมีศกัยภาพเทียบเท่าองค์กรชัน้น�าระดบัโลก และเพียงพอท่ีจะ deliver 
ผลลัพธ์ที่มี impact ต่อกลุ่มธนาคารและประเทศไทยอีกด้วย

ทัง้น้ี ด้วยการขบัเคลือ่นองค์กรตามยทุธศาสตร์ทีช่ดัเจน ท�าให้
ปัจจุบันแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ซึ่งเป็นโมบายล์แบงกิ้งของ
ธนาคาร มีผู้ใช้งานกว่า 13 ล้านราย แอปฯ เป๋าตัง ท่ีเป็นระบบ 
เปิดมีผู้ใช้งานกว่า 33 ล้านราย แอปพลิเคชันรับช�าระเงินหรือถุงเงิน  
มีร้านค้ากว่า 1.5 ล้านร้านค้าเข้ามาใช้บริการ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กว่า 13.6 ล้านราย ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กว่า  
5 ล้านราย ตลอดจนผู้ถือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกว่า  
4 ล้านราย ท�าให้ธนาคารกรงุไทยมฐีานลกูค้าและประชาชนเกนิกว่า 50% 
ของประชากรไทยท้ังประเทศ ท่ีใช้ผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิของ
ธนาคาร ผลักดันให้ธนาคารก้าวขึ้นสู่ผู้น�าด้าน Digital Banking ของ
ประเทศจากการเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลท่ีใหญ่ท่ีสุดที่ 
ด�าเนินการในประเทศไทยในปัจจุบัน ส่งผลให้ธนาคารได้รับโอกาส 
ต่อยอดธรุกจิจากโครงการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการประเมนิความต้องการ 
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุดจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การ
สนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมี
ประสิทธิภาพ การลดต้นทุนการด�าเนินการและสร้างรายได้ให้กับ
ธนาคารได้อย่างยั่งยืน

ทิศทางและแผนงานของธนาคารในปี 2565 (forward 
looking)

ท ่ามกลางความท ้าทายและป ัจจัย เสี่ ยงต ่างๆ ที่ เข ้ ามา 
สร้างแรงกดดนัต่อการเตบิโตในภาคธรุกจิธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามา 
มบีทบาทมากขึน้ของเทคโนโลย ี รวมทัง้เทคโนโลยใีหม่ๆ ทีถ่กูน�ามาใช้  
เช่น AI, Blockchain และ DeFi ซึ่งอาจท�าให้ตัวกลางต่างๆ รวมถึง 
ธนาคาร เริ่มค่อยๆ ถูกลดทอนบทบาทและความส�าคัญลง พฤติกรรม
ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความไม่แน่นอนในการ
ควบคมุการระบาดของไวรัสโควดิ-19 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในรปูแบบ 
K Shape Recovery รวมทั้งกระแสการให้ความส�าคัญในเรื่อง ESG ที่

029ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



เพิ่มมากขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้ธนาคารต่างต้องเผชิญกับความท้าทาย 
อย่างมากและมีความจ�าเป็นต้องเร่งปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้
สามารถตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เรื่องที่เข้ามากระทบต่อ
การด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

จากสภาพแวดล้อมและความท้าทายในการด�าเนินธุรกิจ
ดงักล่าว ส�าหรบัปี 2565 ธนาคารกรงุไทยจะยงัคงให้ความส�าคญักบัการ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models เพื่อ
ต่อยอดการเตบิโตของธนาคารผ่าน 2 รปูแบบธุรกจิส�าคญั คอื เรอืบรรทุก
เครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speedboat) รวมทั้งจะ 
ยังคงด�าเนินธุรกิจโดยยึดตามแผนปฏิบัติการ 5 เสาหลักส�าคัญ  
(5 Execution Pillars) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “กล้าเปลี่ยน เพื่อ
ก้าวน�า” (Courage to change) โดยมุ่งการด�าเนินงานตามแผนปฎิบัติ
การดังกล่าวให้ลึกขึ้น เร็วขึ้น ปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
มากขึน้ ทัง้เรือ่งการประคองการเตบิโตของธรุกจิหลกัทีเ่ป็นธรุกจิเดมิให้
เติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ การปรับ
เปลี่ยนวิธีการท�างานแบบเดิม น�ากระบวนการใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้
ให้เป็น Paperless Organization การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลกูค้าด้วยกลยุทธ์ X2G2X ทีเ่ชือ่มโยงกนัด้วยประสิทธภิาพของเทคโนโลย ี
(Digital Supply Chain) รวมท้ังการท�างานร่วมกันและประสานการ
ด�าเนินธุรกิจทั้งในส่วนของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร
กรงุไทย ในลกัษณะ One Krungthai พร้อมเปิดกว้างร่วมมอืกบัพันธมติร
ทุกกลุ่ม ท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริการในรูปแบบ “Total Solutions” ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในชีวิต
ของลกูค้าประชาชน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลกูค้าได้อย่าง
ตรงจุด เพื่อให้มีชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน อันจะน�าไปสู่การ 
ยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัของธนาคารทีก้่าวน�าคูเ่ทยีบ ทีจ่ะสร้างการ 
เติบโตด้านรายได้และผลตอบแทนอย่างย่ังยืนในอนาคต (Krungthai 
Sustainability)

แผนธรุกจิของธนาคารในปี 2565 จะให้ความส�าคญัในเรือ่ง
ดังต่อไปนี้

1.  ธรุกจิหลกัเตบิโตอย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพ ธนาคาร
ยังคงเน้นการปล่อยสินเชื่อธุรกิจรายย่อยที่ครอบคลุมกับ
ความต้องการทุกประเภท ให้ความส�าคัญกับการปล่อย 
สนิเชือ่ออนไลน์มากขึน้ รวมทัง้สนิเชือ่ทีช่่วยปรบัรปูแบบการ 
ด�าเนนิธรุกจิ (Business Model) และปรบักระบวนการผลิต 
ส�าหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ก�าลังเติบโต และสอดคล้องกับยุค New Economy  
ภายใต้ความเสีย่งและผลตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยตัง้เป้ารกัษา 
ระดบั Coverage Ratio ให้อยูใ่นระดบัสงูจากสถานการณ์
โควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอนและปัญหา NPL ที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

2.  ปรับกระบวนการภายในให้เป็น Process Digitalization 
โดยธนาคารมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT และ 
Digitalization อย่างต่อเนือ่ง คูข่นานไปกบัการรกัษาระดบั 
Cost to Income Ratio ให้อยู ่ในระดับเดิมจาก
ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้นของระบบ IT การปรับกระบวนการ
ท�างาน การก�าหนดค่าใช้จ่ายด้านพนักงานที่เหมาะสม 
รวมทั้งการเพิ่ม Productivity ของพนักงาน

3.  ค้นหาโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ผ่านอนิฟินิธสั บาย กรุงไทย 
(Infinitas by Krungthai) ซึ่งมุ่งเน้นการให้บริการด้านการ
พัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ ตาม
ยุทธศาสตร์เรือเร็ว (Speedboat) เน้นสร้างดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ธุรกิจในยุค New Normal และ
รองรับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปของคนไทย โดยการพัฒนา
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ให้เป็น Thailand Open Digital 
Platform เพื่อท�าให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการใช้บริการ
ทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลได้ง่าย สะดวก ทั่วถึงและ 
เท่าเทียม มุ่งสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ  
(Thailand Digital Platform) ของคนไทยและยกระดับ
คุณภาพชี วิ ตของคนไทยและของประ เทศผ ่ าน
แอปพลเิคชนั ”เป๋าตงั” เป็นตวัหลกั ทีจ่ะเป็นมากกว่าการ
ให้บรกิารทางการเงนิ (Beyond Banking)และสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร

  นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญัในการต่อยอดธรุกิจ
จากโครงการภาครัฐและโครงสร้างพ้ืนฐานการเงินต่างๆ 
ที่ธนาคารมีส่วนร่วมด�าเนินการผ่านการต่อยอดจากธุรกิจ
จากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ที่เริ่มต้นจากลูกค้าหลักของ
ธนาคาร คือ ภาครัฐ (Government) เชื่อมโยงไปสู่ภาค
ธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้าในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยง
กันด้วยประสิทธิภาพเทคโนโลยีของ Krungthai Business 
Platform ผ่านความร่วมมือ (Synergy) ท้ังในส่วนของ
ธนาคาร บริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร และพันธมิตร
ทุกกลุ่ม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน     เพื่อยกระดับ
ศักยภาพของ Platform ท�าให้ธนาคารสามารถน�าเสนอ
บรกิารทางการเงนิต่างๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่าง
แท้จริง 

4.  ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านดิจิทัลท่ีมีความ
เชี่ยวชาญและหลากหลาย ธนาคารส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะและเสริมศักยภาพองค์ความรู้ใหม่ให้กับพนักงาน 
(Upskill/Reskill) เพือ่เสรมิสร้างทกัษะทีจ่�าเป็นและเหมาะสม 
ต่อการขับเคล่ือนธุรกิจของธนาคาร มุ่งสร้างวัฒนธรรม 
องค์กรโดยยึดหลัก “One unite goal as a F1 Team” 
ภายใต้การคิดแบบนอกกรอบ ซึ่งมีรูปแบบการท�างานที่
ต้องอาศัยความรวดเร็ว ประสบการณ์ การท�างานแบบ
บรูณาการ (Integrate) ความคล่องตวั (Agile) ความเชือ่ถอื 
ได้ (Reliable) ความแม่นย�า (Accurate) และความ 
ปลอดภัย (Secure) นอกจากนี้ ธนาคารมีการร่วมมือกับ
พันธมิตรชั้นน�าในระดับโลกเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านดิจิทัล เช่น ร่วมกับ Accenture จัดตั้งบริษัท Arise 
by Infinitas เพื่อเพิ่มศักยภาพและทรัพยากรบุคคลทาง
ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลโดยเฉพาะ ที่จะร่วมกันสร้าง
โอกาสสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นน�าในระดับภูมิภาค
และในระดับโลก

5.  ด�าเนินธุรกิจอยู่บนความโปร่งใสและความยั่งยืน ธนาคาร
ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ให้ความส�าคัญในเรื่อง Zero 
Tolerance รวมทั้งค�านึงถึงหลัก ESG (Environment, 
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Social and Governance) ในการด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่ง
สนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ เพ่ือดแูล
คนไทย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ธนาคารคาดว่าการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 

จะมีส่วนช่วยขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด 
การเข้าถึงบรกิารทางการเงนิอย่างทัว่ถงึ การสร้างความเท่าเทยีมกนัด้าน
การเงินแก่คนไทย โดยธนาคารกรุงไทยมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยยกระดับ
ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตผ่าน Thailand Open Digital Platform 
เพื่อท�าให้คนไทยทุกคนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
การด�าเนินกิจการของลูกค้าธุรกิจในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อีกทั้ง การ
ด�าเนินการของธนาคารดังกล่าว จะช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันด้าน 
Digital Banking ของธนาคาร สนับสนุนการด�ารงบทบาทของธนาคาร
ในฐานะเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นของ
สาธารณชน (Public Trust) ต่อธนาคาร สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์ และพันธกจิ 
ที่ให้ความส�าคัญกับการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนคนไทยเพือ่สนบัสนนุการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง มัน่คงและยัง่ยนื
ของธนาคาร

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญ 
ธนาคารก่อตัง้ข้ึนเมือ่วนัที ่14 มนีาคม 2509 จากการควบรวมกิจการ

ระหว่างธนาคารมณฑล จ�ากดั กบัธนาคารเกษตร จ�ากดั โดยมกีระทรวง
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 93.12 ของทุนจดทะเบียน 
หลังจากนั้นธนาคารมีการเพิ่มทุน หลายครั้ง จนถึงปี 2531 สัดส่วนการ
ถอืหุน้ของกระทรวงการคลงัลดลงเหลอืร้อยละ 38.17 ซึง่ในปีเดยีวกนันัน้ 
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนเพื่อ 
การฟื ้นฟูฯ) ที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นในธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมื่อปี 2528 ภายใต้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485  
ได้เข้าถือหุ้นธนาคารร้อยละ 38.09 ของทุนจดทะเบียน ต่อมาในปี 2541 
ธนาคารมีการเพิ่มทุนอีกคร้ัง และกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ได้เข้าซื้อหุ้น
ตามสทิธขิองผูถ้อืหุน้ตามสัดส่วน รวมท้ังเข้าซือ้หุน้ในส่วนของกระทรวง
การคลังและผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช้สิทธิ

ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุน 
จดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้น 
ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

ในเดอืนตลุาคม 2546 กองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนั
การเงนิ มนีโยบายทีจ่ะลดสดัส่วนการถอืหุน้ธนาคารลง ธนาคารจึงได้เสนอ 
ขายหุ้นที่ถือโดยกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  
จ�านวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก  
จึงมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มอีก 450 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้นที่ออกจ�าหน่าย 
ทั้งสิ้น 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท 
ส่งผลให้กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย 
ได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ ขณะนั้น

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด�าเนินการเพ่ิมทุนโดยจัดสรร 
หุน้สามญัเพิม่ทนุ จ�านวน 2,796.31 ล้านหุน้ ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสัดส่วน 
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Rights 
Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท โดยหลังจากการ 

เพ่ิมทุนกองทุนฟื ้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงถือหุ ้น 
ร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555

ส�าหรับการเป ็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์แห ่ง
ประเทศไทย เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2532 ได้น�าหุ้นเข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มท�าการซ้ือขายหุ้นใน 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อย่อ
ว่า KTB และเมือ่วนัที ่24 มนีาคม 2537 ธนาคารได้จดทะเบยีนแปรสภาพ 
เป็น บรษิทัมหาชน จ�ากดั ใช้ชือ่ว่า “บมจ .ธนาคารกรงุไทย” เลขทะเบยีน  
บมจ.335 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 0107537000882) 

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

ในด้านสถานภาพของธนาคาร เคยมีค�าวินิจฉัยในอดีตว่าธนาคาร
มีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ต่อมามีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  
รวมท้ังมีการออกกฎหมายใหม่หลายฉบับ ซ่ึงส่งผลต่อการพิจารณา 
สถานภาพของธนาคาร โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะ
กรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาข้อหารือของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ และ
มีความเห็นว่า เน่ืองจากกองทุนเพื่อการฟื ้นฟูฯ (ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ ้น 
ในธนาคารเกินร้อยละ 50) มิได้มีลักษณะเป็นการประกอบวิสาหกิจหรือ 
กิจการเชิงพาณิชย์เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 
จงึไม่เป็นองค์การของรฐับาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้องค์การของ
รัฐบาล ไม่เป็นกิจการของรัฐซ่ึงมีกฎหมายจัดต้ังข้ึน และไม่เป็นหน่วย
ธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ประกอบกับกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้ตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นงานฝ่ายหนึ่งของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมือ่มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญัตธินาคารแห่ง
ประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ก�าหนดให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือ
รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวธิกีารงบประมาณและตามกฎหมายอืน่ 
กองทุนเพื่อการฟื ้นฟูฯ จึงมีสถานภาพเช่นเดียวกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จึงไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อกองทุนเพื่อการ
ฟื้นฟูฯ ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ แม้ถือหุ้นในธนาคารเกินร้อยละ 50 ของทุน
ทั้งหมด ก็ไม่ท�าให้ธนาคารเข้าลักษณะเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดท่ีเป็น
รัฐวิสาหกิจตาม (2) และ (3)  ของบทนิยามของค�าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาได้
ให้ความเห็นเพิม่เตมิด้วยว่า ค�าว่า “รฐัวสิาหกจิ” ปรากฏอยูใ่นกฎหมาย
หลายฉบับ การพิจารณาว่า หน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ จึงต้อง
พิจารณาตามที่กฎหมายแต่ละฉบับก�าหนด    

อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจ�านวนหุ้นที่
จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ธนาคารกรุงไทยจึงยังคงมีสถานะเป็นธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐท่ีมีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 อยู่เช่นเดิม 
นอกจากนี ้ธนาคารกรงุไทยเป็นบรษิทัมหาชนจ�ากดัตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราช
บัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ธนาคาร
กรงุไทยจงึยงัคงประกอบธรุกจิการธนาคารพาณชิย์ และยงัคงเป็นบรษิทั
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จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังเช่นท่ีผ่านมา 
นอกจากนี้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง 
การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน�าเงินส่งคลัง พ.ศ. 
2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดบัญช ี
เงนิฝากไว้กบัธนาคารได้ต่อไป รวมทัง้ส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังยังคงอนุญาตให้
รัฐวิสาหกิจฝากเงินกับธนาคารได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

นอกจากนี้ ในการประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารโดย
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ได้ระบุว่าอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารสะท้อน
บทบาทของธนาคารในเชิงนโยบายที่มีความชัดเจนมากขึ้นในช่วง
ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายจากการแพร่ระบาดของ 
โคโรน่าไวรัส โดยธนาคารมีบทบาทอย่างมากและมีหน้าที่โดยตรง 
ในการสนบัสนุนนโยบายของภาครฐัโดยการช่วยภาครฐัในการกระจายเงนิ 
ช่วยเหลือตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและโครงการช่วยเหลือต่าง ๆ  
ผ่านทางแอปพลิเคชันและสาขาของธนาคาร

ดังนั้น การเปลี่ยนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยไม่มีผลกระทบ 
ต่อสถานะทางการเงินและการด�าเนินธุรกิจของธนาคารแต่อย่างใด  
โดยเฉพาะบทบาทในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีหน่วยงานของรัฐ 
ถือหุ้นเกินร้อยละ 50

ส�าหรับการตีความสถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมาย
ฉบับอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามของค�าว่า “รัฐวิสาหกิจ” 
ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งมีความแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ของกฎหมาย ท้ังนี้ การท่ี
สถานภาพของธนาคารตามกฎหมายฉบับอื่น ๆ จะมีการตีความที่แตก
ต่างกัน แต่ไม่มีผลต่อข้อเท็จจริงที่ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์
ของรัฐที่มีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 และยังคงมีบทบาท 
อย่างส�าคัญในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐตามที่กล่าวข้างต้น

อนึง่ ในปี 2564 คณะกรรมการกฤษฎกีามคีวามเห็นเพ่ิมเติมเกีย่วกบั 
สถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมายฉบับอื่น ดังนี้

- เนื่องจากธนาคารเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดท่ีจัดตั้งข้ึนตาม 
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พ.ศ. 2535 ธนาคารจงึไม่เป็นองค์การ 
ของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล ไม่เป็น
กิจการของรัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และไม่เป็นหน่วยธุรกิจที่
รฐัเป็นเจ้าของ และกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู ไม่เป็นรฐัวสิาหกจิตามความเหน็ 
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่มีความเห็นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563   
ดังนั้น การที่กองทุนเพ่ือการฟื้นฟูฯ ถือหุ้นในธนาคารเกินร้อยละ 50  
ของทุนทั้งหมด จึงไม่ท�าให้ธนาคารเข้าลักษณะเป็นรัฐวิสาหกิจตามบท
นิยามของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนกังานรฐัวสิาหกจิ พ.ศ. 2518  และพระราชบญัญตัแิรงงานรฐัวสิาหกจิ
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543

- เนื่องจากธนาคารเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัดท่ีกระทรวงการคลัง 
ถอืหุน้ร้อยละ 0.000022 ของทนุจดทะเบยีนช�าระแล้ว ซึง่ไม่ถงึร้อยละ 50 
ตามทีก่�าหนดใน (2) ของบทนยิามค�าว่ารฐัวสิาหกจิตามพระราชบญัญตั ิ
การพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 

- เนือ่งจากกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ เป็น “หน่วยงานอืน่ของรฐั” ตาม 
มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารร่วมลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนฯ เมือ่
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ มีทุนรวมอยู่ในธนาคารเกินกว่าร้อยละ 50 จึง
ท�าให้ธนาคารเป็นรฐัวิสาหกจิตามบทนยิามค�าว่ารฐัวสิาหกจิในมาตรา 4 

(2) หรือ (3) ของพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
พ.ศ. 2562 

นอกจากนี้ ในปี 2564 หน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
สถานภาพของธนาคารกรุงไทยภายใต้กฎหมายที่อยู่ในการก�ากับดูแล
ของหน่วยงานเหล่านั้น ดังนี้

- ส�านักงานประกันสังคม ได้ให้ความเห็นว่า ธนาคารกรุงไทยมี 
สถานะเป็นนติบิคุคลแยกออกจาก ธปท. อย่างชดัเจน และไม่ได้รบัยกเว้น 
ตาม มาตรา 11 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึง
อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และ พระ 
ราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

- ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ให้ความเห็นว่า ธนาคารกรุง 
ไทยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4(ข) ของพระราชบัญญัติ 
ดังกล่าว เนื่องจากนิยามของค�าว่า ”รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติ 
บริหารหนี้สาธารณะฯ ได้ก�าหนดไว้แตกต่างจากค�านิยามของค�าว่า 
”รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ความเห็นว่า ธนาคารกรุงไทยเป็น 
หน่วยงานของรัฐและรฐัวสิาหกจิภายใต้บทนยิามค�าว่า “เจ้าหน้าทีข่องรฐั”  
ตามความในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กรรมการ ผู้บริหาร  
รวมทั้งพนักงานของธนาคารกรุงไทยซ่ึงเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรฐัและรฐัวสิาหกจิ จงึมีสถานะเป็นเจ้าพนกังานของรฐัและเจ้าหน้าที่ 
ของรฐั คณะกรรมการ ป.ป.ช. จงึมอี�านาจไต่สวนและชีม้ลูความผดิกรณี
พนักงานธนาคารกระท�าความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ี นอกจากนี้ 
ธนาคารกรงุไทยและพนกังานของธนาคารกรุงไทยยังมีหน้าท่ีต้องปฏบิตัิ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในหมวดอ่ืนด้วย เว้นแต่ กรณีตาม (1) 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งของผู้มีหน้าที ่
ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 102 พ.ศ. 2561 (2) ประกาศ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรือ่ง ก�าหนดต�าแหน่งเจ้าพนกังานของรฐัทีต้่องห้าม 
มิให้ด�าเนนิกจิการตามความในมาตรา 126 พ.ศ. 2563 (3) ประกาศคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง ก�าหนดต�าแหน่งซ่ึงต้องห้ามมิให้ด�าเนินการ 
ตามมาตรา 127 พ.ศ. 2563

- ส�านกังานอยัการสงูสุดพิจารณาว่า เม่ือกองทุนฟ้ืนฟฯู เป็นหน่วยงาน 
ของรัฐตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2585 การที่กองทุนฟื้นฟูฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐถือหุ้นเกินกว่า 
ร้อยละ 50 ในธนาคารกรุงไทย มีผลท�าให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานะเป็น 
หน่วยงานอืน่ของรัฐ หรอืหน่วยงานอื่นใดทีด่�าเนนิกจิการของรฐั ภายใต้ 
พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553 ดังน้ัน 
ส�านักงานอัยการสูงสุด จึงยังคงให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการด�าเนิน 
คดีความต่างๆ ให้กับธนาคารกรุงไทย

- ตามประกาศนายทะเบยีนแห่งพระราชบญัญัตแิรงงานรฐัวสิาหกิจ 
สมัพนัธ์ พ.ศ. 2543 ระบวุ่า เนือ่งจากกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟฯู เป็นงานฝ่ายหนึง่ 
ของ ธปท. ซึง่ไม่เป็นส่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ตามนยิามความหมาย
ของรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
พ.ศ. 2543 แม้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ จะถือหุ้นในธนาคารเกินกว่า 
ร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด ก็ไม่ท�าให้ธนาคารกรุงไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ 
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงส่งผลท�าให้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
ธนาคารกรงุไทย ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญติัแรงงานรฐัวสิาหกจิสมัพนัธ์  
พ.ศ. 2543 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ นายทะเบียนตาม 
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
1.2.1  โครงสรา้งรายได้ 
โครงสร้างรายได้หลักของธนาคาร ปี 2562 - 2564 เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม
2564 2563 2562

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,954 2.5 3,594 2.9 7,113 5.7

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 345 0.3 435 0.4 482 0.4

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,437 3.0 4,251 3.5 4,943 3.9

เงินให้สินเชื่อ 97,932 84.6 104,307 85.3 109,784 87.4

การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 104 0.1 184 0.1 428 0.3

อื่นๆ 60 0.1 66 0.1 221 0.2

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 104,832 90.6 112,837 92.3 122,971 97.9

เงินรับฝาก 10,302 8.9 13,765 11.3 17,861 14.2

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,607 1.4 1,860 1.5 2,532 2.0

เงินน�าส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 6,145 5.3 5,687 4.6 9,978 7.9

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 3,327 2.9 3,080 2.5 4,085 3.3

อื่นๆ 79 0.1 102 0.1 199 0.2

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 21,460 18.6 24,494 20.0 34,655 27.6

	 	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,372 72.0 88,343 72.3 88,316 70.3

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28,310 24.5 27,690 22.7 29,596 23.6

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 8,288 7.2 7,162 5.9 6,359 5.1

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,022 17.3 20,528 16.8 23,237 18.5

ก�าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

 ยุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 3,467 3.0 3,134 2.5 N/A N/A

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - - - - 3,197 2.5

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 711 0.6 951 0.8 4,372 3.5

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,046 0.9 2,060 1.7 1,425 1.1

รายได้จากเงินปันผล 379 0.3 376 0.3 496 0.4

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 6,789 5.9 6,856 5.6 4,615 3.7

	 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 32,414 28.0 33,905 27.7 37,342 29.7

รวมรายได้สุทธิ 115,786 100.0 122,248 100.0 125,658 100.0

v

พระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 ได้รบัจดทะเบยีนสหภาพแรงงาน 
ธนาคารกรุงไทยไว้แล้ว ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

ทัง้นี ้หากมกีารตคีวามเกีย่วกบัสถานภาพของธนาคารตามกฎหมาย
ฉบบัอืน่เพ่ิมเตมิ ธนาคารจะรายงานความคบืหน้าเพิม่เตมิให้ทราบต่อไป

033ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



1.2.2  การด�าเนินงานของธุรกิจหลัก 
1.2.2.1 ลูกค้าบุคคล
สินเชื่อลูกค้าบุคคล
ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า 

โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ดังนี้ 
(1) สินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเช่ือวงเงินหมุนเวียน 

(Revolving Loan) ส�าหรับลูกค้าที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร เพื่อใช้จ่าย
ในช่วงเวลาที่มีความจ�าเป็น มีความสะดวกสบาย และได้รับความนิยม
มาโดยตลอด โดยมกีลุ่มลกูค้าหลกัได้แก่ บคุลากรหน่วยงานภาครฐั และ
รัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนักงานบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ 

(2) สินเช่ือโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เป็นวงเงินกู้แบบมี
ก�าหนดระยะเวลา (Term Loan) ส�าหรับใช้จ่ายตามความต้องการของ
ลูกค้า โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัท
เอกชน โดยมทีัง้รปูแบบเป็นสวสัดกิาร และแบบทีไ่ม่เป็นสนิเชือ่สวสัดกิาร
กบัหน่วยงานต้นสังกดัของลกูค้า นอกจากน้ี ยงัมสีนิเชือ่ให้แก่ข้าราชการ
บ�านาญ และลูกจ้างประจ�าผู้รับบ�านาญ โดยใช้หนังสือรับรองสิทธิ 
ในบ�าเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

(3) สินเช่ือเพ่ือการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่
กลุ่มนักเรียนนักศึกษาซึ่งผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับการศึกษาในปัจจุบัน 
ซึ่งมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา 

(4) สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) เป็นสินเชื่อ
แบบมีการจ�านองหลักทรัพย์เป็นประกัน ส�าหรับผู้ที่มีรายได้ประจ�าและ
ลูกค้าที่มีรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว

(5) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money (หรือ สินเชื่อกรุงไทยใจป�้า) 
เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ รองรับ 
ทัง้ลกูค้าทีม่รีายได้ประจ�าและลูกค้าผูป้ระกอบการร้านค้ารายย่อยทัว่ไป  
ให้บริการผ่านสาขาและ Krungthai NEXT 

(6) สนิเชือ่กรงุไทยให้ 5 (หรอื สนิเชือ่กรงุไทยเปย์เดะ) เป็นสนิเชือ่ 
ที่ไม่มีหลักประกันประกอบด้วยสินเช่ืออเนกประสงค์ 5 Plus (สินเชื่อ 
แบบมีก�าหนดระยะเวลา :Term Loan) และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 Plus 
(วงเงินหมุนเวียน : Revolving) เพื่อรองรับลูกค้าพนักงานเอกชนที่รับ
เงนิเดอืนผ่านธนาคารกรงุไทย ซึง่สามารถสมคัรผ่านช่องทางสาขา และ
ได้เพิ่มบริการผ่าน Krungthai NEXT ส�าหรับสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus 

(7) สนิเชือ่กรงุไทยใจด ีเป็นวงเงนิหมนุเวยีน (Revolving Loan) 
ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจ�าท่ีรับเงินเดือน
ผ่านธนาคาร ผ่าน Krungthai NEXT ซึ่งเริ่มให้บริการในปี 2564 

(8) สนิเชือ่สิบหมืน่ เป็นวงเงนิกู้แบบมกี�าหนดระยะเวลา (Term 
Loan) ที่ไม่มีหลักประกันเพื่อรองรับกลุ่มผู้ประกอบร้านค้าถุงเงิน ผ่าน 
Krungthai NEXT ซึ่งเริ่มให้บริการในปี 2564 

(9) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่ง 
ปลกูสร้าง หรอื ซือ้ทีด่นิพร้อมปลกูสร้างบ้าน หรอื เพือ่ปลกูสร้างบ้าน  
หรอื เพื่อไถ่ถอนจ�านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงินอื่น 
หรือองค์กรการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ 
หลากหลายตามกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ลูกค้าที่ซื้อที่อยู่อาศัยจากบริษัท 
พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ชัน้น�าซ่ึงรวมถงึพนกังานบรษิทัเอกชน ผู้ประกอบ 
อาชีพอิสระ กลุ ่มอาชีพพิเศษ กลุ ่มข ้าราชการและพนักงาน 
รัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�าหรับการอุปโภคบริโภค  
โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ใช้ชื่อว่า “สินเชื่อ Home For Cash” 

เพือ่ซือ้เครือ่งอปุโภคบรโิภคหรอืเพือ่ปรบัปรงุต่อเตมิหรอืซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศัย  
และช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิต 

ทัง้นี ้ธนาคารได้จดักจิกรรมส่งเสรมิการขายอย่างต่อเน่ือง เข้าร่วม 
งานมหกรรมทางการเงินต่างๆ อีกท้ังได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือ 
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยม ี
แนวทางที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้า เช่น การพักช�าระหนี้/
เงินต้น การลดค่าผ่อนช�าระ เป็นต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
ลูกค้า

1.2.2.2  ลูกค้าธุรกิจขนาดเล็ก
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เป็นสินเชื่อแก่ธุรกิจขนาดเล็ก 

ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวม 
ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2564 ธนาคารให้สินเชื่อกับธุรกิจขนาดเล็กต่อเนื่องจาก 
ปีที่ผ่านมา เช่น สินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop ส�าหรับผู้ที่ใช้ 
Application ถุงเงิน เป๋าตุง สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 ตามแผน
ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและ
ธุรกิจต่อเนื่อง ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME Supply Chain 
Financing เพื่อต่อยอดสินเชื่อลูกค้าของธนาคารถึงคู่ค้าพันธมิตร และ
โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานระยะที่ 2 (พ.ศ. 2563 - 2564) 
กับส�านักงานประกันสังคม (สปส) โดยคิดอัตราดอกเบ้ียต�่าเพ่ือ 
เสริมสภาพคล่องให้สถานประกอบการ 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้
รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยมีมาตรการสนิเชือ่เพือ่
ฟื้นฟูกิจการ (สินเชื่อฟื้นฟู) และมาตรการโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อ
ช�าระหนี้ (โครงการ”พักทรัพย์พักหนี้” (Asset Warehousing)) เพื่อ 
ช่วยเหลือผูป้ระกอบการให้สามารถฟ้ืนตวักลบัมาด�าเนนิธรุกจิได้อกีคร้ัง 

1.2.2.3  ลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง มีวงเงิน 20 ถึง 500 ล้านบาท รวมถึง

ลูกค้าที่ไม่มีสถานประกอบการในกรุงเทพและปริมณฑล ที่มีวงเงินเกิน 
500 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) นับว่ามีความส�าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารจึง
ให้บริการลูกค้า SMEs ให้ครอบคลุมภาคธุรกิจต่างๆ ทั้งภาคการผลิต 
บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร การน�าเข้าและส่งออก และตาม
ลักษณะธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างภาครัฐ อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจ
ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ธุรกิจด้านสุขภาพและการแพทย์ 
เป็นต้น 

นอกเหนือจากสินเชื่อทั่วไปในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ธนาคารยัง
สนับสนนุเงนิลงทนุหรอืสนิเชือ่ Green Lending ให้แก่ SMEs ทีม่ศีกัยภาพ
เพื่อให้สามารถเติบโตพร้อมกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงภายใต้ BCG 
Economy Model เช่น เงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมภาคเอกชน, สินเชื่อธุรกิจ
เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม, สินเชื่อกรุงไทยประหยัด
พลังงาน Green Loan, กองทุนสิ่งแวดล้อม, โครงการอนุรักษ์พลังงาน 
พพ. ระยะท่ี 6, สนิเชือ่นวตักรรมด ีไม่มีดอกเบ้ีย และ KTB Private Equity 
Trust เป็นต้น

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารมีมาตรการ

034 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระทางการเงินให้กับ
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ทั้งการผ่อนปรน
เงื่อนไขช�าระหนี้ และเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจด้วยสินเชื่อ
ดอกเบีย้ต�า่ (Soft Loan) เพือ่ลดผลกระทบการจ้างงาน และฟ้ืนฟกูจิการ 
รวมถึงมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing) เพื่อลดภาระ
ทางการเงนิช่ัวคราวในช่วงทีร่อให้ธรุกจิฟ้ืนตวัแก่ลกูค้าธรุกจิทีม่ศีกัยภาพ
และมทีรพัย์สินเป็นหลกัประกนั ด้วยวธิกีารโอนทรพัย์ช�าระหนีแ้ละได้รบั
สิทธิซื้อทรัพย์คืนในอนาคต 

นอกจากนี้ ธนาคารร่วมมือกับสปส. ภายใต้โครงการสินเชื่อ
เพือ่ส่งเสริมการจ้างงาน ระยะที ่2 (พ.ศ. 2563- 2564) ให้สนิเช่ือดอกเบีย้
ต�่าเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนและมีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง 
และร่วมมือกับส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(สสว.) พร้อมธนาคารพาณชิย์อกี 7 แห่ง สนบัสนนุการแจ้งสทิธปิระโยชน์
ในการขึน้ทะเบยีนจดัซือ้จัดจ้างกบัสสว. รวมถงึประชาสมัพนัธ์มาตรการ
ช่วยเหลือลูกค้า ทั้งสินเชื่อคู่ค้าภาครัฐ สินเชื่อ Factoring เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนแก่ SMEs ส�าหรับโอกาสเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

1.2.2.4  ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่	
ธนาคารให้บริการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1. ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาท 

หรอืวงเงนิสนิเชือ่มากกว่า 500 ล้านบาทขึน้ไป โดยให้สนิเชือ่และบรกิาร
ทางการเงินต่างๆ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการแบบครบวงจรตาม
ประเภทธรุกจิ ได้แก่ กลุม่ธรุกจิการเกษตร กลุม่ธรุกจิก่อสร้างและพฒันา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจบริการ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

2. ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องการบริการทางการเงินที่
ซับซ้อน โดยมุ่งเน้นบริการในลักษณะ Total Solution ซ่ึงตอบสนอง 
ทั้งด้านสินเชื่อ การระดมทุน การป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างทาง 
การเงิน การตลาด อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของราคาสินค้าและ 
วัตถุดิบจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ธนาคารยังคงมุ่งเน้นความส�าคัญต่อการให้บริการดังต่อไปน้ี 
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ทั้ง 2 กลุ่ม 

 การขยายฐานลูกค ้าในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านนวัตกรรม โครงการลงทุนของภาครัฐ 
และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) น�าเสนอ solution 
ของแต่ละอุตสาหกรรม และร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ
และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 การสร้างมูลค่าเพิ่ม และให้บริการ Supply Chain แบบ
องค์รวม ผนวกกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจท่ี
เกีย่วข้องหรอืธรุกจิต่อยอด ท�าให้บรกิารมคีวามสะดวกมากขึน้ ลดความ
ซ�้าซ้อนของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกันโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามาช่วย

 การขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการเดินบัญชีหลักกับธนาคาร 
(Main Operating Accounts) โดยมุง่เน้นบรกิารทางการเงนิทีต่อบโจทย์
ความต้องการ รวมถึงปรับปรุงเงื่อนไขและกระบวนการท�างานภายใน

 การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในการขยายธุรกิจไป
ยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ
ประเทศกลุ่ม CLMV

 การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อลงทุนหรือด�าเนิน
กิจการที่น�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) การด�าเนินการ
ทีเ่ข้าข่าย BCG (Bio-Circular-Green) หรอื ESG โดยค�านึงถงึผลกระทบ 
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และปรับ
กระบวนการท�างานภายในโดยค�านงึถงึลกูค้าเป็นศนูย์กลาง (Customer-
Centric) เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า

ในปี 2564 ภาคธรุกจิต่างๆ รวมทัง้ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ ได้รบั 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ียืดเย้ือจากปี 2563  
ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยให้ความช่วยเหลือตามความ
เหมาะสมส�าหรบัลกูค้าแต่ละราย เช่น การพกัช�าระหนี ้การขยายตาราง
การช�าระหนี ้การผ่อนผันเงือ่นไขสนิเชือ่ โครงการพกัทรพัย์พกัหนี ้รวมถงึ 
การลดดอกเบี้ย และการสนับสนุนสินเชื่อตามความจ�าเป็น เพื่อช่วยให้ 
ลูกค้าด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ธนาคารสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าที่ขยาย
ศกัยภาพธรุกจิสูก่ารค้า การลงทนุในภมูภิาค รวมถงึการขยายฐานลูกค้า
ท้องถิน่ของธนาคารในต่างประเทศ ผ่านสาขาต่างประเทศ 6 สาขา และ
ส�านักงานผู้แทน 1 แห่ง ได้แก่ สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัด 
เสียมเรียบ สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาสิงคโปร์ สาขาคุนหมิง  
และส�านักงานผู้แทนย่างกุ้ง เป็นต้น 

1.2.2.5  ลูกค้าธุรกิจภาครฐั 
สินเชื่อภาครัฐ
ธนาคารได้ให้บรกิารสนิเชือ่แก่หน่วยงานภาครฐั ซึง่เป็นฐานลกูค้า

รายใหญ่และมีความเสี่ยงต�่า ได้แก่
1. สนิเชือ่ทีใ่ห้กบัหน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ เพือ่สนับสนนุ

นโยบายของรัฐบาลและการด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ท้ังสินเชื่อระยะสั้น
และระยะยาว ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

2. สินเชื่อที่ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน 
ได้แก่ โครงการเงินกู้เพื่อส่ิงแวดล้อม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม), โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวง 
พลังงาน), มาตรการนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี้ย ของส�านักงานนวัตกรรม 
แห่งชาต,ิ สินเชือ่เพือ่การพัฒนาและวิจัยส�าหรับ SMEs ของส�านักงานพฒันา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), มาตรการให้ความช่วยเหลือ
แก่ SMEs ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19, มาตรการสนิเชือ่ 
ดอกเบ้ียต�่าเพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการจากการระบาดของ COVID-19  
(Soft Loan), มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย, โครงการ 
Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน) และ 
โครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ บสย. เพือ่ช่วยให้ SMEs ทีข่าดหลกัประกนัเข้าถงึ 
สินเชื่อ, มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท., โครงการพักทรัพย์พักหนี้ (Asset 
Warehousing), สินเชือ่เพือ่การจ้างงาน ของส�านักงานประกนัสงัคม เป็นต้น

นอกจากน้ี เพือ่ยกระดับความเป็นอยู่ให้กบับคุลากรของหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐ
ให้สนิเชือ่ในอตัราดอกเบีย้พเิศษส�าหรบัสนิเช่ือทีม่บีญัชเีงินเดอืนผ่านธนาคาร
และหักช�าระสินเชื่อจากบัญชีเงินเดือน ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อ
อเนกประสงค์ (รวมถึงผู้รับบ�านาญ) สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ และสินเชื่อเพื่อ
สมาชิกกองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) ซ่ึงสินเชื่อดังกล่าวเป็น
ส่วนหนึ่งของสินเชื่อบุคคล

035ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



1.2.2.6  การบรหิารจดัการทางการเงนิ 
บริการจัดการทางการเงิน	(Cash	Management)	
ธนาคารมุ่งเน้นการอ�านวยความสะดวกในด้านการบริหาร

จัดการทางการเงินที่หลากหลายแบบครบวงจร ส�าหรับทุกกลุ่มลูกค้า  
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่  
ธุรกิจขนาดกลางและผู้ประกอบการรายย่อย โดยมีบริการหลัก 4 ด้าน  
ได้แก่ การรบัเงนิ (Collection Service) การจ่ายเงิน (Payment Service)  
การบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Service) และด้านข้อมูลทางการเงิน 
(Information Service) 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ	(Corporate	Credit	Product)
ธนาคารมีบริการสินเช่ือแก่ลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่มเพ่ือสนับสนุน 

เงนิทนุในการประกอบธรุกจิและบรหิารสภาพคล่อง โดยมบีรกิารหลกั 3 ด้าน  
ได้แก่ Supply Chain Financing, Factoring และบริการหนังสือ 
ค�้าประกันและผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆ

บริการทางการเงินระหว่างประเทศ	 (International	 Trade	
Product)	

ธนาคารมีบริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร
และครอบคลุมกับลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม โดยมีบริการหลัก ดังนี้

1.	 บริการโอนเงินระหว่างประเทศ	 : ด้วยมาตรฐานบริการ
ระดับสากลผ่านช่องทางสาขา และ Krungthai Corporate Online 
สามารถตดิตามสถานะได้ 24 ชัว่โมง และบรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศ
จากบัญชีเงินตราสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Account: FCD) 
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.	 บรกิารด้านการส่งออก	: เพือ่สนบัสนุนผู้ประกอบการส่งออก 
หลากหลายภาคส่วน โดยปี 2564 ลูกค้าส่งออกได้รับผลกระทบจาก  
COVID-19 เนือ่งจากการชะงกัของการรบัส่งเอกสารรวมถงึสนิค้าทีล่่าช้า
จากการปิดประเทศส่งผลต่อการรับช�าระเงินจากคู่ค้า ธนาคารจึงให้
ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อประคองธุรกิจให้สามารถผ่านพ้นวิกฤต
ไปได้เป็นปัจจัยส�าคัญ

3.	 บริการด้านการน�าเข้า	 : ธนาคารให้บริการธุรกิจระหว่าง
ประเทศเพื่อสนับสนุนการน�าเข้าหลากหลายประเภท โดยให้บริการเพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามความต้องการของ
ผู้บริโภค 

ในปี 2564 ธนาคารได้พัฒนาโครงการ/ผลิตภัณฑ์และบริการ
จัดการทางการเงนิเพือ่สนับสนนุโครงการต่างๆของภาครฐั และตอบสนอง 
ต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเอกชน ดังต่อไปนี้ 

•	 โครงการ	Digital	Supply	Chain	Financing เป็นการ
ต่อยอดโครงการภาครัฐต่างๆ ที่ธนาคารมีส่วนร่วมด�าเนินมาตรการ 
ช่วยเหลือกลุ่มร้านค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ร้านค้าประชารัฐ  
ชิมช้อปใช้ คนละครึ่ง เป็นต้น เพื่อต่อยอดกลุ่มร้านค้าเหล่านี้ให้มีความ
แขง็แกร่งขึน้ สามารถเข้าถงึแหล่งเงนิทนุได้ง่ายขึน้ มต้ิองใช้หลกัประกนั 
หรือเอกสารในการขอสินเชื่อ โดยการพิจารณาจากข้อมูลการซื้อ - ขาย 
ระหว่างร้านค้ากบั Distributor โดยเน้นกลุม่ลกูค้าสนิเชือ่รายเลก็ (sSME) 
และร้านค้ารายย่อย (Micro) โดยในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
ธนาคารมีบริการสินเช่ือคู่ค้าพารวย ที่ส่งเสริมให้ร้านค้ารายเล็กและ 
รายย่อยที่ซื้อสินค้าจาก Distributor ที่เข้าร่วมโครงการเข้าถึงแหล่ง 
เงนิทนุของธนาคารได้ง่ายขึน้ โดยงดเว้นการพิจารณาเอกสารด้านรายรบั 
รายจ่ายอื่นๆ ของลูกค้า นอกจากนั้น ในปี 2564 ธนาคารได้มีสินเชื่อ

ใหม่แก่ Supplier ซึง่เป็นผู้ขายสนิค้าให้กบั Distributor หรอื Sponsor ทีเ่ข้าร่วม 
โครงการ เพือ่เป็นการขยาย Chain ให้กับธรุกจิของลูกค้าอย่างครบวงจร
มากยิ่งขึ้น 

•	 โครงการ	 Smart	 Financial	 Payment	 and	
Infrastructure	 ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์
ระบบการช�าระเงินของประเทศ เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานตาม
มาตรฐาน ISO 20022 ในการยกระดับการให้บริการ Payment และ
บริการน�าส่ง e-Tax Invoice & e-Receipt โดยมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการ
เปลี่ยนเอกสารทางการค้าจากกระดาษมาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�า
ข้อมูลไปต่อยอดบริการอื่นๆ และเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจ
ตลอดจนการใช้ข้อมูลเพือ่ให้สนิเชือ่แก่ผูป้ระกอบการ โดยการด�าเนนิงาน 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

o	 Track	1	:	Trade	and	Payment	(บรกิารทางการค้า 
และการช�าระเงนิ) ธนาคารมีส่วนร่วมในการก�าหนดรายละเอยีดรปูแบบ
บริการหลักที่จะให้บริการ โดยยึดหลักถึงผลประโยชน์ของผู้ประกอบ
ธุรกิจเป็นส�าคัญ และเป็นหนึ่งโครงการที่ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ของ
ธนาคาร X2G2X โดยมแีผนทีจ่ะเริม่เปิดให้บรกิารกบักลุ่มผูป้ระกอบการ 
น�าร่องได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2565 

o	 Track	2	 :	Digital	Supply	Chain	Finance	
ธนาคารร่วมกับสมาคมธนาคารไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สภา
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวมถงึ 
ภาครัฐร่วมกันให้สินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs บนข้อมูลทางการค้า  
Digital โดยเป็นตัวกลางให้ธุรกิจที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ช่วยเหลือ supplier 
ของตน เพื่อช่วยภาคธุรกิจให้กลับมามีศักยภาพแข่งขันและเติบโตได้
อย่างย่ังยืน และแสดงถึงเจตนารมณ์ของภาคธนาคารในการปล่อย 
สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบและโปร่งใส

•	 โครงการ	Krungthai	Digital	Health	Platform	
ธนาคารพัฒนาระบบสารสนเทศ Krungthai Digital Health Platform 
ให้แก่ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช./NSHO) เพ่ือให้
บริการ “งบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค” (PP Disruptive Model) 
เพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้ ท�าให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและยืนยาวข้ึน ช่วยลดภาระรายจ่ายด้าน
สขุภาพของประเทศ ซึง่ประชาชนคนไทยทกุคนได้รบัสทิธนิีแ้ตกต่างกนั
ตามเพศและอายุ โดยประกอบด้วย 3 ระบบที่มีการเชื่อมโยงทั้งข้อมูล
และระบบร่วมกัน ได้แก่

o แอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนู Health Wallet ส�าหรับ
ประชาชนผู้ใช้บริการท�าการลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบสิทธิและใช ้
สิทธิประโยชน์จากหน่วยบริการ 

o ระบบ Hospital Portal ส�าหรับเจ้าหน้าที่ สปสช. 
ใช้ในการตรวจสอบข้อมลูเพือ่อนมุตักิารเคลมค่าใช้จ่ายของหน่วยบรกิาร 
และหน่วยบริการใช้บันทึกผลการให้บริการและส่งเคลมค่าใช้จ่ายไปยัง 
สปสช.

o ระบบ Krungthai Corporate Online ส�าหรับ 
สปสช.ใช้อนุมัติ และโอนเงินค่าใช้จ่ายไปยังหน่วยบริการ

ในปี 2564 ธนาคารได้ขยายการใช้ Krungthai Digital 
Health Platform บรกิารสทิธ ิ“การฉดีวัคซนีไข้หวดัใหญ่” ผ่านหน่วยงาน 
บรกิารสุขภาพของ สปสช. ทัง้ภาครฐัและเอกชนกว่า 1,600 แห่งทัว่ประเทศ  

036 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



โดยประชาชนผู ้มีสิทธิสามารถจองนัดหมายและยืนยันตัวตนผ่าน
แอปพลเิคชนัเป๋าตงัเมนู Health Wallet ซึง่มโีควต้าวคัซนีไข้หวดัใหญ่ 
จ�านวนกว่า 6 ล้านโดส นอกจากนี้ ธนาคารได้ขยาย Krungthai  
Digital Health Platform ไปยังกิจกรรมอื่น ๆ ของ สปสช. รวมถึงได้
ต่อยอดให้ประชาชนสามารถแสดงการยินยอมเปิดเผยข้อมลูประวตักิาร
รักษา ส�าหรับใช้ตรวจสอบประวัติการรักษาของตนเองผ่านเมนู Health 
Wallet โดยประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาต่างโรงพยาบาลได้ตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ  ที่เข้าร่วมโครงการ Health Information Exchange 
หรือ HIE ที่เป็นการด�าเนินการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีโรงพยาบาลที่จะเข้าร่วม
โครงการ HIE ตามแผนของสธ. รวม 100 แห่งทั่วประเทศ 

ทั้งนี้ ธนาคารได้มีส่วนช่วยด�าเนินการวาระแห่งชาติตาม
นโยบายรฐับาล ในการเร่งให้บรกิารฉีดวคัซนีให้แก่ประชาชนในกลุม่ต่าง ๆ   
เพื่อบรรเทาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
“COVID-19” โดยกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับภาค ี
เครอืข่ายต่าง ๆ  ในการท�าโครงการ “ไทยร่วมใจ” จดัตัง้หน่วยบรกิารวคัซนี 
นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร (กทม.) รวม 25 
หน่วยบริการ หน่วยบริการเพื่อผู้ประกันตนมาตรา 33 ของส�านักงาน
ประกันสังคม (สปส.) พื้นที่ กทม. จ�านวน 45 หน่วยบริการ และพื้นที่
ต่างจังหวดั จ�านวน 18 จงัหวดั มจุีดฉดีวคัซนีฯ รวมเป็นจ�านวนกว่า 129 จุด  
ทัว่ประเทศ ซึง่เปิดให้บรกิารในช่วงเดอืนมถินุายน ถงึ พฤศจิกายน 2564 
โดยธนาคารได ้ช ่วยพัฒนาระบบส�าหรับให ้ประชาชนจองสิทธ ิ
ในการรับบริการฉีดวัคซีนฯ ผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจ และสามารถ 
จองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง รวมถึงร่วมกับ สปสช. บูรณาการระบบ  
Hospital Portal เพือ่เป็นระบบปฏบิติัการและเป็นช่องทางเชือ่มโยงข้อมลู 
การให้บริการของหน่วยบริการวัคซีนไปยังศูนย์สารสนเทศของ 
กระทรวงสาธารณสุขได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของ 
กลุ่มโรงพยาบาลธนบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลท่ีเปิดให้บริการ 
ในหน่วยบรกิารฉีดวคัซนีฯ ได้ให้ธนาคารพัฒนา Platform การจองวคัซใีห้กบั 
ทางโรงพยาบาลเพิ่มเติม โดยต่อยอดจาการพัฒนา Platform ให้กับ 
โครงการ “ไทยร่วมใจ” โดยเป็นรปูแบบ End To End Process ตัง้แต่การจอง  
นัดหมายเข้ารับวัคซีน การช�าระเงิน ไปจนถึงการลงทะเบียนข้อมูล 
การรับวัคซีนต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโครงการต่อยอดของ Health 
Platform ของธนาคาร ซึ่งพัฒนาให้แก่โรงพยาบาลที่มีโควต้าวัคซีน 
ทางเลือกต่าง ๆ ส�าหรับให้บริการประชาชนได้อีกด้วย

นอกจากนี ้ธนาคารยงัมส่ีวนช่วยแก้ปัญหาจากสถานการณ์ 
COVID-19 ผ่านโครงการแจกชุดตรวจ ATK ฟรี ของ สปสช.จ�านวน  
8.5 ล้านชิน้ กระจายให้ประชาชนกลุม่เสีย่งทกุสทิธกิารรกัษา (สทิธบิตัรทอง  
ประกนัสงัคม สวสัดกิารข้าราชการ) เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจโควดิ 
ได้ด้วยตนเอง ช่วยป้องกันควบคุมโรค รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการระบาด 
ของ COVID-19 ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับชุดตรวจ ATK 
ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง พร้อมท�าแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจฯ และ
รับชุดตรวจ ATK ได้ที่หน่วยบริการของ สปสช. รวมกว่า 10,000 แห่ง 
ทั่วประเทศ โดยหน่วยบริการจะใช้แอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อยืนยัน 
การแจกชุดตรวจ ATK ให้กับประชาชน

•	 โครงการการให้บริการระบบประมูลขายทรัพย์กรม
ธนารกัษ์	(Treasury	E-	Auction) โดยธนาคารจดัท�าระบบประมลูออนไลน์
ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้กรมธนารักษ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เพิ่มมากขึ้น 

ในยคุ New Normal ซึง่ในปี 2564 กรมธนารกัษ์ได้มกีารเปิดใช้งานระบบ
ประมูลออนไลน์นี้ไปแล้ว 2 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมประมูลกว่า 830 ราย 
และมีจ�านวนทรัพย์ที่ประมูลขายส�าเร็จกว่า 230 รายการ สร้างรายได้ 
ให้กับภาครัฐถึง 600 ล้านบาท

•	 โครงการที่ส�าคัญของระบบขนส่งมวลชน	(Mass	Transit)	
การช�าระค่าผ่านทางด่วนด้วยบัตรเดบิตและเครดิต ประเภท EMV 
Contactless การทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และ บมจ. ทางด่วน
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เปิดใช้บริการในปี 2564 จ�านวน 5 สายทาง 
ได้แก่ สายทางกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) สายทางอุดรรัถยา 
สายทางเฉลิมมหานคร สายทางศรีรัช-วงแหวนรอบนอก สายทางศรีรัช
ด่วนขั้นที่ 2 และอีก 2 สายทางจะเปิดให้บริการในปี 2565 คือ สายทาง
ฉลองรชั และ สายทางบรูพาวถิ ีธนาคารมแีผนการให้บรกิารและพฒันา
ระบบการช�าระค่าโดยสารด้วยบัตรเดบิตและเครดิตประเภท EMV 
Contactless รถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต,บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ของ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งจะเปิดให้บริการต้นปี 2565 
นอกจากนี้ ธนาคารมีแผนร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  
และองค์การขนส่งมวลชนกรงุเทพ (ขสมก.) ในการออกบตัรร่วมเหมาจ่าย 
ส�าหรับช�าระค่าโดยสารรถเมล์และรถไฟฟ้าสายสีแดง (บางซื่อ- 
รังสิต, บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ที่จะเปิดให้บริการต้นปี 2565 ทั้งนี้ ยังมีการติด
ตั้งระบบรับช�าระเงินรูปแบบดังกล่าวกับการช�าระค่าเรือโดยสารไฟฟ้า 
“MINE Smart Ferry” ผ่านเครื่อง EDC จ�านวน 108 เครื่องให้กับบริษัท 
อ ีสมาร์ท ทรานสปอร์ต จ�ากดั เพือ่รบัช�าระค่าบรกิารเรอืโดยสาร รวมถงึ 
ออกบัตร HOP จ�านวน 3,000 ใบเพื่อรองรับผู้โดยสารที่ไม่มีบัตรเดบิต  
หรือบัตรเครดิตแบบ Contactless อีกด้วย นอกจากนั้น ธนาคารมี 
โครงการรับช�าระค่าธรรมเนียมทางด่วนโดยไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ที่ร่วม
กับกรมทางหลวงน�าเทคโนโลยีการอ่านป้ายทะเบียนรถด้วยระบบ RFID 
และเกบ็เงนิค่าธรรมเนยีมทางด่วนทีหลงั โดยช�าระได้ท้ัง QR Crossbank 
Fast Pay และ Direct Debit

•	 โครงการเมืองอัจฉริยะ	(Smart	City) ธนาคารได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับจังหวัดฉะเชิงเทราสู่การเป็นเมือง
อัจฉริยะ โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่ทันสมัย เข้ามา
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ผ่านแผนการพัฒนา 5 ด้านหลัก ดังต่อไปนี้ 

o	 เศรษฐกิจอัจฉริยะ	(Smart	Economy) ธนาคารให้
บรกิารรบัช�าระเงินด้วยช่องทางดจิทิลัแก่ 2,200 ร้านค้าทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ผ่านการสแกน QR Code เพื่อฟื ้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต 
อย่างยั่งยืน

o	 ระบบขนส่งอัจฉริยะ	(Smart	Mobility) ในปี 2564 
ธนาคารร่วมมือกับบจ. ชุมพลรุ่งเรือง พัฒนาระบบรับช�าระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสด หรือผ่านระบบ EMV Contactless ผ่านเครื่อง Krungthai 
EDC ด้วยการแตะบตัรเดบติหรอืบตัรเครดติทีม่สีญัลกัษณ์ Contactless 
หรือสแกน QR CODE ด้วยแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ Mobile 
Banking ของทุกธนาคาร เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ
ขนส่งสาธารณะท่ีให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
เงินสด

o	 พลเมืองอัจฉริยะ	(Smart	People) ธนาคารพัฒนา 
University Application ให้กับมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เชือ่มโยง 
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับระบบการท�าธุรกรรมดิจิทัลของ

037ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



ถูกต้องและปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายระบบการ 
ลงทะเบยีนรองรบักลุม่ผูป้ระกอบการน�าเข้า-ส่งออก การต่ออายตุวัแทน 
ออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของประเภทนิติบุคคล

ทัง้นี ้ธนาคารพร้อมสนบัสนนุการพฒันานวตักรรมเพือ่ยกระดับ
บริการของกรมศุลกากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการน�าส่ง
สนิค้าถงึผูน้�าเข้าแบบ Door-to-Door One-Stop Service โดยรวมบรกิาร
การออกของไว้ในที่เดียว ช่วยให้ตัวแทนออกของจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และผู้น�าเข้าสินค้ารอรับสินค้าอยู่ท่ีบ้านอย่างปลอดภัย 
พร้อมเชือ่มต่อกบัระบบช�าระเงนิของธนาคาร และการเกบ็หลกัฐานรูปแบบ 
ดิจิทัล ไปจนถึงการติดตามสถานะการน�าเข้าและการขนส่งสินค้า

นอกจากนี้ ธนาคารเป็นตัวกลางในการแชร์ข้อมูลใบเสร็จ 
รับเงินอิเล็กทรอนิกส์บนเทคโนโลยีบล็อคเชน (Customs e-Receipt on 
Blockchain) ระหว่าง 3 กรมภาษี เพื่อลดเอกสารที่เป็นกระดาษรวมถึง
สร้าง Digital Trade Platform เพื่อตอบโจทย์ความต้องการและการ
ด�าเนนิธรุกจิการค้าระหว่างประเทศแบบครบวงจรผ่านระบบดจิิทัล เชือ่มต่อ 
บรกิารหน่วยงานภาครฐัอย่างไร้รอยต่อ เพือ่ให้ประชาชนและกลุม่ธรุกิจ 
ได้รับบริการที่ดียิ่งขึ้น

•	 โครงการทีเ่กีย่วข้องกบับริการทางการเงินระหว่างประเทศ	
ธนาคารพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และบริการด้านธุรกิจระหว่าง

ประเทศโดยมุ่งไปสู่ธุรกรรม Total Digital Solutions เพื่อเน้นความ 
คล่องตัว ความสะดวกรวดเร็ว และพร้อมติดตามตรวจสอบธุรกรรม 
ได้ทุกช่องทาง

o	 Krungthai	Trade	Online ธุรกรรม Trade Finance 
ส�าหรบัผลติภณัฑ์หลกัธรุกจิน�าเข้าและส่งออก ไม่ต้องน�าส่งเอกสารมายงั
ธนาคาร รายงาน Outstanding report และ Activities Report 

o	 บริการจัดการบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ
ส�าหรบัลกูค้าธรุกจิเตม็รปูแบบบนช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์	(Business	FCD	
Online) ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการบัญชี
ของตนเอง และท�ารายการโอนไปยังบัญชีอื่นๆ ภายในธนาคารกรุงไทย
หรือต่างธนาคารโดยไม่ต้องท�ารายการที่สาขา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
เพิ่มเติมในการใช้บริการออนไลน์

o	 บริการหนังสือค�้าประกันศุลกากรผ่านแดนอาเซียน	
(Bank	Guarantee	for	ASEAN	Customs	Transit	System	(ACTS) ธนาคาร
ร่วมกับกรมศุลกากรให้บริการออกหนังสือค�้าประกันขนส่งสินค้าผ่าน
แดน แทนเงนิสดซึง่เป็นระบบศลุกากรอเิลก็ทรอนิกส์ทีร่องรบัการปฏบิตัิ
ตามข้อตกลงอาเซยีนว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกในการขนส่งสนิค้า
ผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of 
Goods in Transit: AFAFGIT) โดยธนาคารเป็นธนาคารคู่สัญญา 
แต่เพียงผู้เดียว

1.2.2.7  บรกิารธุรกิจตลาดเงนิตลาดทุน 
	 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน	

บริการธุรกรรมการลงทุน การระดมทุน และการให้ 
ค�าปรกึษาด้านการบรหิารความเสีย่งทางการเงนิ เพือ่เพิม่ความสามารถ 
ในการท�าก�าไร ได้แก่ การซือ้ขายพนัธบัตรรฐับาล และตราสารหนีเ้อกชน 
ผลิตภัณฑ์การลงทุนเพื่อกลุ่มลูกค้าบุคคลขนาดใหญ่ (Ultra High Net 
Worth : UHNW) บริการธรุกรรมอนพุนัธ์ทีอ้่างองิตวัแปรด้านตลาด ได้แก่ 
อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น ราคาตราสารหนี ้ราคาตราสารทนุ และ
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เช่น Currency Option, Interest Rate Swap 

ธนาคาร รองรับทุกไลฟ์สไตล์และกิจกรรมของนักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ไว้ในที่เดียว

o	 ความเป็นอยูอ่จัฉรยิะ	(Smart	Living) ธนาคารพฒันา 
Health Wallet หรอืกระเป๋าตังสขุภาพ บนแอปพลิเคชนัเป๋าตงัทีธ่นาคาร
ร่วมกบัส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพ (สปสช.)ให้ประชาชนเข้าถงึบรกิาร
ด้านสุขภาพพื้นฐานตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ 

o	 การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ	(Smart	Governance)	
ธนาคารมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพระบบงาน ลดข้ันตอน รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ท�าให้เกดิธรรมาภบิาล ด้วยการเชือ่มต่อข้อมลู
ให้กบัหน่วยงานภาครฐั เช่น โครงการ e-Police Station ท่ีสามารถตรวจ
สอบใบสั่งออนไลน์และช�าระค่าปรับจราจรผ่านช่องทางของธนาคาร 
โครงการศาลดิจิทัล e-Filing เพื่อยื่นและรับฟ้องผ่านระบบออนไลน์ของ
ศาลยุติธรรม พร้อมระบบช�าระค่าธรรมเนียม และโครงการจัดเก็บภาษี
ท้องถิ่น เป็นต้น

•	 โครงการ	Krungthai	Business ธนาคารพัฒนาโครงการ 
New Corporate Portal (Krungthai Business) ให้เป็น Digital Platform 
ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยมากยิ่งขึ้น สามารถรองรับบริการทางการเงินให้
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าธุรกิจมากข้ึนในอนาคต โดยรองรับ
การใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์แบบ Muti-Platform ทั้งคอมพิวเตอร์ 
แทบ็เลต็ และโทรศพัท์มอืถอื โดยในปี 2564 ธนาคารเปิดให้บรกิารระบบ 
Krungthai Business ให้กับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SME ทั้งขนาดเล็ก
และขนาดกลาง ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการท�าธุรกรรมทางการเงิน
ให้กบัผูป้ระกอบการในการโอนเงนิ จ่ายเงินเดอืนพนักงาน ช�าระเงนิให้กบั 
คูค้่า ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้การสัง่ซือ้สมดุเชค็ได้ผ่านระบบ  
ได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับการใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ผ่าน Internet  
เป็นการช่วยส่งเสริมลูกค้ากลุ ่มธุรกิจให้ท�าธุรกรรมผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น

•	 โครงการ	AIS	 Point	 Pay ธนาคารร่วมมือกับบมจ. 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เปิดตัวโครงการ พอยท์เพย์ 
(Point Pay) เพื่อช่วยเหลือร้านค้าขนาดเล็กทั่วประเทศ ให้ขายสินค้าได้
มากขึ้น โดยการเปิดโอกาสให้ลูกค้าเอไอเอสที่มีมากกว่า 43.2 ล้านราย 
สามารถใช้คะแนนสะสม AIS Point จ่ายแทนเงนิสดในร้านค้าถงุเงนิ ท่ีมอียู่  
1.5 ล้านร้านค้า โดยในระยะแรกจะน�าร่องกับร้านค้าประเภทอาหาร  
และเครื่องดื่ม จ�านวน 45,000 ร้านค้าใน 15 จังหวัด ก่อนขยายใช้กับ
ร้านค้าอื่นๆ มากข้ึน โดยต้ังเป้าร้านค้าถุงเงินเข้าร่วมรายการกว่า 
700,000 ร้านค้าทั่วประเทศ ซึ่งโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้กับ
ร้านค้ารายย่อยในชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

•	 โครงการ	Customs	Trader	Portal ธนาคารร่วมกับกรม
ศลุกากร น�าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาสนบัสนนุและขับเคลือ่นนโยบาย
ของภาครัฐและกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน อ�านวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของ 
หน่วยงานภาครฐัได้ง่ายขึน้ พร้อมต่อยอดการให้บรกิารประขาชนรวมถงึ 
คู่ค้าหรือพันธมิตรของหน่วยงานภาครัฐตามยุทธศาสตร์ X2G2X ใน 
การพฒันาบรกิาร Customs Trader Portal เพ่ิมความสะดวกและคล่องตัว 
ให้ผู้น�าเข้า-ส่งออกสินค้า ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ออกของ สามารถลงทะเบยีนหรอืต่ออายกุบักรมศลุกากรได้ทกุที ่ทกุเวลา  
และน�าระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ที่สามารถยืนยัน
ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ท�าให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 

038 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



(IRS), Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS), Interest Rate 
Option, Bond Forwards, Commodity Swaps เป็นต้น ธรุกรรมเงนิกู้ยมื 
ที่มีอนุพันธ์แฝงหรือ หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Notes) เช่น Equity  
Linked Notes, Foreign Exchange Linked Notes รวมถึงการให ้
ค�าปรกึษาทางการเงินกบัลกูค้าและเสนอผลติภณัฑ์ทางการเงนิทีเ่หมาะสม 
แก่ลูกค้าแต่ละราย โดยธนาคารเป็นผู้น�าทั้งด้านการบริการ และการ 
น�าเสนอผลิตภณัฑ์ทีม่นีวตักรรมสูต่ลาด โดยมกีลุม่ลกูค้าหลกั 4 กลุม่ ได้แก่  
กลุ่มลูกค้าบริษัทรายใหญ่และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (sSME) 
กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน 
และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ โดยมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
ลกูค้าก่อนเสนอขายธรุกรรม (Client Suitability and Appropriateness) 
ตามข้อก�าหนดของ ธปท. และส�านักงาน กลต. ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกรรม 
มคีวามเหมาะสมกบัลกูค้า และลกูค้ามีความเข้าใจธุรกรรมรวมถงึความเสีย่ง 
ที่เกี่ยวข้อง 

ธนาคารมุ่งเน้นการให้ความรู้ ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า และ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลกูค้า ในการป้องกนัความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยธนาคารได้เพิม่ช่องทางการให้บรกิารซือ้ขาย 
เงินตราต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ต (Krungthai Smart FX) เพ่ือให้ 
ลูกค้ามีความคล่องตัวในการบริหารความเส่ียงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 
เพิ่มขึ้น

 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจตราสารหนี้
ธรุกจิวาณชิธนกจิและการจดัจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ ธนาคาร

สามารถให้บริการได้ตามความต้องการที่หลากหลาย ทั้งการให้ 
ค�าปรึกษาทางการเงิน การเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ การจัดหาเงินทุน  
การจัดอันดับความน่าเช่ือถือ รวมถึงแนะน�าแผนงานที่เหมาะสมกับ 
สภาวะการแข่งขนัในอตุสาหกรรม ทศิทางดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และ 
ภาวะทางเศรษฐกจิภายในประเทศและต่างประเทศ โดยบรกิารด้านการ 
ระดมทนุในตลาดทนุ (Debt and Equity Capital Markets) แบ่งออกเป็น  
3 บรกิาร ได้แก่ บรกิารด้านการจดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการจดัจ�าหน่าย 
หลกัทรพัย์ (Arranging และ Underwriting) บรกิารด้านการเป็นทีป่รกึษา
ทางการเงิน (Financial Advisor) และบริการการเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
หลกัทรพัย์ (Selling Agent) ผ่านเครอืข่ายสาขา และระบบอเิลก็ทรอนกิส์

แม้ว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต่อเนื่องมา
จนถงึปี 2564 ซึง่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกจิและการระดมทุนของภาคส่วน 
ต่างๆ แต่มูลค่าการออกตราสารหนี้และตราสารทุนในประเทศไทยเพิ่ม
ขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งนี้ ธนาคารได้เข้าร่วมเป็น 
ผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหนี้ทั้งระยะสั้น 
และระยะยาว ให้แก่ภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างหลากหลาย 
รวมถงึ หลกัทรพัย์ประเภททรสัต์เพือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) 
และตวัแทนจ�าหน่ายหลกัทรพัย์ประเภทหุ้นสามญัซึง่ประสบความส�าเรจ็
เป็นอย่างดี

นอกจากนี้ ในปี 2564 ธนาคารได้น�าเสนอนวัตกรรมใหม่
สู่ตลาดทุนไทย โดยการพัฒนา Thailand Open Digital Platform ผ่าน 
Application “เป๋าตัง” ส�าหรับการลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนแบบดิจิทัล
วอลเล็ตเต็มรูปแบบคร้ังแรก ซ่ึงเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการหุ้นกู้ภาคเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่นักลงทุน และ
ธนาคารได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัล
ของ บมจ.ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม วงเงินเสนอขาย 6,000  

ล้านบาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลผ่านวอลเล็ต เป็นครั้งแรกใน
เอเชีย

1.2.2.8  บรกิารธนาคารอเิล็กทรอนิกส์
บริการ	Krungthai	NEXT	
ธนาคารพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT อย่างต่อเนื่อง

เพื่อก้าวสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking รองรับทุกกิจกรรม
การเงินในอนาคต โดยธนาคารได้พัฒนาฟีเจอร์และบริการทางการเงิน
ใหม่ๆ ในปี 2564 ได้แก่ 

- สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ส�าหรับกลุ่มลูกค้าที่มี 
รายได้ประจ�าตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

- สินเชื่อกรุงไทยใจดี ส�าหรับลูกค้าท่ีมีบัญชีเงินเดือนกับ 
กรงุไทย และได้รบัการเชญิชวนให้สมคัรสินเชือ่ผ่าน Krungthai NEXT หรือ  
Krungthai Connext สามารถสมัครผ่าน Krungthai NEXT รูผ้ลได้ภายใน 
5 นาที ไม่ต้องใช้เอกสาร ไม่ต้องมีบุคคลค�้าประกัน โดยสินเชื่อดังกล่าว 
เป็นวงเงินหมุนเวียนส�ารองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท หากไม่ใช้ 
ไม่เสียดอกเบี้ย

- บริการตรวจเครดิตสกอริ่งโดยร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จ�ากัด (เครดิตบูโร) เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ลูกค้า โดยรับ
รายงานทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมง 

- ธนาคารพฒันาบรกิาร “Krungthai WARP”  (กรงุไทย วาร์ป) 
บรกิารโอนเงินต่างประเทศด้วยระบบอจัฉรยิะแบบเรยีลไทม์ โดยสามารถ
เลือกโอนเงินได้ทั้งจากบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสกุลต่างประเทศ 
(FCD) และเป็นเพียงแห่งเดียวท่ีสามารถเลือกโอนจากกระเป๋าเงิน
อเิลก็ทรอนกิส์สกลุต่างประเทศ (Inter Wallet) ได้ พร้อมรบัอตัราแลกเปลีย่น
พิเศษ สามารถทยอยแลกเงินเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

- ธนาคาร เป ิดตั วบริการ โอนเงินระหว ่ างประเทศ 
“PromptPay International” โดยเชื่อมต่อบริการโอนเงินระหว่างไทย
และสงิคโปร์ ด้วยระบบพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขโทรศพัท์มอืถอืแห่งแรก
ของโลก ช่วยท�าให้การโอนเงินไปสิงคโปร์เป็นเรื่องง่าย สามารถท�า
รายการด้วยตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยปลายทางต้องมีหมายเลข
โทรศพัท์มอืถอืทีล่งทะเบยีน Paynow กบัธนาคารดบีเีอส ธนาคารยโูอบี 
และธนาคารโอซีบีซีในประเทศสิงคโปร์ 

- ธนาคารพัฒนาบริการ QR Cross-Border Payment  
เพื่อช�าระค่าสินค้าและบริการระหว่างไทยและสิงคโปร์ ผ่านระบบ QR 
Code เป็นธนาคารแรกในประเทศ โดยสแกน QR Code ของ NETS ซึ่ง
เป็นผูใ้ห้บรกิารรบัช�าระเงนิผ่านระบบดจิทิลัรายใหญ่ครอบคลุมกว่า 80% 
ของร้านค้าชั้นน�าทั่วประเทศสิงคโปร์ ขณะที่ลูกค้าของธนาคาร 
ในสิงคโปร์ท่ีเข้าร่วมบริการเช่น DBS, UOB และ OCBC สามารถ 
ใช้แอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆ เพื่อสแกน QR Code มาตรฐานของ 
ประเทศไทย ในการช�าระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทย 
ได้เช่นเดียวกัน 

- ธนาคารพฒันาระบบจองซ้ือหลกัทรพัย์ Money Connect 
by Krungthai โดยปรับระบบเป็นแบบ Single Sign-On สามารถท�า
รายการจองซื้อหลักทรัพย์ที่มีการเปิดเสนอขายได้ทันที เช่น หุ้น หุ้นกู้ 
ทรสัต์เพือ่การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย์ (REIT) และกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure Fund: IFF) ช�าระเงินโดยการตัดบัญชีธนาคาร 
ช่วยให้ลกูค้าลงทุนได้ง่ายในทกุขัน้ตอน ไม่ต้องส่งเอกสาร ลดการเดนิทาง  
และเลี่ยงการสัมผัสเงินสด

039ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



1.2.2.9 บมจ.บัตรกรุงไทย
บมจ. บัตรกรงุไทย (เคทซี)ี ประกอบธรุกจิบตัรเครดติ ตลอดจน 

ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือบุคคล ซึ่งสร้าง 
รายได้เพิม่ขึน้จากการขยายตวัของจ�านวนบตัรและพอร์ตลกูหนี ้รวมถงึ
ขยายธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ (ให้บริการ 4 สาขา ได้แก่ 
บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) บจ. เคทีซี พิโก 
(สมุทรปราการ) และบจ. เคที พิโก (สมุทรสาคร)) ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ 
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน รวมถึงบริการช�าระเงินภายใต ้
การก�ากับ (Payment Service Business) ผ่าน บจ. เคทีซี พรีเพด 

ในปี 2564 เคทีซี ได้ให้ความส�าคัญกับ “สินเชื่อเคทีซีพี่เบิ้ม”  
ซึง่เป็นสนิเชือ่จ�าน�าทะเบยีนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นหลกัประกนั  
เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกัน นอกจากนี้ ได้เข้าซ้ือ 
หุ้นสามัญของ บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด (“KTBL”) ในสัดส่วน
ร้อยละ 75.05 ทั้งนี้ “สินเชื่อทะเบียนรถเคทีซีพี่เบิ้ม” ได้มีการจ�าหน่าย
ผ่านช่องทางของธนาคารกรงุไทย ทัง้ทางสาขาและช่องทาง Online เพือ่
เป็นการสร้างโอกาสให้เคทซีสีูก่ารเป็นผูน้�าธรุกจิสนิเช่ือเพือ่ผูบ้ริโภคแบบ
ครบวงจร 

1.2.2.10 บมจ.หลักทรพัย์จดัการกองทุนกรุงไทย
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ให้บริการด้านการ

ลงทุน ครอบคลุมทั้งกองทุนรวม กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน กองทุน
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล ผ่าน
สาขาของธนาคาร และ Krungthai NEXT โดยเน้น กองทุนรวมที่มีความ
หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนี ้

ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนหุ้น กองทุนผสม (หุ้น - ตราสาร
หนี)้ และกองทุนต่างประเทศ ท้ัง Feeder Fund และ Exchange Traded 
Fund (ETF) เป็นต้น โดยธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน

1.2.2.11 บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตน�าเสนอแบบประกันชีวิต

เพื่อจ�าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ตามความต้องการที่แตกต่างกันของ
ลกูค้า ได้แก่ ประกันคุม้ครองตลอดชพี ประกนัด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง  
ประกันสะสมทรัพย์ ประกันเพื่อการเกษียณอายุ และประกันชีวิต 
ควบการลงทุน รวมถึงการน�าเสนอบริการด้านสุขภาพ Telehealth  
พบแพทย์ออนไลน์ท่ีครบวงจรเสมือนไปโรงพยาบาล ท้ังปรึกษาแพทย์  
การสั่งจ่ายยา และส่งยาถึงบ้าน นอกจากนี้ ได้ให้บริการประกันชีวิต 
แบบสะสมทรพัย์ สมาร์ท เซฟเวอร์ 15/5 ผ่าน Krungthai NEXT เพือ่เป็น 
การอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
ด้วยตนเอง 

1.2.2.12 บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ให้บริการประกันวินาศภัย 

ทุกประเภทอย่างครบวงจร ประกอบด้วย ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน  
ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัภยัสขุภาพ ประกนัภยัการเดนิทาง และประกัน
อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยคุ้มครองสถาน
ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก ให้ความคุ้มครองส�าหรับผู้ประกอบกิจการ
ทั้งความสูญเสียและเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถ
เลอืกซ้ือผลติภณัฑ์ประกนัภยัด้วยตนเอง เช่น ประกนัภยัรถยนต์ เป็นต้น 

040 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



ผ่าน Krungthai NEXT เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าเพิ่มเติม  
นอกเหนือจากช่องทางสาขาของธนาคาร และของบริษัทเอง

ในปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาประสิทธิภาพงานในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ระบบอัตโนมัติเพื่อให้บริการสินไหมทดแทนรถยนต์ ใช้หุ่นยนต์
ในการให้บรกิารรบัประกนัอคัคภัียและการประกนัภยัรถยนต์ การบรกิาร
ด้านการเงิน การพัฒนา Line Official Account เพื่อรับแจ้งสินไหม
ทดแทนทุกประเภท การปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ทันสมัย จัดตั้ง 
Single Contact Center เพื่อบูรณาการงานบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว 
โดยเริ่มด�าเนินการในเดือนธันวาคม 2564

1.2.2.13  บล. กรุงไทยซีมิโก้ 
บล. กรุงไทยซีมิโก้ ให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เป็น

ตัวแทนซื้อขาย สัญญาซ้ือขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ 
ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ จัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศออกและจ�าหน่ายใบส�าคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทน
ซื้อขาย หน่วยลงทุนจัดการกองทุนส่วนบุคคล แก่นักลงทุนชาวไทยและ
นักลงทุนต่างประเทศ ทั้งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย

1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน
ภาวะตลาดและการแข่งขัน แนวโน้มภาวะธุรกิจ
ปี 2564 ธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เผชิญความท้าทายจากการ

แพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีย่ดืเยือ้และรนุแรงขึน้ ซึง่กระทบให้เศรษฐกจิไทย 
ขยายตัวอย่างเชื่องช้า ท่ามกลางอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัว 
ในระดบัต�า่ทีร้่อยละ 0.5 ขณะทีฐ่านะการเงนิของครัวเรือนและบางภาคธรุกจิ 
มีความเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเท่ียว 
และกลุ่มที่อิงกับอุปสงค์ในประเทศ ท�าให้ ธพ. ยังคงต้องให้ความ 
ส�าคัญกับการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งในมิติการ
พกัช�าระหนีแ้ละปรบัโครงสร้างหนีเ้พือ่ให้สอดคล้องกบักระแสรายได้ของ
ลกูค้า และมิตกิารเสรมิสภาพคล่องและสนบัสนนุเงนิทนุเพือ่ฟ้ืนฟกูจิการ
ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า ซ่ึงจากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
(ธปท.) พบว่า ณ 31 ธ.ค. 2564 มียอดสินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือ 
ผ่านการพักช�าระและปรับโครงสร้างหนี้รวมกันกว่า 2.03 ล้านล้านบาท  
(ไม่รวมสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ) ขณะที่มียอดอนุมัติโครงการ
พักทรัพย์ พักหนี้ ณ 13 ธ.ค. 2564 จ�านวน 29,443 ล้านบาท และ
โครงการสินเชื่อฟื้นฟู จ�านวน 140,237 ล้านบาท ณ 27 ธ.ค. 2564

การด�าเนินงานและการแข่งขันของ ธพ. ตลอดท้ังปี 2564  
ยังอยู่ในทิศทางของการมุ่งสู่ Digital banking อย่างเต็มตัวมากขึ้น  
ทั้งในด้านการตอบโจทย์ลูกค้าและการยกระดับกระบวนการด�าเนินงาน 
ภายในของธนาคาร ซึ่งหลังจากที่วิกฤตโควิด-19 และโครงการเยียวยา 
และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ได้เปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้มี  
Digital adoption ที่เร่งตัวข้ึนอย่างก้าวกระโดด สะท้อนผ่านปริมาณ
ธรุกรรม Mobile banking ปี 2563 ทีพุ่่งขึน้มากถงึร้อยละ 81 ขณะท่ีในช่วง  
11 เดอืนแรกของปี 2564 กย็งัเพิม่ขึน้ต่อเน่ืองทีร้่อยละ 66 (yoy) ท�าให้  
ธพ. ต้องปรบั Business Model และเปลีย่นโครงสร้างองค์กร เช่น การลด 
จ�านวนสาขาและจุดให้บริการในประเทศลง 443 แห่ง ตลอดจนการ 
บริหารจัดการ Resource ต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากร ให้สอดคล้องกัน 
รวมถึงการผนวกเทคโนโลยี โดยเฉพาะ AI, Cloud Computing และ 
Blockchain ในการปรบัปรงุกระบวนการท�างานภายในให้มปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น และสามารถน�าผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เดิมต้องเสนอขายผ่าน 
Traditional Channel มาเสนอผ่านช่องทางดจิทิลัได้มากขึน้ เช่น บรกิาร
ซ้ือขายพันธบัตรรัฐบาลและทองค�าผ่านช่องทางดิจิทัล และการริเร่ิม
บรกิารสนิเชือ่ส่วนบคุคลดจิทิลั (Digital personal loan) เป็นต้น นอกจากนี้  
ท่ามกลางแรงแข่งขันจากผู้ให้บริการท่ีมิใช่ธนาคาร อย่าง FinTech  
และผู้ให้บริการ Platform ต่างๆ ธพ. จึงยังเดินหน้าร่วมทุนหรือเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partnership) กับบริษัทชั้นน�าทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อขยายขอบเขตการด�าเนินธุรกิจท่ี Beyond banking 
มากขึ้น ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2564 
สรุปได้ ดังนี้

•	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ขยายตัว
ต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.98 จากที่เติบโตร้อยละ 5.39 ในปีก่อน จากสินเชื่อ
ธรุกจิ โดยเฉพาะธรุกจิขนาดใหญ่ และสนิเชือ่ภาครฐั ขณะทีส่นิเชือ่ SMEs 
ปรับตัวดีขึ้น จากมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเป็นส�าคัญ

•	 เงินรับฝาก	เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.29 เทียบกับปีก่อนที่ขยายตัว
ร้อยละ 9.63 โดยเฉพาะจากเงนิฝากออมทรพัย์และกระแสรายวนั (CASA)

•	 ก�าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.77 จากที่ลดลงร้อยละ 46.86  
ในปีก่อน โดยหลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายส�ารองผลขาดทนุด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน หลังจาก ธพ. ได้กันส�ารองฯ ในระดับสูง 
ในปีก่อน รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี รายได้ 
ดอกเบ้ียสุทธิลดลงร้อยละ 0.93 ส่วนรายได้ค ่าธรรมเนียมและ 
บริการสุทธิเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.64

•	 สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ	(NPLs) เพิม่ขึน้ร้อยละ 1.43 จากปีก่อน 
ทีเ่พ่ิมขึน้ร้อยละ 12.52 ขณะท่ีสดัส่วน NPLs/Loan อยูท่ีร้่อยละ 2.97 ใกล้เคียง 
กับปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 3.11 เนื่องจากได้รับผลบวกจากมาตรการ 
ช่วยเหลือลูกหนี้และการผ่อนปรนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้

•	 เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.48 ส่งผลให้ Total  
Capital Ratio อยูใ่นระดบัแขง็แกร่งทีร้่อยละ 19.90 ซึง่ยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ 
ขั้นต�่าที่ ธปท. ก�าหนดไว้อยู่มาก 

แนวโน้มภาวะธรุกิจและการแขง่ขนัของธนาคารพาณิชย์
ในปี 2565

ในปี 2565 ปัจจัยแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจของ ธพ. ยังมี
ความไม่แน่นอนสงู โดยเฉพาะด้านเศรษฐกจิ แม้จะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ 
ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคมุโควดิ-19 การฉดีวคัซนีทีค่รอบคลมุ
ประชากรจ�านวนมาก การทยอยเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ 
ตลอดจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และ ธปท. ผ่อนคลาย
มาตรการ LTV ชั่วคราว เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเห็นผล
มากขึ้นในปี 2565 รวมถึงภาคส่งออกที่จะขยายตัวต่อเนื่องตามทิศทาง
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า แต่ยังมีความเสี่ยงด้านต�่าที่ต้องจับตามองอย่าง
ใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ อาทิ 
โอมิครอน ซึ่งอาจกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเติบโตของ 
สิน เชื่ อและรายได ้ ของ ธพ .  ตลอดจนสร ้ า งความท ้ าทาย 
ในการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ได้ นอกจากนั้น ธพ. ยังคงเผชิญความ 
ท้าทายจาก Disruption รอบทิศทาง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
ผู้บริโภค การแข่งขันท่ีรุนแรงและซับซ้อนมากข้ึน ท้ังจากผู้เล่นท่ีเป็น
ธนาคารด้วยกนัเอง และผูเ้ล่นหน้าใหม่อย่าง FinTech company รวมถงึ 
แรงกระเพื่อมของนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ อย่าง Cryptocurrency  
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และ Digital asset ที่เข้ามามีบทบาทเด่นชัดมากขึ้นในโลกการเงินและ
โลกธุรกิจ 

อย่างไรก็ดี การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์ไทย 
โดยเฉพาะการลงทนุในเทคโนโลยเีพ่ือพัฒนานวตักรรมทางการเงินใหม่ๆ 
การปล่อยสินเชื่อโดยอาศัยข้อมูลทางเลือก (Alternative data)  
นอกเหนอืจากข้อมลูในรปูแบบเดมิๆ การร่วมกนัพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทางการเงนิของประเทศ อาท ิโครงการ “Smart Financial and Payment 
Infrastructure for Business” ที่มีบริการ “Digital Supply Chain 
Finance” เป็นองค์ประกอบ ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ
การด�าเนนิงานของภาคธรุกจิสูร่ปูแบบดจิทิลัมากขึน้แล้ว ยงัเป็นเครือ่งมอื 
ส�าคัญที่ช่วยให้ ธพ. น�าเสนอสินเชื่อหมุนเวียนให้กับภาคธุรกิจได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากขึ้น นอกจากนั้น ธพ. ยังมีโอกาสในการ
ขยายสินเชื่อให้กับภาคธุรกิจเพ่ือปรับปรุงการด�าเนินงานรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่ BCG economy ที่ทั่วโลกรวมท้ังไทยใช้เป็นแนวทาง 
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ขณะทีก่ารให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิธรุกจิ 
บนพืน้ฐานของ ESG หรอืการค�านงึถงึส่ิงแวดล้อม สงัคม และบรรษทัภบิาล  
ด้วยแนวคิดของการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable  
Banking) ภายใต้การมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง สะท้อน
ผ่านระดบัเงนิกองทนุและเงนิส�ารองทีส่งูกว่าเกณฑ์อยูม่าก จะสนบัสนนุ
ให้ ธพ. สามารถรองรับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ
และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้

ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการ

แข่งขันอยู่ในระดับชั้นน�าของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดยจุดแข็ง
ส�าคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร ได้แก่

• มีความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกค้ารัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ 
ส่วนหนึ่งจากการท่ีธนาคารสามารถตอบสนองบริการทางการเงินให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ังธนาคารยังมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนิน
นโยบายของภาครฐัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ อาท ิการวางโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ของระบบการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
และการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด รวมท้ังมาตรการพยุง
เศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม ผ่าน
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็น Thailand Open Digital Platform เช่น 
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” “เราชนะ” “ม.33 เรารักกัน” 
และ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เป็นต้น อีกทั้งยังพัฒนากระเป๋าตังสุขภาพ (Health 
Wallet) เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าถึงบริการด้าน
สขุภาพ นอกจากนี ้ธนาคารยงัสามารถน�าเทคโนโลยบีลอ็กเชนมาใช้เพือ่
ยกระดับประสิทธิภาพโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการการคืน
ภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และโครงการการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือบริการ “วอลเล็ต สบม.” ทั้งนี้ ฐานลูกค้าและคู่ค้า
ของภาครฐัท่ีเพิม่ขึน้ ท�าให้ธนาคารสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด 
และสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะใน 5 ระบบนิเวศหลักทางธุรกิจ ซึ่ง 
ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการช�าระเงิน กลุ่มการรักษาพยาบาล
และสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง 

• มี Platform ที่หลากหลาย รองรับการก้าวสู่ Digital 
Banking อย่างเต็มรูปแบบ จากการที่ธนาคารได้ใช้ 2 Banking Models  
มาเป็นยทุธศาสตร์ในการขับเคลือ่นธนาคาร ท�าให้ธนาคารสามารถก้าว
สู่การเป็นผู้น�าในระบบธนาคารดิจิทัล สะท้อนจากจ�านวนผู้ใช้งานใน 
Digital Platform ของธนาคาร ณ สิ้นปี 2564 อาทิ ผู้ใช้ Krungthai NEXT 
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สินทรพัย์ สินเชื่อ (สุทธิ) เงนิรบัฝาก สาขาในประเทศ

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 3,753,832 16.55 2,025,671 14.17 2,665,646 16.62 1,059 17.57

 2. ธนาคารกรุงไทย 3,462,922 15.27 2,401,462 16.80 2,619,066 16.32 1,028 17.05

 3. ธนาคารกสิกรไทย 3,437,504 15.16 2,219,173 15.52 2,590,807 16.15 845 14.02

 4. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,300,014 14.55 2,160,070 15.11 2,469,201 15.39 828 13.74

 5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,331,179 10.28 1,641,531 11.48 1,760,331 10.97 656 10.88

  รวมธนาคารขนาดใหญ่ 16,285,451 71.80 10,447,907 73.08 12,105,051 75.45 4,416 73.26

   รวมธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก
		 	(13	ธนาคาร)

4,555,944 20.09 3,064,168 21.43 3,118,407 19.44 1,595 26.46

 รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ	(3	ธนาคาร) 1,840,005 8.11 784,377 5.49 819,367 5.11 17 0.28

	 รวมทั้งสิ้น 22,681,400 100.00	 14,296,452 100.00	 16,042,825 100.00	 6,028 100.00	

ที่มา: ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: 1. หลักการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย์ ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

  1.1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

  1.2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 10

 2. ข้อมูลสินเชื่อ (สุทธิ) หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 3. ข้อมูลสาขาในประเทศ รวมส�านักงานใหญ่ จุดบริการและการให้บริการนอกสถานที่เกินกว่า 30 วัน

ตารางเปรยีบเทียบ สินทรพัย์ สินเชื่อ เงนิฝาก และสาขา
ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

กว่า 13 ล้านคน และผู้ใช้บริการ Krungthai Connext กว่า 16 ล้านคน 
ผู้ใช้งานแอปฯ เป๋าตังกว่า 33 ล้านคน และถุงเงิน 1.5 ล้านร้านค้า 

• มเีงนิกองทุนทีแ่ขง็แกร่งรองรบัการเตบิโต โดย ณ  31 ธ.ค. 
2564 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (กลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 20.12 ในจ�านวนนี้ เป็นเงินกองทุน 
ขั้นที่ 1 ร้อยละ 16.86 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ก�าหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนของธนาคารที่จะ
สามารถรองรับการขยายธุรกิจ ตลอดจนรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางการได้

• เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีความแข็งแกร่งในเครื่องหมาย 
การค้า ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ให้บริการ 
ลูกค้าและประชาชนคนไทยมากว่า 50 ปี โดยเป็นธนาคารอันดับต้น ๆ  
ที่ผู้ใช้บริการนึกถึง และเป็นธนาคารอันดับต้น ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่า 
สามารถใช้เครื่องหมายการค้าในการท�ากิจกรรมทางการตลาด 

บนสื่อโซเชียลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
• มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท�าให้

ธนาคารสามารถก้าวทันปัจจัยแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจที่เปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการท่ีตรงตามความต้องการของลูกค้า 
มีแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Banking) ที่ชัดเจนและ
ครอบคลมุการผนวกนวตักรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง อาท ิการจดัตัง้  
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) และการ 
ผนึก Accenture ตั้งบริษัทร่วมทุน “Arise by Infinitas” สร้าง Digital 
Talents รองรบัธรุกจิดจิทัิล รวมถงึการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของธนาคารให้มเีสถยีรภาพและปลอดภยั เพือ่ให้สามารถรองรบัธรุกรรม
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่ง
พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถท�างานได้หลาก
หลายมากขึน้ (Multi-tasking skill) พร้อมก้าวสูก่ารเป็น Invisible Banking 
อย่างเต็มตัว 
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รางวลัแห่งความส�าเรจ็ 

รางวลัท่ีธนาคารได้รบัในปี 2564 ประกอบด้วย
รางวลัระดับนานาชาติ 22 รางวลั
1.	 รางวัล	The	Asset	Triple	A	Sustainable	Capital	Markets	

Country	&	Regional	Awards	2020	สาขา	Best	Retail	Bond	Thailand
จากนติยสาร The Asset จากฮ่องกง จากธรุกรรมการจดัจ�าหน่าย 

หุ้นกู้ PTT (15 billion baht dual-tranche CBI-certified green 
debentures)

2.	 รางวัล	The	Asset	Triple	A	Infrastructure	Awards	2021	
สาขา	Transport	Deal	of	the	Year

จากนิตยสาร The Asset จากฮ่องกง จากการออกหุ้นกู้เพื่อ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือหุ้นกู้สีเขียว (Green Bonds) อายุ 2 ถึง 10 ปี 
จ�านวน 8,600 ล้านบาท เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเสนอขายแก่
ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

3.	 Global	Banking	&	Finance	Awards	สาขา	Best	CSR	
Bank	Thailand	2021

จากนติยสาร Global Banking and Finance Review ประเทศ
อังกฤษ จากวิสัยทัศน์ ‘Growing Together for Sustainability’ และ
การด�าเนินการของธนาคารภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการลงทุนในด้าน 
Technology เพือ่พัฒนา Innovative service ให้สามารถพฒันาคณุภาพ
ชีวติความเป็นอยูข่องคนไทยและชมุชน รวมถงึมกีารด�าเนินงานทีโ่ปร่งใส

4.	 Global	Banking	&	Finance	Awards	สาขา	Banking	
CEO	of	the	Year	Thailand	2021

จากนติยสาร Global Banking and Finance Review ประเทศ
อังกฤษ เป็นรางวัลจาก CEO ที่มีกลยุทธ์การบริหารงานที่โดดเด่น และ
มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการบริหาร”กรุงไทย” ให้เป็นธนาคารพาณิชย์
ชัน้น�าของรฐั ทีพ่ฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าในยุคดิจิตัลเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเติบโตอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องวิสัยทัศน์ ‘Growing Together for Sustainability’

5.	 Global	Business	Outlook	Awards	2021	 สาขา	Best	
Digital	Transformation	Bank	-	Thailand

จาก Global Business Outlook ประเทศองักฤษ จากการบุกเบกิ 
กระบวนการ Digital Transformation รวมถึงเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ต่าง ๆ และวัฒนธรรมของธนาคาร เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

6.	 Global	Business	Outlook	Awards	2021	 สาขา	Most	
Innovative	COVID-19	Emergency	Relief	Assistance	Initiatives	-	
Thailand

จาก Global Business Outlook ประเทศอังกฤษ จากความ 
โดดเด่นในการบริหารจัดการในช่วง COVID-19 ในทุกมิติ การสร้าง 
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แพลตฟอร์มเพื่ออ�านวยความสะดวกลูกค้าและประชาชนในการเข้าถึง
มาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19

7.	 Global	Business	Outlook	Awards	2021	 สาขา	Best	
Government	and	Infrastructure	Financing	Bank	-	Thailand

จาก Global Business Outlook ประเทศอังกฤษ ในฐานะที่
ธนาคารที่มีความโดดเด่นและประสบความส�าเร็จในการวางโครงสร้าง
พื้นฐานทางด้านการเงิน

8.	 World	Economic	Magazine	Awards	2021	สาขา	“Best	
Digital	Bank	Thailand	2021”

9.	 World	Economic	Magazine	Awards	2021	สาขา	“Most	
Sustainable	Bank	Thailand	2021”

10.	World	Economic	Magazine	Awards	2021	สาขา	“Best	
Corporate	Banking	COVID-19	Response	Initiative	Thailand	2021”

โดย นติยสาร World Economic ประเทศสหรฐัอเมรกิา รางวลั
ที่มอบให้ธนาคารในฐานะธนาคารที่ท�าผลงานยอดเยี่ยมใน 3 ด้าน น�า
นวตักรรมมาพฒันาผลติภณัฑ์/บริการด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผูบ้รโิภค และอยูเ่คยีงข้างคนไทยและสงัคมไทยในทุกวกิฤต

11.	 รางวัล	Most	Sustainable	Bank	2021	-	Thailand	
โดย นติยสาร World Finance ประเทศองักฤษ รางวลัทีม่อบให้ 

ธนาคารเนื่องจากเป็นผู ้น�าด้านการด�าเนินงาน ด้วยความย่ังยืน  
โปร่งใส และค�านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงความมุ่งมั่น 
ในการให้บริการทางการเงินที่ครอบคลุมและเป็นธรรมต่อประชาชน 
ในทุกระดับ

12.	 รางวัล	PAN	Finance	Awards	สาขา	Most	Innovative	
Banking	App	-	Krungthai	Next	-Thailand	2021	

โดย นิตยสาร PAN Finance ประเทศอังกฤษ รางวัลที่มอบให้
ธนาคารในฐานะธนาคารทีม่คีวามโดดเด่นและประสบความส�าเรจ็ในการ
สร้าง/วางโครงสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มทางการเงินของประเทศ คิดค้น
และพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล

13.	 รางวัล	International	Banker	2021	Asia	&	Australasia	
Awards	สาขา	Best	Innovation	In	Retail	Banking	Thailand	2021	

14.	 รางวัล	International	Banker	2021	Asia	&	Australasia	
Awards	สาขา	Best	Commercial	Bank	Thailand	in	the	2021	

โดย นิตยสาร International Banker ประเทศอังกฤษ ธนาคาร
และสถาบนัการเงนิทีม่คีวามโดดเด่นในการพัฒนาผลติภณัฑ์และบรกิาร
ทางการเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค 

15.	 รางวัล	Asiamoney	Best	Bank	Awards	2021	สาขา	Best	
Digital	Bank	-	Thailand	

โดย นติยสาร Asiamoney จากฮ่องกง ในฐานะสดุยอดองค์กร
ที่มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการ
ทางการเงนิดจิิทลัให้สอดรับกบักระแสดจิทิลัดสิรปัชัน่และพฤตกิรรมของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

16.	 รางวัล	Asia	Corporate	Excellence	&	Sustainability	
Awards	(ACES)	2021	ประเภท	Asia’s	Best	Performing	Companies	
&	Top	Workplaces	in	Asia	

โดย สถาบนั ACES Awards สถาบนัชัน้น�าด้านการพฒันาอย่าง
ย่ังยืนในระดบัเอเชีย ประเทศมาเลเซยี ในฐานะสดุยอดองค์กรทีม่วีสิยัทศัน์  

และมกีารบริหารจดัการองค์กรท่ีให้ความส�าคญัในการค�านงึถงึการพฒันา 
และเติบโตไปพร้อมกบัทกุภาคส่วนของสงัคมอย่างยัง่ยนื โดยเชือ่มกรอบ 
การด�าเนินธุรกิจเข้ากับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต  
ลดปัญหาความยากจน เพื่อให้ชุมชนและสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

17.	 รางวลั	2021	Sustainability	Awards	ประเภท	Sustainability	
Product	of	the	Year

โดย The Business Intelligence Group ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นผู้น�าด้านดิจิทัลแพลทฟอร์มทางการเงินท่ีครอบคลุมและเป็นธรรม
ต่อประชาชน รวมถึงการด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่างยั่งยืน

18.	 รางวัล	Asia	Pacific	Sustainable	Innovation	Enterprise	
Award	(Banking	Industry)	

โดย Asia Pacific Institute of Strategy จากฮ่องกง ธนาคาร
กรุงไทยได้รับรางวัล Asia Pacific Sustainable Innovation Enterprise 
ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมการธนาคาร ด้วยความส�าเร็จจากการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ในรูปแบบ Open Digital Platform ที่มีส่วนช่วย
ในการสร้างการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธนาคาร และมส่ีวนร่วมสนบัสนนุ
นโยบายภาครัฐ จัดการปัญหาโควิค และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

19.	 รางวลั	Best	Practice	(Emerging	Market)	ประเภท	Great	
Practice 

ในเวที Global Corporate Sustainability Awards : GCSA 
2021 จากไต้หวัน จากโครงการ Koh Tao, Better Together Crowd 
funding Campaign

20.	 รางวัล	Bank	of	the	Year	2021	in	Thailand	
โดย นิตยสาร The Banker ประเทศอังกฤษ จากการเป็น

ธนาคารพาณชิย์ของรฐัทีม่คีวามโดดเด่นด้านการบรหิารจดัการทีเ่ป็นเลศิ
ในทุกมิติ มุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงิน
ดิจิทัล สอดรับกับกระแสดิจิทัลดิสรัปชันและพฤติกรรมของลูกค้า ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนและผลักดัน นโยบาย
ภาครัฐเพื่อกระตุ ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลาง 
การแพร่ระบาดของ COVID - 19 

21.	 รางวัล	ASEAN	Business	Awards	(ABA)	2021	
โดย สมาคมบรไูน จากบรไูน จากการเป็นองค์กรทีม่คีวามโดดเด่น 

ซึ่งแสดงให้เห็นความส�าคัญต่อการพัฒนาทุนมนุษย์มีความสามารถ 
ในการพฒันาแรงงานทีม่ทีกัษะ โดยสะท้อนแนวทางทีส่�าคญั “การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ซึ่งมุ่งเน้นไปท่ีความจ�าเป็นในการเสริมสร้าง
ทักษะทางวิชาชีพและเทคนิคระดับมืออาชีพในแรงงานของอาเซียน 

22.	 รางวัล	2021	SEAL	Business	Sustainability	Awards	
ประเภท	Sustainable	Innovation	Award	Category

โดย SEAL ประเทศสหรฐัอเมรกิา จากความส�าเรจ็ต่อการพฒันา 
นวัตกรรม เพื่อความย่ังยืน โดยธนาคารได้น�าเสนอการพัฒนา แอป 
เป๋าตังเป็น Open Digital Platform ที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ 
อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการวาง
รากฐานด้าน Digial Infrastructure ของประเทศ เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสู่ 
Digital Economy
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047

รางวลัระดับประเทศ 16 รางวลั
1.	 รางวัล	 2019	 ASEAN	Corporate	Governance	

Scorecard	Award	ประเภท	ASEAN	Asset	Class	PLCs	(Thailand)
โดย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รางวัลที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนใน
อาเซียนที่ท�าคะแนนประเมินระดับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่เผยแพร ่
ต่อสาธารณะ ได้ตั้งแต่ 97.50 คะแนนขึ้นไป 

2.	รางวัล	Thailand	Top	Company	Awards	2021	ประเภท	
“อุตสาหกรรมการเงินและการธนาคาร“

3.	รางวัล	Thailand	Top	Company	Awards	2021	ประเภท	
“Best	Digital	Banking	Service	of	the	Year	Award”	

4.	Product	of	the	year	Awards:	ประเภทกลุ่มการเงินและ
การลงทุน	พันธบัตรออมทรัพย์	รุ่นวอลเล็ต	สบม.	

โดย นิตยสาร Business+ จากการเป็นองค์กรที่ประสบความ
ส�าเร็จในด้านการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ และสร้างการเติบโต 
ได้อย่างมัง่ค่ัง มัน่คง และยัง่ยืน และมกีารปรบัโครงสร้างองค์กรสูด่จิิทัล  
สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินและช่องทางการให้บริการโดยใช้
เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และจากการได้รับการโหวตจากผลการส�ารวจ
จากผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ให้เป็นสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมแห่งปี

5.	รางวัล	Best	Bond	Awards	2020	สาขา	Best	Repo	Primary	
Dealer	

โดย ThaiBMA รางวลัทีม่อบให้แก่สถาบันการเงินคูค้่า Bilateral 
Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่บีทบาทโดดเด่นในการสนบัสนุน 
การด�าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่อง 
ในตลาดเงินไทย

6.	 รางวัล	Best	Bond	Awards	2020	สาขา	Best	Outright	
Primary	Dealer	

โดย ThaiBMA รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู ่ค ้า 
e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีมีบทบาทโดดเด่นในการ
สนับสนุน การด�าเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสรมิสภาพคล่องของตลาดพนัธบัตรไทย

7.	 รางวัล	Best	Bond	Awards	2020	 สาขา	COVID-19	
Financing	Contributor	

โดย ThaiBMA รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินท่ีมีสัดส่วน
การให้กู้เงินภายใต้ พระราชก�าหนดกู้เงินโควิด 19 สูงสุด 

8.	 รางวลั	“THAILAND	ZOCIAL	AWARDS	2021”	สาขา	“BEST	
BRAND	PERFORMANCE	ON	SOCIAL	MEDIA”

โดย บรษิทั ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) แบรนด์ทีท่�าผลงานยอดเยีย่ม 
บนโซเชียลมีเดียประเภทกลุ่มธุรกิจธนาคาร โดยเป็นแบรนด์ที่มีผลงาน 
ด้านการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ โดยพิจารณาการใช้ส่ือ 
ใน 4 ช่องทางหลัก คือ Facebook Instagram Twitter และ YouTube

9.	 รางวัลพระราชทาน	Thailand	Corporate	Excellence	
Awards	2021	 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ	(Product	/	
Service	Excellence)	 โดย	 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย	
(TMA)

ในสาขาส�าหรับองค์กรที่มีรายได้มากกว่า 10,000 ลบ./ปี ใน
สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบริการ (Product/Service 
Excellence)

10.	 รางวัลหุ้นย่ังยืน	Thailand	Sustainability	 Investment	
(THSI)	2021	

จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นการประกาศ
เกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่มีการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลให้เติบโตไปพร้อมกับ
ทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน 

รางวลั SET Awards 2021 Thailand 
Sustainability Investment (THSI)

รางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence 
Awards 2021 สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้า/การบรกิาร 

(Product / Service Excellence) โดย สมาคมการจดัการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

รางวลั 2019 ASEAN Corporate Governance 
Scorecard Award ประเภท ASEAN Asset 
Class PLCs (Thailand)
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11.	 รางวัล	Sustainability	Disclosure	Award	ประจ�าปี	2564	
โดย สถาบันไทยพัฒน์ จากความตระหนักและให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการด�าเนินงาน ซ่ึงครอบคลุมท้ังการด�าเนินงานด้าน

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือประเด็นด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ในรูปแบบของการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน 
หรอืรปูแบบอ่ืนๆ ซึง่แสดงถงึความยัง่ยนืของธรุกจิ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกลุม่ผู้มส่ีวนได้เสยีของกจิการ และการพฒันาองค์กรสู่ความยัง่ยืนในระยะยาว 

12.	 รางวัลโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย	ประจ�าปี	2564
โดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จากการน�าหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการ

บริหารจัดการองค์กรได้อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการสร้างความเป็นธรรม ความโปร่งใส และความมีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดีต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

13.	 รางวัล	โล่ประกาศเกียรติคุณ	“วุฒิสภา	ศรัทธาความดี”
โดย คณะกรรมการธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก 

เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภาในฐานะ
ธนาคารต้นแบบท่ีสนบัสนนุให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถงึธรุกรรม
ทางการเงินได้อย่างสะดวกย่ิงข้ึน โดยมุ่งม่ันพัฒนาและยกระดับการ 
ให้บริการแก่ผู้พิการอย่างสม�่าเสมอตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่ง 
สามารถอ�านวยความสะดวกได้เป็นอย่างด ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงการพฒันา
ตูเ้อทีเอม็ให้รองรบัการใช้งานส�าหรบัคนตาบอด ซึง่เป็นจดุเริม่ต้นส�าคญั
ที่จะน�าไปสู่การพัฒนาบริการที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

14.	รางวัล	Best	CEO	in	Digital	Finance	Award	
โดย หนังสือพิมพ์ Bangkok Post จากการมีบทบาทส�าคัญใน

การบูรณาการแผนการพัฒนาดิจิทัลและการปรับโครงสร้างพื้นฐาน
ภายในประเทศไทย เผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงการระบาด
ใหญ่ของ Covid-19 ธนาคารกรุงไทยได้เพิ่มมาตรการแก้ปัญหา มี
บทบาทส�าคัญใน “คนละครึ่ง” พร้อมเชื่อมต่อคนใช้เทคโนโลยีผ่าน 
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่มีผู้ใช้มากกว่า 30 ล้านคนและ “ถุงเงิน” ของ 
ธนาคารส�าหรับผู้ค้าขาย ที่มีผู้ค้ามากกว่า 1.5 ล้านคน

15.	รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล	ประจ�าปี	2565
16.	รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น	ประจ�าปี	2565
โดย กระทรวงการคลัง มอบแก่รัฐวิสาหกิจที่มีความโดดเด่นที่

สามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนา
องค์กรในมิติต่างๆ อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดดเด่นในการขับเคลื่อน
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของลูกค้าทุกกลุ่ม

รางวลั 
Sustainability Disclosure Award 

ประจ�าปี 2564

รางวลั 
โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย 

ประจ�าปี 2564

รางวลั 
รางวลัคณะกรรมการรฐัวสิาหกิจดีเด่น 
ประจ�าปี 2565

รางวลั 
รางวลัการพัฒนาสู่รฐัวสิาหกิจดิจทัิล 
ประจ�าปี 2565
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เครอืข่ายการให้บรกิาร
เครือข่ายการให้บริการของธนาคาร แบ่งตามภูมิภาค ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : แห่ง

จ�านวนท้ังส้ิน กรุงเทพและปรมิณฑล ต่างจงัหวดั

เครื่อง ATM 8,173 2,024 6,149

สาขาในประเทศ* 1,028 304 724

 o สาขาทั่วไป 969 282 687
 o สาขาดิจิทัล 12 6 6
 o จุดบริการ (รวมจุดบริการนอกสถานที่) 47 16 31
ส�านักงานธุรกิจ 74 19 55
ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ 25 15 10
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน 43 18 25

* รวมส�านักงานใหญ่

1.2.4 การจดัหาผลิตภัณฑ์และบรกิาร
แหล่งที่มาของเงินทุน	และการให้กู้ยืม

หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิม/(ลด)
ปี 2564 / 2563

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

เงินรับฝาก 2,614,747 73.5 2,463,225 74.0 6.2
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 296,344 8.3 274,566 8.2 7.9
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 133,817 3.8 86,564 2.6 54.6
อื่นๆ 137,724 3.9 148,361 4.5 (7.2)
รวมส่วนของเจ้าของ 374,111 10.5 355,064 10.7 5.4

รวม 3,556,744 100.0 3,327,780 100.0 6.9

สินเชื่อและเงนิฝากจ�าแนกตาม
ระยะเวลาครบก�าหนดของสัญญา

งบการเงนิรวม

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิม/(ลด)
ปี 2564 / 2563

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

เงินให้สินเชื่อ
 - ไม่เกิน 1 ปี 824,900 31.4 687,615 29.5 20.0
 - มากกว่า 1 ปี 1,804,063 68.6 1,647,227 70.5 9.5
รวมเงินให้สินเชื่อ	 2,628,963 100.0 2,334,842 100.0 12.6
เงินรับฝาก
 - ไม่เกิน 1 ปี 2,583,326 98.8 2,444,240 99.2 5.7
 - มากกว่า 1 ปี 31,421 1.2 18,985 0.8 65.5

รวมเงินรับฝาก 2,614,747 100.0 2,463,225 100.0 6.2

หน่วย : ล้านบาท
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ทรพัย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ทรพัย์สินถาวรหลัก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ราคาทุน

31 ธันวาคม 64 31 ธันวาคม 63

ที่ดิน
 ราคาทุนเดิม 5,779 5,778
 ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 17,694 10,399
 ส่วนที่ตีราคาลดลง - -
อาคาร 12,555 12,616
อุปกรณ์ 23,911 23,780
อื่นๆ 992 976
รวม	 60,931 53,549
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม 29,366 28,722
หัก ค่าเผื่อด้อยค่า 47 65
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 31,518 24,762

ธนาคารฯ และบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าเพ่ือเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์ส�านักงาน และ 
ยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมีก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายงวด อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 50 ปี โดย 
มีจ�านวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าดังนี้

ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส่วนที่ครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ในงบดุล ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

จ�านวนเงนิท่ีต้องจา่ยตามสัญญาเช่า 31 ธันวาคม 64 31 ธันวาคม 63

ไม่เกิน 1 ปี 1,958 2,078
มากกว่า 1 - 5 ปี 2,318 2,526
มากกว่า 5 ปี 190 63
รวม 4,466 4,667
หัก	:	ดอกเบี้ยรอการตัดจ�าหน่าย (189) (163)

รวม 4,277 4,504
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1.3.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิท 
โครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

1.3 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุ่มบรษัิท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธุรกิจสนับสนุน ธุรกิจทางการเงนิ

100% 100%

100% 45%

100% 49%

50%

76%

49.29%

24.95%

24.95%

24.95%

24.95%

รายชื่อผู้ถือหุ้น

50%

รายชื่อผู้ถือหุ้น

บจ. รกัษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร ์
เซอรว์สิเซส

บจ. กรุงไทยกฎหมาย

บจ. อะไรส์ บาย
อนิฟินิธัส

บจ. อนิฟินิธัส บาย
กรุงไทย

บมจ. หลักทรพัย์จดัการ
กองทุน กรุงไทย

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
(1)

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

บล. กรุงไทย ซีมิโก้

บจ. เคทีซี นาโน

บมจ. กรุงไทยพานิช 
ประกันภัย 

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์ เซอรี่

บมจ. บัตรกรุงไทย

บจ. เคทีซี พิโก  
(กรุงเทพฯ)

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย		 49% 
รายย่อยอื่น 51%

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย		 24.95% 
บมจ. บัตรกรุงไทย 75.05%

บจ.	เคทีซี	พิโก	(กรุงเทพ)		 100%

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

บจ.	เคทีซี	พิโก	(ชลบุรี)
บจ.	เคทีซี	พิโก	(ปทุมธานี)
บจ.	เคทีซี	พิโก	(สมุทรสาคร)
บจ.	เคทีซี	พิโก	(สมุทรปราการ)

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

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย		 50% 
บมจ. เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล 49%
รายย่อยอื่น  1%

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

บจ. เคทีซี พรเีพด

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย		 76% 
บมจ. บัตรกรุงไทย 24%

บจ. อินฟินิธัส 51% 
บาย กรุงไทย   
บจ. เอคเซนเซอร์  49%
โซลูชั่น 

บจ. กรุงไทย  100%
แอดไวซ์เซอรี่

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า
 ประกันชีวติ

หมายเหตุ : (1) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เปลี่ยนชื่อของบริษัทเป็น บจ. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง

051ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



นโยบายการลงทุนในบรษัิทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ
ธนาคารลงทุนในธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจหลักมีบริการท่ี 

ครบวงจรยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีการก�ากับดูแล 
ตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision)  
ภายใต้การก�ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทย เพือ่ให้กลุม่ธรุกจิทางการ
เงินมีความมั่นคง ด�าเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม และดูแลความเสี่ยงจาก
การประกอบธุรกิจ

ธนาคารมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวม 20 บริษัท ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

1. ธุรกิจการเงิน คือธุรกิจเพ่ือส่งเสริมให้ธนาคารมีบริการที ่
ครบวงจรย่ิงข้ึน ได้แก่ ธรุกิจหลกัทรพัย์จดัการกองทนุ ธุรกจิเช่าซือ้และลสีซิง่  
ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภัย ธุรกิจ 
หลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน Holding company และธุรกิจ
บริการการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ (Payment Services Business) 
โดยมี 15 บริษัทธุรกิจการเงิน ได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรงุไทย บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั  
บล. กรุงไทย ซีมิโก้ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ บจ. กรุงไทย 
ธุรกิจลีสซิ่ง บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง บมจ. บัตรกรุงไทย บจ. เคทีซี 
นาโน บจ. เคทีซี พรีเพด บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) รวมถึง 4 บริษัท
ที่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของ บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) 

2. ธุรกิจสนับสนุน คือธุรกิจบริการเพื่อรองรับการด�าเนินงานของ
ธนาคารให้มีความคล่องตัว อ�านวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บรกิารด้านต่างๆ เช่น ด้านกฎหมาย ระบบสารสนเทศ Digital 
Platform บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และธุรกิจบริการต่างๆ 
ประกอบด้วย การขนส่งตราสารทางการเงิน การบริหารอาคาร การ
บริการศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน การบริการด้านยานพาหนะ การบริการ
ขนย้ายทรัพย์สิน การดูแลรักษาความปลอดภัย งานพิมพ์เอกสารและ
พับบรรจุซอง อัตโนมัติพร้อมจัดส่ง การติดตามทวงถามหนี้ งานบริการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ โดยมี 5 บริษัทธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ บจ. กรุงไทย
กฎหมาย บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส บจ. รักษาความ
ปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย และ  
บจ. อะไรส์ บาย อินฟินิธัส ท่ีประกอบธุรกิจให้บริการบุคลากรและ 
ทรพัยากรในด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (จดัตัง้เมือ่ วนัที ่18 พฤศจิกายน 
2564 โดยบจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ถือหุ้นร้อยละ 51 และร่วมกับ 
บจ.เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ ถือหุ้นร้อยละ 49 และภายหลังได้เพ่ิม 
ทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท)
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รายชื่อบรษัิทท่ีธนาคารถือหุ้นต้ังแต่รอ้ยละ 10 ขึ้นไป ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายแล้วท้ังหมด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

บรษัิท ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด

อตัราการถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง ทางออ้ม(1)

จ�านวน 
หุ้นท่ีถือ(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

ธุรกิจประกันภัย

1.	 บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	 
9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9  
ชั้น 1,20-27 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์: 1159

 E-mail : customer.care@krungthai-axa.co.th

ประกันชีวิต 135,500,000 67,750,000 50.00 - หุ้นสามัญ

2.	 บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย 
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.	ทิพย	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์  
1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 0-2239-2200

ประกันวินาศภัย 594,292,336 60,000,000 10.10 - หุ้นสามัญ

ธุรกิจเช่าซื้อ	/	ลีสซิ่ง

4. บจ.	กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง(7)  
20 ชั้น 6-7 อาคารสวนมะลิ ถ.ยุคล 2  
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100 
โทรศัพท์ : 0-2299-3800  
โทรสาร : 0-2299-3801-2

เช่าซื้อ 100,000,000 24,950,000 24.95 75.05(2) หุ้นสามัญ

5.	 บจ.	กรุงไทย	ไอบีเจ	ลิสซิ่ง(8) 
98 อาคารสาทรสแควร์ ออฟฟิศ  
ทาวเวอร์ ชั้น 33 ห้องเลขที่ 3307-3313 
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2009-0888  
โทรสาร : 0-2009-0810 , 0811

เช่าซื้อ 10,000,000 4,899,998 49.00 2.00(3) หุ้นสามัญ

ธุรกิจบัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล/สินเชื่อรายย่อย

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

หมายเหตุ : (1) อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย

    (2) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. บัตรกรุงไทย

    (3) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 

    (4) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) 

    (5) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

 

  (6) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย

  (7)  ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเป็น  

591 อาคารสมชัชาวาณชิ 2 ชัน้ 2 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110

  (8)  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท 

เป็น บจ. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง
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บรษัิท ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด

อตัราการถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง ทางออ้ม(1)

จ�านวน 
หุ้นท่ีถือ(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

7.	 บจ.	เคทีซี	นาโน	 
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(2) หุ้นสามัญ

8.	 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(2) หุ้นสามัญ

9.	 บจ.	เคทีซี	พิโก	(ชลบุรี) 
89/457 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

10.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(ปทุมธานี) 
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นที่ 2  
ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 
จ.ปทุมธานี

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

11.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(สมุทรปราการ) 
200/63 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง 
จ.สมุทรปราการ

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

12.	บจ.	เคทีซี	พิโก	(สมุทรสาคร) 
322/90 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง 
จ.สมุทรสาคร

สินเชื่อรายย่อย 1,000,000 - - 100.00(4) หุ้นสามัญ

ธุรกิจบริการช�าระเงินภายใต้การก�ากับ

13.	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(2) หุ้นสามัญ

ธุรกิจหลักทรัพย์

14.	บมจ.	หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 
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. บัตรกรุงไทย

    (3) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 

    (4) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) 

    (5) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

 

  (6) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย

  (7)  ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเป็น  

591 อาคารสมชัชาวาณชิ 2 ชัน้ 2 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองตนัเหนอื เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110

  (8)  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัท 

เป็น บจ. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง
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บรษัิท ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด

อตัราการถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง ทางออ้ม(1)

จ�านวน 
หุ้นท่ีถือ(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

15.	บล.	กรุงไทย	ซีมิโก้	 
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8,15-17 
ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2695-5000  
โทรสาร : 0-2695-5173

หลักทรัพย์ 259,127,200 129,563,600 50.00 - หุ้นสามัญ

ธุรกิจโฮลดิ้ง

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(2) หุ้นสามัญ

ธุรกิจสนับสนุน

17.	บจ.	กรุงไทยกฎหมาย 
191/50-53, 55, 21 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์  
ชั้น 19 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.	รักษาความปลอดภัย	กรุงไทยธุรกิจบริการ 
96/12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) 
ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพฯ 10310  
โทรศัพท์ : 0-2791-9800  
โทรสาร : 0-2935-3711

บริการงาน
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	บาย	กรุงไทย	 
35 อาคารนานาเหนือ ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ธุรกิจบริการ
แพลตฟอร์มดิจิทัล
และบริการด้าน

เทคโนโลยี

30,000,000 - - 100.00(5) หุ้นสามัญ

21.	บจ.	อะไรส์	บาย	อินฟินิธัส	 
2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ชั้นที่ 6 -7  
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110

ธุรกิจให้บริการ
บุคลากรและ

ทรัพยากรในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

30,000,000 - - 51.00(6) หุ้นสามัญ
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บรษัิท ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด

อตัราการถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง ทางออ้ม(1)

จ�านวน 
หุ้นท่ีถือ(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

ธุรกิจอื่นๆ

22.	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 99,982 19.97 - หุ้นสามัญ

23.	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

24.	บจ.	โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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

25.	บจ.	เมืองใหม่อุตสาหกรรม	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

26.	บมจ.	อัลฟาเทค	อีเลคทรอนิคส์	 
(ติดต่อส�านักงานคณะผู้ช�าระบัญชี) 
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 141 
ถ.สาทรเหนือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

2,642 806 30.51 - หุ้นสามัญ

27.	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

28.	บมจ.	ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล	 
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
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บรษัิท ประเภทธุรกิจ
จ�านวนหุ้นท่ี
จ�าหน่ายแล้ว

ท้ังหมด

อตัราการถือหุ้น

ชนิดของหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง ทางออ้ม(1)

จ�านวน 
หุ้นท่ีถือ(หุ้น)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

สัดส่วนการถือหุ้น 
(รอ้ยละ)

29.	บมจ.	สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	 
อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3, 28/1 ถ.สุรศักดิ์ 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82 
โทรสาร : 0-2236-8890, 0-2236-8892

อุตสาหกรรมเหล็ก 11,113.018,280 4,499,394,589 40.49 - หุ้นสามัญ

30.	กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจ 
เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน	1	 
เลขที่ 989 อาคารสยาม พิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 
24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

Private Fund  
(เป็นกองทุนที่จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อส่งเสริม 
ผู้ประกอบ
การวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs))

30,000,000 26,431,710 88.11 - ใบทรัสต์

31.	กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจ 
เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน	2	 
เลขที่ 989 อาคารสยาม พิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 
24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 10330

Private Fund  
(เป็นกองทุนที่จัดตั้ง

ขึ้นเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบ
การวิสาหกิจ

ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs))

73,000,000 62,660,937 85.84 - ใบทรัสต์

หมายเหตุ : (1) อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย

    (2) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. บัตรกรุงไทย

    (3) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 

    (4) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) 

    (5) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

  (6) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย

  (7) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 เป็นต้นไป บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งเป็น 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

  (8) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เปลี่ยนแปลงชื่อของบริษัทเป็น บจ. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง

1.3.2 หากบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบรษัิทย่อยหรอืบรษัิทรว่มเกินกวา่รอ้ยละ 10 
		-ไม่มี-

1.3.3 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
		-ไม่มี-
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1.3.4 ผู้ถือหุ้น 
  กลุ่มผู้ถือหุ้นท่ีถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก 
		โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 (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 632,537,329 2,060 632,539,389 4.52

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

 4) STATE STREET EUROPE LIMITED 343,912,361 0 343,912,361 2.46

 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) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 221,840,400 0 221,840,400 1.59

 8) SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 174,181,990 0 174,181,990 1.25

 9) ธนาคารออมสิน 115,666,822 0 115,666,822 0.83

 10) THE BANK OF NEW YORK MELLON 106,429,909 0 106,429,909 0.76

 11) ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,685,238,891 45,750 3,685,284,641 26.35

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

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

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

 สัญชาติไทย 583 10,686,038,069 85,270 1,845,256,329 85,853 12,531,294,398 89.66

 สัญชาติต่างด้าว 223 1,395,040,854 137 49,725,998 360 1,444,766,852 10.34

 รวม 806 12,081,078,923 85,407 1,894,982,327 86,213 13,976,061,250 100.00

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

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

 สัญชาติไทย 4 5,454,490 135 45,510 139 5,500,000 100.00

 สัญชาติต่างด้าว 0 0 0 0 0 0 0

 รวม 4 5,454,490 135 45,510 139 5,500,000 100.00

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร
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โครงสร้างผู้ถือหุ้น	: รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (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 808,511,147 2,060 808,513,207 5.78

 3) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด 443,003,700 0 443,003,700 3.17

 4) STATE STREET EUROPE LIMITED 351,374,656 0 351,374,656 2.51

 5) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 307,225,658 2,726,095 309,951,753 2.22

 6) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 307,225,657 2,726,095 309,951,752 2.22

 7) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด 203,130,000 0 203,130,000 1.45

 8) SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 191,167,490 0 191,167,490 1.37

 9) ธนาคารออมสิน 119,786,722 0 119,786,722 0.86

 10) BNY MELLON NOMINEES LIMITED 94,651,826 0 94,651,826 0.68

 11) ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,453,735,561 45,750 3,453,781,311 24.69

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

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

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

 สัญชาติไทย 569 10,887,706,731 74,991 1,705,807,239 75,560 12,593,513,970 90.07

 สัญชาติต่างด้าว 228 1,338,580,832 124 49,466,448 352 1,388,047,280 9.93

 รวม 797 12,226,287,563 75,115 1,755,273,687 75,912 13,976,061,250 100.00

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส�าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ที่ ส่วนที่ 1 ข้อที่ 5 ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�าคัญอื่น

การถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย	(Free	Float)
ธนาคารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่าการถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีสัดส่วนเท่ากับ 

ร้อยละ 44.95 ของทุนที่ช�าระ 

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จ�านวน 7,696,248,833 หุ้น หรือ

เท่ากับร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.07 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว) กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (“กองทุนฯ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ 
โดยมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเป็นผู้วางนโยบายและควบคุมดูแลกองทุน ทั้งนี้ กองทุนฯ มีฐานะทั้งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก
จากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายจัดการกองทุนท�าหน้าที่ในการบริหารภายใต้กรอบของคณะกรรมการจัดการกองทุน 
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1.4 จ�านวนทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว
• ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนช�าระแล้ว จ�านวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ     จ�านวน     13,976,061,250 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ     จ�านวน     5,500,000 หุ้น  มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
       รวมจ�านวน			 	 	 13,981,561,250		หุ้น

รายละเอยีดหลักทรพัย์ของธนาคาร
• หุ้นสามัญ 
หุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการซื้อขายทั้งบนกระดานในประเทศและกระดานต่างประเทศ 

โดยการซื้อขายบนกระดานในประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB และการซื้อขายบนกระดานต่างประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB-F

• หุ้นบุรมิสิทธิ 
หุน้บุรมิสทิธ ิเป็นหลักทรพัย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มกีารซือ้ขายทัง้บนกระดานในประเทศและกระดานต่างประเทศ 

โดยการซื้อขายบนกระดานในประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB-P และการซื้อขายบนกระดานต่างประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB-Q
หุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นที่มีการลงทุนเต็มมูลค่าที่ตราไว้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษ ซึ่งนอกจากมีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิ

ได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ
ในการออกเสยีงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการลงคะแนนโดยเปิดเผยหรอืโดยลบั ให้ผูถ้อืหุน้สามญัและผูถ้อืหุน้บรุมิสทิธมิคีะแนนเสยีงเท่าจ�านวน

หุ้นที่ตนถือโดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

• เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรพัย์ของธนาคาร
1) ผู้ถือหุ้นของธนาคารต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 ของ

จ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
2) ห้ามบุคคลใด (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 

ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศก�าหนด 

• หลักทรพัย์อื่นๆ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมี NVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ�านวน 808,513,207 หน่วย ซึ่งดูแลจัดการโดยบริษัท 

ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุน NVDR จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิ
ในการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของธนาคาร แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพ่ือ
พิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จ�านวน 
NVDR นี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.78 ของหุ้นสามัญ และร้อยละ 0.04 ของหุ้นบุริมสิทธิ ที่ออกและช�าระแล้วทั้งหมดของธนาคาร และคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 12.86 ของหุ้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th 
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1.5 การออกหลักทรพัย์อื่น 
• ตราสารหน้ีของธนาคาร
ธนาคารมกีารออกและเสนอขายตราสารหน้ีซึง่ได้ใช้เงนิทีไ่ด้จากการเสนอขายตราสารหนีแ้ต่ละครัง้ตามวตัถปุระสงค์ทีไ่ด้ระบไุว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ โดยมีรายละเอียดตราสารหนี้คงเหลือดังนี้

• ตราสารหน้ีท่ีเสนอขายในประเทศ / ต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรอื ผู้ลงทุนรายใหญ่

วนัท่ีออก ตราสาร
อนัดับความ
น่าเชื่อถือ

จ�านวนท่ีเหลืออยู่ อายุ (ปี) วนัครบก�าหนดไถ่ถอน

23 พฤศจิกายน
2560

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงิน
กองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2560 

AA (tha) 
(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย))

20,000 ล้านบาท 10
(Call option ปีที่ 5)

23 พฤศจิกายน
2570

1 มิถุนายน 
2561

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ครั้งที่ 
1/2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี 

พ.ศ. 2566 

AAA (tha) 
(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย))

USD 230 ล้าน 5 1 มิถุนายน 2566

12 กรกฎาคม
2562

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงิน
กองทุนชั้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2562  

ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 

AA (tha) 
(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย))

24,000 
ล้านบาท

10
(Call option ปีที่ 5)

12 กรกฎาคม 2572

25 มีนาคม
2564

Additional Tier 1 Subordinated 
Notes (ภายใต้โครงการ Euro 

Medium Term Note) (บังคับใช้
ตามกฎหมายอังกฤษ โดย 

จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ 
สิงคโปร์ (Singapore Exchange 

หรือ SGX)

Ba3 (Moody’s) USD 600 ล้าน ไม่มีก�าหนดอายุ
(Call option ปีที่ 5)

ไม่มีวันครบ
ก�าหนดไถ่ถอน

ปี 2564 หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนี 
iSTOXX Global Transformation 
Select 30 NR Decrement 4.5% 

Index (IXGTRSND) ภายใต้
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2563

AAA (tha)  
(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย))

1,825 ล้านบาท 5 14 กันยายน 2569

ปี 2564 หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับอัตราแลก
เปลีย่น USDTHB (FX Note) ภายใต้ 
โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของ
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2563

AAA (tha)  
(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย))

USD 748 ล้าน 1 - 7 31 มีนาคม
ปี 2565 - 2571

ปี 2564 หุ้นกู้อนุพันธ์อ้างอิงกับดัชนี 
Solactive Luxury Dynamic 

Factors Index (SOLUX10F Index) 
ภายใต้โครงการหุ้นกูท้ีม่อีนพัุนธ์แฝง 

ของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2563

AAA (tha)  
(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย))

741 ล้านบาท 5 16 มิถุนายน 2569, 
9 กรกฏาคม 2569

061ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



1.6 นโยบายการจา่ยเงนิปันผล 
• 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�าเป็นในการกนัเงนิส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอืน่ๆ ตามทีจ่�าเป็น หรอืตามทีธ่นาคารเห็นสมควร รวมทัง้ 
การที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับผู้มีอ�านาจ

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร ผลประกอบการปี 2563 ผลประกอบการปี 2562 * ผลประกอบการปี 2561

  อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.20 2.09 2.04

  เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 0.4295 0.7530 0.7180

  เงินปันผลต่อหุ้นส�าหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (บาท) 0.2750 0.9075 0.8725

  อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ (ร้อยละ) 28.93 40.00 40.00

  วันท่ีจ่ายเงินปันผล 7 พฤษภาคม 2564 23 เมษายน 2563 10 พฤษภาคม 2562

หมายเหตุ *   ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�าหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 

และผู้ถือหุ้นสามัญ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 ดังกล่าว

• นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทย่อย
บริษัทย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ หรือผลการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ ก�าไรสะสม  

การกันส�ารองตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ตามที่จ�าเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการด�าเนินธุรกิจ

062 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



063

2. การบรหิารจดัการความเส่ียง 
2.1 นโยบายและแผนการบรหิารความเส่ียง
นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท�ำให้เกิดกำร

เปลี่ยนแปลงอย่ำงรุนแรงและรวดเร็ว ทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและ
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ อีกทั้งมีควำมเสี่ยงที่เกิดข้ึนใหม่ โดยเฉพำะ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบให้กิจกรรม
ทำงเศรษฐกจิลดลงและเกดิภำวะเศรษฐกจิหดตวั (Recession) ค่อนข้ำง
รุนแรงทั่วโลก และปัจจุบันอยู ่ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื ้นตัวหลังจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทีจ่ะเริม่เบำบำงลง อย่ำงไรกด็ี  
พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปสู่กำรใช้ชีวิตแบบ New Normal ซ่ึงจะ 
เห็นได้ว่ำผู้บริโภคจะมีกิจกรรมกำรใช้ชีวิตบน Online Platform มำกขึ้น 
รวมถึงในภำคธุรกิจกำรเกิดขึ้นของ Digital Transformation จะรวดเร็ว
และขยำยวงกว้ำงข้ึน ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นตัวเร่งให้มีกำรขยำยตัวของ 
Digital Economy ยิง่ขึน้ไปอกี จงึเป็นควำมท้ำทำยต่อกำรบรรลเุป้ำหมำย 
ของธนำคำร ซึ่งกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วย 
ป้องกัน รักษำ และส่งเสริมให้ธนำคำรบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ และกำร
มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ จะสะท้อนถึงกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี มีจริยธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ และมีควำมโปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ อันเป็นรำกฐำนส�ำคัญที่จะท�ำให้ธนำคำรเติบโตได้อย่ำง
มั่นคง

ธนำคำรเป็นสถำบันกำรเงินช้ันน�ำขนำดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำง
เป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยธนำคำรได้ก�ำหนดกรอบโครงสรำ้ง
กำรบริหำรควำมเสี่ยง นโยบำย รวมถึงแนวทำงและคู่มือในกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงไว้อย่ำงชัดเจน ครอบคลุมกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ 
ตำมข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และได้น�ำแนวทำง
ของ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO) ที่เป็นกรอบโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เชิงบูรณำกำรตำมหลัก
สำกล โดยมีหลักกำรส�ำคัญ คือ กำรเชื่อมโยงกระบวนกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงเข้ำกับแผนกลยุทธ์ และโอกำสทำงธุรกิจของธนำคำร เพ่ือ 
บูรณำกำรกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่ง 
ธนำคำรได้ก�ำหนดดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง (Key Risk Indicators : KRI) ระดบั 
ควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ระดับควำมเสี่ยงที่ทนได้ (Risk  
Tolerance) ทีค่รอบคลมุทกุปัจจยัเสีย่ง และสำเหตขุองควำมเสีย่ง (Risk  
Cause) เพื่อติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีธนำคำร
ยอมรับได้และเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด ทั้งยังสำมำรถระบุถึง
สำเหตขุองควำมเสีย่งทีแ่ท้จรงิ เพือ่หำมำตรกำรจดักำรและแนวทำงกำร
ป้องกนัก่อนทีจ่ะเกดิควำมเสยีหำยต่อรำยได้และเงนิกองทุนของธนำคำร 
โดยสำยงำนบริหำรควำมเส่ียงท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำกับ ดูแล ติดตำม 
ประเมินผล และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลควำมเส่ียง คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำร
ธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี ้ธนำคำรได้ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำน
ไซเบอร์ (Cyber Risk) และกำรคุม้ครองข้อมลูส่วนบุคคล (Data Privacy) 
ตำม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีกำรติดตำม 

ควำมเสี่ยงดังกล่ำวและเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิด เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ 
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่งแนวทำงกำรบริหำร 
ควำมเสีย่งของธนำคำรจะท�ำให้ธนำคำรสำมำรถบรรลตุำมวตัถปุระสงค์ 
และเป้ำหมำย ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับธนำคำร ผู้ถือหุ้น  
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ได้อย่ำงยั่งยืน

ธนำคำรได้ส่งเสริมให้บุคลำกรทุกระดับตระหนักถึงกำรสร้ำง
วัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Culture) ตำมแนวนโยบำยของ 
ธปท. อย่ำงต่อเนือ่ง โดยมกีำรสือ่สำรผ่ำนโครงกำรกรงุไทยคณุธรรมและ
กำรส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส. รวมถึงกำรจัดให้มีกำรฝึกอบรม
และให้ควำมรูเ้ก่ียวกบักำรบรหิำรควำมเสีย่งแก่บคุลำกรทกุระดบั ตัง้แต่ 
คณะกรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำนในทุกหน่วยงำนของ
ธนำคำร เพือ่ให้บคุลำกรทกุระดบัตระหนกัถงึควำมส�ำคญั มีควำมเข้ำใจ 
ตลอดจนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์และกำร
บรหิำรควำมเสีย่งของธนำคำร ซ่ึงจะสนบัสนุนให้หน่วยงำนสำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้ยงัมกีำรบรหิำรจดักำรทีเ่ป็นไปตำม
หลักบรรษัทภิบำลและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ซึ่งจะช่วยให้ธนำคำร
เติบโตอย่ำงมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

	 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
• แนวทางการก�ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน	

(Consolidated Supervision) 
ธนำคำรมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินรวม 20 บริษัท 

ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทท่ีประกอบธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 
สินเชื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนงำนของ 
ธนำคำร โดยธนำคำรได้ก�ำหนดนโยบำย และแนวทำงกำรบริหำร 
ควำมเสี่ยงของกลุ ่มธุรกิจทำงกำรเงินท่ีสอดคล้องตำมหลักเกณฑ ์
กำรก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย และ 
ในแนวทำงเดียวกันกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร

นอกจำกนี้ ธนำคำรก�ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทำง 
กำรเงิน รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแล 
ควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินอย่ำงสม�่ำเสมอ หรือเม่ือมีกำร 
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ โดยมีกำรติดตำมผลกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงของแต่ละบริษัทอย่ำงใกล้ชิด

ธนำคำรสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ ่มธุรกิจทำง 
กำรเงิน มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีครอบคลุมควำมเสี่ยงท่ีมีนัยส�ำคัญ 
ตำมเกณฑ์กำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital  
Adequacy Assessment Process : ICAAP) ได้แก่ ด้ำนกลยุทธ์ ด้ำน
เครดิต ด้ำนตลำด ด้ำนสภำพคล่อง ด้ำนปฏิบัติกำร ด้ำนชื่อเสียง และ
ด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ โดยจดัฝึกอบรมและให้ควำมรูแ้ก่บรษิทัอย่ำง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มีกำรก�ำหนดดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง (KRI) 
เพื่อเป็นเครื่องมือในกำรประเมินควำมเสี่ยง และรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำง 
กำรเงินและคณะกรรมกำรธนำคำร ท�ำให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของ 
กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินมีกำรพัฒนำเป็นล�ำดับ

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 
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• โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
ธนำคำรได้ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีกำรแบ่งหน้ำที่

และควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนในแต่ละหน่วยงำน โดยโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำรประกอบด้วย คณะกรรมกำร 
ที่เป็นคณะกรรมกำรชุดย่อยของคณะกรรมกำรธนำคำรมีหน้ำท่ีก�ำกับดูแลควำมเส่ียงในภำพรวมและในเชิงนโยบำย ได้แก่ คณะกรรมกำร 
ธนำคำร คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรก�ำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และมคีณะกรรมกำรชดุย่อยของฝ่ำยจัดกำรเพ่ือบริหำรจดักำรและตดิตำมควำมเสีย่ง ซึง่ประกอบไปด้วยกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่และผูบ้รหิำรระดบัสูง 
ได้แก่ คณะกรรมกำรจัดกำร คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน คณะกรรมกำร Governance Risk and Compliance ระดับจัดกำร และ
คณะกรรมกำรกลั่นกรองสินเชื่อ เป็นต้น โดยสรุปภำพรวมโครงสร้ำงกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของธนำคำร ดังนี้ 

คณะกรรมการธนาคาร

• ก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงในภำพรวม
 Strategic Risk
 Credit Risk (Portfolio)
 Market Risk
 Liquidity Risk
 Operational Risk
 Compliance Risk
 Reputation Risk
 IT Risk

•  บริหำรจัดกำรและติดตำม
 นโยบำย (Policy)
 แผนกลยุทธ์
 เป้ำหมำยทำงธุรกิจ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติ
ตามกฏเกณฑ์ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ

• คณะกรรมกำรจัดกำรภำคธุรกิจ
•  คณะกรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และ

หนี้สิน
•  คณะกรรมกำร Governance Risk 

and Compliance (GRC) ระดับ
จัดกำร

• คณะกรรมกำรกลั่นกรองสินเชื่อ
•  คณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยี 

สำรสนเทศ (IT Steering Committee)
•  คณะกรรมกำร Digital Steering 

Committee

คณะกรรมการชุดย่อย
ของฝา่ยจดัการ

คณะกรรมการจดัการ

คณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง

สายงานอื่น ๆ สายงานบรหิาร
ความเส่ียง

สายงานตรวจสอบ
ภายใน



065ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 

• การให้สินเชื่อ	และเครื่องมือในการอนุมัติ 
1.	 หลกัการการให้สนิเชือ่และเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการอนุมตัิ

กำรพิจำรณำอนุมัติสินเช่ือจะพิจำรณำปัจจัยต่ำงๆ 
ตำมหลักกำรให้สินเชื่อ ได้แก่ วัตถุประสงค์กำรใช้สินเชื่อ แหล่งเงินที่ 
ผู้ขอสินเชื่อจะน�ำมำช�ำระหนี้คืน ซ่ึงจะตรวจสอบควำมสำมำรถในกำร 
ช�ำระหนี้ของผู้ขอสินเช่ือจำกหลำยปัจจัย รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงที่จะท�ำให้
ธนำคำรไม่ได้รบัช�ำระหนีค้นื ในกรณทีีผู่ข้อสนิเชือ่เป็นผูป้ระกอบกำรหรอื
นิติบุคคล ธนำคำรจะวิเครำะห์สถำนะและควำมสำมำรถทำงธุรกิจของ
ผูข้อสนิเชือ่ อำท ิกำรประเมนิผู้บรหิำรหรอืตวับุคคล กำรประเมนิแนวโน้ม 
อุตสำหกรรมและศักยภำพทำงกำรตลำดและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน  
พร้อมทั้งก�ำหนดหลักประกันและเงื่อนไขต่ำงๆ ที่เหมำะสมเพื่อลด 
ควำมเสี่ยง

กำรพิจำรณำอนุมัติสินเช่ือทุกคร้ังจะใช้เครื่องมือที่
ธนำคำรก�ำหนด โดยเคร่ืองมือที่ใช้จะข้ึนอยู ่กับขนำดลูกค้ำและ
กระบวนกำรสินเชื่อ โดยกลุ่มลูกค้ำสินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเช่ือเพื่อ 
ที่อยู่อำศัยและสินเชื่อธุรกิจขนำดเล็กและขนำดกลำงที่มีควำมซับซ้อน
ในธรุกจิไม่มำก จะใช้เครือ่งมอืทีเ่รยีกว่ำ Credit Scoring ร่วมกบักำรให้ 
สินเชื่อในรูปของ Product Program และธนำคำรจะเริ่มน�ำข้อมูล
พฤติกรรมของผู้บริโภคมำประกอบกำรพิจำรณำสินเชื่อด้วย ส่วนกำร
พิจำรณำสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่และธุรกิจขนำดกลำงที่มีวงเงินสินเชื่อ
จ�ำนวนสูง ธนำคำรก�ำหนดให้กำรพิจำรณำสินเช่ือมีกำร Check and 
Balance และมกีำรจดัอนัดบัควำมเสีย่งของลกูค้ำ (Credit Risk Rating) 
ประกอบกำรพจิำรณำสินเชือ่ และกำรก�ำหนดรำคำ โดยกำรก�ำหนดรำคำ
จะค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่สะท้อนควำมเสี่ยง (Risk Adjusted Return On 
Capital : RAROC)

2.	 อ�านาจอนุมัติ
กำรใช้อ�ำนำจอนมุติัสนิเชือ่และกำรปรบัปรงุโครงสร้ำง

หนี้ กลุ่มลูกค้ำที่ใช้เครื่องมือ Credit Scoring จะอนุมัติโดยบุคคลที่มี
ประสบกำรณ์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรพิจำรณำสินเชื่อ ส�ำหรับ
ลูกค้ำรำยใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำที่มีควำมต้องกำรสินเช่ือท่ีหลำกหลำย 
มีควำมซับซ้อนในธุรกิจ กำรพิจำรณำสินเชื่อจะใช้ดุลยพินิจและ
ประสบกำรณ์ในกำรอนุมัติ กำรพิจำรณำจึงอยู่ในรูปของคณะกรรมกำร
สินเชื่อ โดยอ�ำนำจอนุมัติก�ำหนดตำมระดับควำมเสี่ยง (Credit Rating) 
ของลูกค้ำและขนำดวงเงินรวมของลูกค้ำ ซ่ึงธนำคำรได้มุ ่งเน้น
กระบวนกำรจัดท�ำ Credit Rating ให้มีคุณภำพ เพื่อให้สะท้อนควำม
เสี่ยงของลูกค้ำได้ดียิ่งข้ึน และยังได้ก�ำหนดระดับอ�ำนำจข้ันต�่ำส�ำหรับ
กำรพจิำรณำสนิเชือ่บำงประเภท บำงลกัษณะ ทีมี่ควำมเสีย่งสงูกว่ำกำร
ปล่อยสินเชื่อทั่วๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อควบคุมควำมเสี่ยงและ Total Exposure 
ของลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับ
หลกัเกณฑ์และข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย นอกจำกนี ้กำร
พิจำรณำสินเชื่อบำงประเภทหรือกำรท�ำธุรกรรมสินเช่ือบำงประเภทท่ีมี
ควำมเสี่ยงต�่ำ อ�ำนำจอนุมัติจะเป็นอ�ำนำจของบุคคลเพ่ือให้สำมำรถ
แข่งขันกับสถำบันกำรเงินอ่ืนได้ และยังท�ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
ให้บริกำรด้ำนสินเชื่อ

3.	 การติดตามลูกหนี้
ธนำคำรก�ำหนดให้เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือออกเยี่ยมเยียน

ลกูค้ำทีไ่ด้รบักำรอนมุตัสินิเชือ่ไปแล้วอย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ตดิตำมกำรใช้
วงเงินให้เป็นไปตำมเงื่อนไข รวมทั้งติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกิจกำร
และควำมเป็นอยู่ของลูกค้ำ ธนำคำรก�ำหนดให้ทบทวนสินเช่ือทุกรำย 

โดยระยะเวลำขึ้นอยู่กับควำมเสี่ยงของลูกค้ำ แต่อย่ำงน้อยต้องทบทวน
ทกุ 12 เดอืน เมือ่ทบทวนสนิเชือ่แล้วจงึน�ำผลของกำรทบทวนมำพจิำรณำ
ควำมเหมำะสมของรำคำที่ให้กับลูกค้ำ ควำมเหมำะสมในกำรต่ออำยุ
วงเงินสินเชื่อและเงื่อนไข นอกจำกนี้ ยังก�ำหนดให้มีกำรติดตำมลูกค้ำ
ในเชิงป้องกัน โดยให้เจ้ำหน้ำท่ีสินเช่ือติดตำมสัญญำณเตือนล่วงหน้ำ
เกี่ยวกับคุณภำพสินเชื่อของลูกค้ำ ติดตำมและทบทวนงบกำรเงิน แผน
ธุรกิจ และทบทวนอันดับควำมน่ำเชื่อถือ (Credit Rating) ของลูกค้ำ 
โดยก�ำหนดให้ทบทวนอนัดบัควำมน่ำเช่ือถอือย่ำงน้อยปีละครัง้ หรอืเมือ่
มีภำวกำรณ์ที่เกิดควำมเส่ียง ซึ่งอำจส่งผลกระทบกับควำมสำมำรถใน
กำรช�ำระหนี้ให้กับธนำคำร หรือกำรบริหำรจัดกำรของลูกค้ำ ตลอดจน
กำรประเมินมูลค่ำหลักประกันและกำรประกันภัยให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันเสมอ และมีระบบ Early Warning เพื่อช่วยให้กำรติดตำม 
กำรใช้สินเชื่อและคุณภำพลูกหนี้เป็นไปอย่ำงสม�่ำเสมอและรวดเร็ว  
และก�ำหนดระยะเวลำกำรทบทวนเครดติของลกูค้ำตำมคณุภำพหนีข้อง 
ลูกค้ำแต่ละรำย

เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อจะติดตำมดูแลลูกค้ำจำกพฤติกรรม
กำรใช้วงเงนิ และพฤตกิรรมกำรช�ำระเงนิจำกรำยงำนต่ำงๆ เพือ่ควบคมุ
สนิเชือ่ใหม่มใิห้เป็น NPL ธนำคำรได้ตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรจดักำร NPL 
และ NPA เพื่อให้เข้ำมำบริหำรจัดกำร NPL ได้อย่ำงรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

	 นโยบายการจัดชั้นและการกันเงินส�ารอง	
• นโยบายการจัดชั้นสินเชื่อ

1.	 แนวทางการจัดชั้นสินเชื่อ
ธนำคำรมีแนวทำงกำรจัดชั้นสินทรัพย์และภำระ

ผูกพันทำงกำรเงินแบ่งออกเป็น 3 ระดับ หรือ 3 Stage สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรบัญชีที่ก�ำหนด และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำร
แห่งประเทศไทย ตำมประกำศเรื่องหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกัน
ส�ำรองของสถำบันกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 
เป็นต้นไป ประกอบกับมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอิสระ
แยกจำกหน่วยงำนดูแลสินเชื่อ เพื่อให้กำรถ่วงดุลระหว่ำงกัน (Check & 
Balance) โดยท�ำหน้ำทีส่อบทำนสนิเชือ่ตำมมำตรฐำนของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

2.	 หลักเกณฑ์ในการจัดชั้นสินเชื่อ
ธนำคำรก�ำหนดให้พิจำรณำกำรจัดชั้นสินเชื่อตำม

ลักษณะควำมเส่ียงด้ำนเครดิต โดยค�ำนึงถึงป ัจจัยเชิงปริมำณ 
(Quantitative) โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำกำรค้ำงช�ำระสินเชื่อ และ
ปัจจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative) โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผล 
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ (Ability to pay) ฐำนะกำรเงิน  
และสถำนะควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตตำมข้อบ่งชี้ต่ำงๆ โดยแบ่งกำรจัดชั้น
สินทรัพย์ออกเป็น 3 ระดับ หรือ 3 Stage ดังนี้

(1) ชั้นที่ 1 (Stage 1 หรือ S1) หมำยถึง สินเชื่อที่ไม่มี
กำรเพิม่ขึน้อย่ำงมีนัยส�ำคัญของควำมเสีย่งด้ำนเครดติ (Performing : “P”)

(2) ชั้นที่ 2 (Stage 2 หรือ S2) หมำยถึง สินเชื่อที่มีกำร
เพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญัของควำมเสีย่งด้ำนเครดติ (Under-Performing : “UP”)

(3) ชั้นที่ 3 (Stage 3 หรือ S3) หมำยถึง สินเชื่อที่มีกำร
ด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non-Performing : “NP”)

ตำมหลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ก�ำหนด
ให้สถำบันกำรเงินจัดชั้นสินเชื่อเป็นรำยบัญชี (Facility / Account) ทั้งนี้ 
ส�ำหรับกำรจัดชั้นของลูกหนี้ธุรกิจ (Commercial Loan) กรณีลูกหนี้มี



066 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

หลำยบัญชีสินเชื่อ หำกกระแสเงินสดรับของแต่ละบัญชีฯ มีควำมเกี่ยว 
เนือ่งกนัให้จดัชัน้ไว้ในชัน้เดียวกนั โดยนอกจำกธนำคำรจะถอืปฏบัิตติำม
เกณฑ์ทีก่�ำหนดข้ำงต้นยงัได้ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ภำยในเพิม่เตมิ กล่ำวคอื 
ให้จัดชั้นเป็นรำยลูกหนี้ โดยจัดชั้นตำมชั้นที่ด้อยที่สุดของลูกหนี้ ยกเว้น
เป็นไปตำมเงือ่นไขอืน่ๆ ทีธ่นำคำรก�ำหนด (เช่น กรณพีจิำรณำแล้วมข้ีอ
บ่งชีว่้ำกระแสเงินสดรับของลกูหนีใ้นแต่ละบญัชไีม่มคีวำมเกีย่วเนือ่งกนั 
หรอื กรณบีญัชทีีด้่อยคณุภำพมปีรมิำณน้อยไม่กระทบต่อวงเงนิหลกัของ
ลูกหนี้ เป็นต้น) และสินเชื่ออุปโภคบริโภค (Consumer Loan) ให้
พิจำรณำแยกกำรจัดชั้นเป็นรำยบัญชี (Facility / Account)

ส�ำหรับลูกหนี้ท่ีธนำคำรมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้
ตำมแนวนโยบำยธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยกำรปรับปรงุโครงสร้ำง
หน้ีทั้งกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ในลักษณะเชิงป้องกัน (Pre-emptive) 
หรอื กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหนีท้ีม่ปัีญหำ (Trouble Debt Restructuring 
: “TDR”) แล้วแต่กรณี ธนำคำรจัดให้มีกำรติดตำมดูแลลูกหนี้ภำยหลัง
กำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหนีอ้ย่ำงใกล้ชดิและต่อเนือ่งไม่น้อยกว่ำ 12 เดอืน 
เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข และปฏิบัติตำมกำรจัดชั้นตำม 
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัทีท่ำงกำรก�ำหนด โดยคงกำรจดัชัน้เดมิในระหว่ำงกำร 
ตดิตำมผลกำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหนีใ้หม่จนกว่ำ
จะสำมำรถปฏิบัติได้ตำมเงื่อนไขท่ีก�ำหนดในมำตรฐำนกำรบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องหรือเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด 

อย่ำงไรก็ตำม ด้วยสถำนกำรณ์กำรระบำดของ 
COVID-19 ทีผ่่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิอย่ำงรนุแรงเป็นวงกว้ำง
และยงัมคีวำมไม่แน่นอนสงู ธนำคำรจงึได้มมีำตรกำรให้ควำมช่วยเหลอื
ลกูหน้ีทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย
เป็นกำรชั่วครำวในระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 
2564 ตำมหลกัเกณฑ์และแนวทำงทีธ่นำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด ตำม 
ประกำศเรื่องแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบ 
จำกสถำนกำรณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย วันท่ี 28 กุมภำพันธ์  
2563 และประกำศอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องอย่ำงต่อเนือ่ง โดยมำตรกำรให้ควำม
ช่วยเหลือลูกหนี้มีสำระส�ำคัญที่เกี่ยวกับกำรผ่อนปรนกำรจัดชั้น กรณี
ธนำคำรมีกำรให้ควำมช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ 
ดังนี้

1. ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภำพ (Non-NPL) สำมำรถ
จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญของควำมเสี่ยง
ด้ำนเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตำม
ผลกำรช�ำระหนี้ตำมเงื่อนไขปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ใหม่ หำกสำมำรถ
วิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและกิจกำรของลูกหนี้แล้วเห็นว่ำลูกหนี้สำมำรถ
ปฏิบัติตำมเงื่อนไขกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ได้

2. ลกูหนีท้ีด้่อยคณุภำพ (NPL) สำมำรถจดัช้ันลูกหนี ้
เป็นชั้นที่ไม่มีกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
(Performing หรือ Stage 1) ได้ เมื่อลูกหนี้สำมำรถช�ำระหนี้ได้ตำม
เงื่อนไขกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ใหม่ ติดต่อกันเป็นเวลำ 3 เดือนหรือ 
3 งวดกำรช�ำระเงินแล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ

เนื่องด้วยสถำนกำรณ์ COVID-19 ในปัจจุบันคำดว่ำ
ลูกหนี้จะยังคงได้รับผลกระทบเมื่อถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2564 ต่อไปอีก 
ธปท. จึงได้มแีนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลอืลกูหนีท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจำก
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 (มำตรกำรแก้หนี้อย่ำงยั่งยืน) ตั้งแต่วันที่ 
1 มกรำคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2566 ซึ่งธนำคำรก็ได้ให้ควำม

ช่วยเหลือลูกหนี้สอดคล้องตำมแนวทำงของ ธปท. โดยแบ่งลูกหนี้เป็น  
2 กลุ่มตำมกำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ ได้แก่ (1) กำรปรับปรุงโครงสร้ำง 
หนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยก�ำหนดเงื่อนไขในกำรช่วยลดภำระกำรจ่ำยช�ำระหนี้
ของลูกหนี้ที่มำกกว่ำกำรขยำยระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เพียงอย่ำงเดียว  
(2) กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำรขยำยระยะเวลำเพียง 
อย่ำงเดยีว โดยมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือลกูหนีม้สีำระส�ำคญัทีเ่กีย่วกบั 
กำรผ่อนปรนกำรจดัชัน้ กรณธีนำคำรมกีำรให้ควำมช่วยเหลอืลกูหนี ้ดงันี้

1. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให ้แก่ลูกหนี้โดย
ก�ำหนดเงื่อนไขในกำรช่วยลดภำระกำรจ่ำยช�ำระหนี้ของลูกหนี้ที่มำก 
กว่ำกำรขยำยระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เพียงอย่ำงเดียว

(1) ลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภำพ (Non-NPL) สำมำรถ
จัดช้ันลูกหนี้เป็นช้ันท่ีไม่มีกำรเพิ่มข้ึนอย่ำงมีนัยส�ำคัญของควำมเส่ียง
ด้ำนเครดิต (performing หรือ stage 1) ได้ทันที โดยไม่ต้องรอติดตำม
ผลกำรปฏบิตัติำมเงือ่นไขของกำรปรบัปรงุโครงสร้ำงหนี ้หำกมกีำรระบุ
รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรจ่ำยช�ำระหนี้ในข้อตกลงหรือสัญญำใหม่ไว้
ชัดเจน และพิจำรณำแล้วเห็นว่ำลูกหนี้สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้

(2) ลกูหนีท่ี้ด้อยคณุภำพ (NPL) สำมำรถจัดช้ันลกูหนี ้
เป็นชั้น performing หรือ stage 1 ได้ หำกลูกหนี้สำมำรถช�ำระเงินตำม
สัญญำปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลำ 3 เดือนหรือ  
3 งวดกำรช�ำระเงิน แล้วแต่ระยะเวลำใดจะนำนกว่ำ

2. กำรปรับปรุงโครงสร้ำงหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำร
ขยำยระยะเวลำเพียงอย่ำงเดียว ให้ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดชั้นและกำร 
กันเงินส�ำรองตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทยว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรจัดชั้นและกำรกันเงินส�ำรองของสถำบันกำรเงิน

• นโยบายการกันเงินส�ารอง
ธนำคำรก�ำหนดให้มกีำรกนัเงนิส�ำรองเพือ่รองรบัควำมเสยีหำย 

หรอืผลขำดทนุด้ำนเครดติทีค่ำดว่ำจะเกดิขึน้ในอนำคต (Expected credit  
loss : “ECL” หรือ Expected loss : “EL”) เพื่อให้สะท้อนควำมเสี่ยง 
ด้ำนเครดิตของลูกหนี้ โดยพิจำรณำจำกข้อมูลในอดีตและเหตุกำรณ์ที่ 
คำดว่ำจะเกิดขึ้นในอนำคต (Forward-looking information) ที่อำจ 
กระทบต่อควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีข้องลกูหนี ้ตำมสถำนะกำรจัดชัน้  
ตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด ดังนี้ 

ระดับการจดัชั้น อตัราการกันเงนิส�ารองอย่างน้อย

Stage 1 : “S1”
ร้อยละ 100 ของผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้ำงหน้ำ
(12-month expected credit losses)

Stage 2 : “S2”
ร้อยละ 100 ของผลขำดทุนด้ำนเครดิต

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
(Lifetime expected credit losses)

Stage 3 : “S3”
ร้อยละ 100 ของผลขำดทุนด้ำนเครดิต

ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
(Lifetime expected credit losses)

นอกจำกกำรตั้งเงินส�ำรองตำมสถำนะกำรจัดช้ันตำมกำร
พัฒนำแบบจ�ำลอง (Model) ของธนำคำรดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว ธนำคำร
อำจพิจำรณำปรับกำรต้ังส�ำรองเพิ่มเติมเม่ือธนำคำรเห็นสมควร เพ่ือ



067ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 

รองรบัควำมเสยีหำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกควำมไม่แน่นอนหรอืควำมผนัผวน
ในอนำคต เช่น สภำวะตลำดหรอืสภำพเศรษฐกจิท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
สถำนะของลูกหนี้ เหตุกำรณ์ Forward looking หรือ Model Risk / 
Uncertainty ทั้งนี้ เพื่อควำมมั่นคงของธนำคำร โดยใช้เกณฑ์ที่เข้มงวด
กว่ำข้อก�ำหนดของธนำคำรแห่งประเทศไทย

2.2 ความเส่ียงต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
และมาตรการบรหิารความเส่ียง 

2.2.1	ความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารที่อาจเกิดใหม่	
(emerging risk)

	 ความเสี่ยงจาก	Technology	Disruption
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เร่งไปสู่ Digital 

Economy ท�ำให้ลกูค้ำมพีฤตกิรรมเปล่ียนไปใช้ช่องทำง Digital มำกข้ึน 
ธนำคำรจึงมีควำมเสี่ยงด้ำน Cyber Risk เพิ่มขึ้น อีกทั้ง Blockchain 
Technology น�ำไปสู่ระบบกำรเงินแบบไร้ตัวกลำง (Decentralized 
Finance) ท�ำให้เกิดนวัตกรรมทำงกำรเงินในรูปแบบใหม่ เช่น Digital 
Assets, Cryptocurrency, Smart Contract และ P2P Lending เป็นต้น 
ท�ำให้กลุ่มธุรกิจอื่นสำมำรถเข้ำมำด�ำเนินธุรกิจ Banking เพื่อแข่งขันกับ
ธนำคำรได้ตรง โดยเฉพำะกลุม่ Fintech จำกนวตักรรมทำงกำรเงนิทีถ่กู
ขับเคลื่อนโดย Technological Innovation ผลกระทบส่วนใหญ่เกิดขึ้น
กบัธรุกจิ Traditional Banking ท�ำให้รำยได้ดอกเบีย้ รำยได้ค่ำธรรมเนยีม 
หรือรำยได้กำรให้บริกำรอื่นของธนำคำรมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกมีคู่
แข่งอ่ืนโดยเฉพำะกลุม่ Fintech เข้ำมำแข่งขนัเพ่ือน�ำเสนอบรกิำรทำงกำร
เงินในรูปแบบใหม่มำกขึ้น เช่น บริกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ กำรให้
สินเชื่อในรูปแบบ P2P และบริกำรรับช�ำระต่ำง ๆ  กำรระดมทุนหรือกำร
ลงทนุในรปูแบบ Digital Assets เป็นต้น รวมถงึกำรเกดิขึน้ของ Platform 
ภำยใต้หน่วยงำนทำงกำร เช่น National Digital Identity (NDID), 
Central Bank Digital Currency (CBDC) และ Virtual Banking เป็นต้น 
ซึ่งเป็น New Industrial Landscape ส�ำหรับธนำคำรที่ต้องติดตำมอย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับนวัตกรรมทำงกำรเงินใหม่ ๆ ซึ่ง
เป็นทัง้ควำมท้ำทำยส�ำหรบั Traditional Banking และเป็นโอกำสส�ำหรบั 
Digital Banking ในกำรพัฒนำต่อยอด รวมถึงแสวงหำธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่

ธนำคำรได้ด�ำเนินแผนกำรต่ำง ๆ เพื่อปกป้องธุรกิจ
หลักของธนำคำรและตอบสนองต่อควำมเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในธุรกิจ
ธนำคำร เพื่อรับมือกับควำมเสี่ยงจำก Technology Disruption และ 
Cyber Risk อย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำงเช่น

- ประกำศแผนยุทธศำสตร์ 2-Banking Models โดย
แบ่งเป็น (1) Traditional Banking เพื่อปกป้องธุรกิจเดิมและลูกค้ำของ
ธนำคำร และ (2) Digital Organization เพื่อทดลองและแสวงหำธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ ๆ โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี เช่น Artificial 
Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Big Data และ Data 
Analytics เป็นต้น

- กำรจัดตั้ง Innovation Lab และบริษัท Infinitas by 
Krungthai จ�ำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนำระบบหรือผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงิน
ในรูปแบบ Digital

- กำรจัดตั้งบริษัท Arise by Infinitas จ�ำกัด โดยร่วม
ลงทนุกบับรษิทั Accenture Solutions จ�ำกดั เพือ่สนบัสนนุกำรให้บรกิำร

บุคลำกรและทรัพยำกรในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT Resources)
- ธนำคำรพัฒนำ Application “เป๋ำตัง” ให้เป็น  

Open Banking Platform เพือ่สนบัสนนุกำรให้บรกิำรตำ่ง ๆ  ในรูปแบบ 
Digital และรองรับกำรเชื่อมโยงกับ Partner โดยเฉพำะภำครัฐ

- กำรเข้ำร่วม Regulatory Sandbox ส�ำหรบั Platform  
หรือผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่ก�ำหนดจำกหน่วยงำนทำงกำร

- กำรติดตำมและหำรือกับหน ่ วยงำนก� ำ กับ  
(Regulator) เพื่อเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ
เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับกฎหมำยและแนวทำงกำรก�ำกับดูแลของ
ทำงกำร ซึ่งรวมถึงกำรพิจำรณำ License หรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ 
หรือ Platform ที่เหมำะสมกับบริบทของธนำคำร 

- กำรแสวงหำพันธมิตร (Partner) เพื่อร่วมมือกัน 
เสรมิสร้ำงขดีควำมสำมำรถในกำรพฒันำเทคโนโลยหีรอื Business Model 
ใหม่ ๆ

- กำรจัดตั้งศูนย์วิจัย “Krungthai Compass” เพื่อ 
วเิครำะห์เศรษฐกจิโดยรวมและแนวโน้มในแต่ละอตุสำหกรรม เพือ่เสรมิ
สร้ำงขดีควำมสำมำรถกำรแข่งขนัในภำวะ Technology Disruption และ
สนับสนุนกำรขยำยธุรกิจธนำคำร

- กำรน�ำ Robotic Process Automation (RPA) มำ 
ช่วยในกำรปฏบิตังิำน เพือ่ให้กำรท�ำงำนมคีวำมรวดเรว็ ลดข้อผดิพลำด 
และลดต้นทุนในกำรด�ำเนินงำน

- กำรปรบัสำขำไปสูร่ปูแบบ Digital Branch และเพิม่  
Digital Advisor เพือ่ผลกัดนัให้ลกูค้ำเปล่ียนไปใช้ช่องทำง Digital มำกขึน้

	 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Cyber	risk)	
ปัจจุบันธนำคำรได้มีกำรน�ำเทคโนโลยีและระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น
จึงเตรียมพร้อมกับควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ (Cyber 
Threats) มำกขึน้ ธนำคำรมีกำรรกัษำควำมม่ันคงปลอดภัยต่อภยัคกุคำม
ทำงไซเบอร์อย่ำงเข้มงวดและรัดกุม และมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับ
ภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ โดยจัดให้มีกำรวำงกรอบกำรก�ำกับดูแล กำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทัง้ด้ำนกำรใช้บรกิำรบคุคลภำยนอก กำรปฏบิตัิ
งำนของบคุลำกร กระบวนกำร และเครือ่งมอื เพือ่ลดผลกระทบต่อลกูค้ำ 
และชื่อเสียงของธนำคำร

ธนำคำรได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกำร
บรหิำรควำมเสีย่งด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (Information Technology 
Risk Management) กำรก�ำกบัดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรใช้บรกิำร
บคุคลภำยนอก (Third Party Risk Management) และจดัท�ำกำรประเมนิ
ระดับควำมเสี่ยงตั้งต้นด้ำนไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment) 
และก�ำหนดแนวทำงกำรบรหิำรจัดกำรควำมเส่ียงด้ำนไซเบอร์ ตลอดจน
ก�ำหนดให้มีมำตรกำรควบคุมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย 
(Maturity Level) โดยพิจำรณำจำกปัจจัยควำมเสี่ยงพื้นฐำนทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 ด้ำน คือ

1. เทคโนโลยีและกำรเชื่อมต ่อ เพื่อป ้องกัน 
ควำมเสีย่งตัง้ต้นด้ำนไซเบอร์จำกช่องโหว่ของเทคโนโลยใีหม่ทีย่งัไม่เคย 
ตรวจพบ เทคโนโลยีเก่ำที่ล้ำสมัย กำรเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย กำรทุจริต
จำกบุคคลภำยนอก หรือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรรักษำควำมม่ันคง
ปลอดภัยของอุปกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงำน

2. ช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีกำรเชื่อมต่อกับระบบ
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เครือข่ำยภำยนอก เช่น Internet Banking, Mobile Banking หรือ 
Website ของธนำคำร เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ในทุก 
ช่องทำงกำรให้บริกำร

3. ผลิตภัณฑ์และกำรให้บริกำร เช่น ธุรกรรมกำร
โอนเงินแบบ Real Time Online เป็นต้น รวมถึงกำรให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยีแก่องค์กรภำครัฐ

4. กำรจ้ำงบรษิทัผูใ้ห้บรกิำรภำยนอก เพือ่ตอบสนอง 
กำรด�ำเนินงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อควบคุมควำมเสี่ยง 
จำกกำรถูกโจมตีทำงไซเบอร์

5. ประวตักิำรถูกคกุคำมทำงไซเบอร์ หรอืกำรโจมตี
ทำงไซเบอร์ในอดีต เช่น Phishing, Malware, Social Engineering หรือ 
DDoS เป็นต้น

ธนำคำรมกีลยทุธ์กำรด�ำเนนิธรุกจิทีมุ่ง่เน้น Electronic 
Banking แบบครบวงจร มีกำรน�ำเทคโนโลยีใหม่ที่มีควำมซับซ้อนและ
หลำกหลำยมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ และกำรให้บริกำรทำงกำร
เงินมำกขึ้น มีกำรด�ำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในหลำยประเทศ มีกำรใช้
และให้บริกำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกับบุคคลภำยนอกมำกขึ้น

ธนำคำรมีกำรก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์และมำตรกำรควบคุมด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคง 
ปลอดภัย และมีเครื่องมือที่ใช้ในกำรระบุ ประเมิน ติดตำม ลด ควบคุม 
และรำยงำนงำนควำมเสี่ยงได้อย่ำงรวดเร็ว ทันเหตุกำรณ์ แนวทำงกำร
บรหิำรจัดกำรควำมเสีย่งด้ำนไซเบอร์และมำตรกำรควบคมุด้ำนกำรรกัษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยที่พึงมีของแต่ละ Maturity Level คือ Baseline, 
Intermediate และ Advanced จะครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำร 
ควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ใน 6 ด้ำนหลัก ดังนี้

1. ธรรมำภิบำล (Governance) เป็นแนวทำงกำร
ก�ำกับดูแลด้ำน Cyber Resilience มีกำรก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบำย
ด้ำน Cyber Resilience กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรจัดสรรและพัฒนำบุคลำกรกำรก�ำกับดูแล และบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยงในภำพรวมขององค์กรท่ีสอดคล้องและมีมำตรฐำน
เดียวกัน

2. กำรระบคุวำมเสีย่ง (Identification) เป็นแนวทำง
กำรก�ำหนดขอบเขตและวิธีกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์
กำรบรหิำรจัดกำรทรพัย์สนิด้ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ ซ่ึงรวมถงึกำรเพิม่ 
ลด โยกย้ำย และกำรตัง้ค่ำอปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมลู และระบบ
งำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควบคุมและลดควำมเสี่ยง
ได้อย่ำงเหมำะสมและทันกำรณ์

3. กำรป้องกนัควำมเสีย่ง (Protection) เป็นแนวทำง
กำรควบคุมและป้องกันควำมเสี่ยงของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงเทคโนโลยี
สำรสนเทศ โดยครอบคลมุระบบเครอืข่ำย อปุกรณ์ฮำร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูล และระบบงำน เช่น กำรตั้งค่ำระบบงำน กำรเข้ำถึงระบบงำน
และกำรจัดกำรสิทธ์ิ กำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล กำร
พฒันำระบบงำนทีม่คีวำมมัน่คงปลอดภยั กำรบรหิำรจัดกำร Patch เพือ่
ให้เกดิกำรควบคมุ หรอืลดผลกระทบด้ำนกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์

4. กำรตรวจจับควำมเสี่ยง (Detection) เป็น
แนวทำงในกำรค้นหำ ทดสอบ และบริหำรจัดกำรช่องโหว่ทำงด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศ สำมำรถตรวจจับ วิเครำะห์ ติดตำม และแจ้ง
เตือนเหตุกำรณ์ผิดปกติทำงไซเบอร์ให้แก่หน่วยงำนหรือผู้รับผิดชอบ 
รับทรำบ และสำมำรถด�ำเนินกำรแก้ไขได้ทันที

5. กำรรับมือและฟื้นฟูควำมเสียหำย (Response 
and Recovery) เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรกำรรับมือเหตุกำรณ์
ผดิปกตทิำงไซเบอร์ เช่น กำรจดัท�ำและทดสอบแผนฉกุเฉนิ กำรสบืสวน
และวิเครำะห์สำเหตุ กำรแก้ปัญหำ และจัดท�ำรำยงำนเพื่อเสนอต่อ 
คณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยของธนำคำร

6. กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งจำกบคุคลภำยนอก 
(Third Party Risk Management) เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อันเกิดจำกกำรใช้บริกำรบุคคลภำยนอก มีกำรประเมินควำมเสี่ยงกำร
ใช้บริกำรบุคคลภำยนอกก่อนกำรท�ำสัญญำจ้ำงและประเมินควำมเส่ียง
เมื่อสิ้นสุดกำรใช้บริกำร กำรประเมินควำมเหมำะสมของกำรใช้บริกำร 
มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน และกำรสอบทำนผลกำร
ปฏิบัติงำน เพื่อให้ม่ันใจว่ำผู้ให้บริกำรภำยนอกสำมำรถปฏิบัติงำนให้
ธนำคำรได้ตำมเป้ำหมำยและเงื่อนไขท่ีก�ำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดควำม
เสี่ยงด้ำนไซเบอร์จนส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำร

ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญกับงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
โดยครอบคลุมถึงระบบงำน (Application) ข้อมูล (Information) 
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Infrastructure) งำนด้ำน
ปฏิบัติกำร (Operation) รวมถึงบุคลำกรและกระบวนกำรที่จัดกำรด้ำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศ (People and Process) เพือ่น�ำไปสูแ่นวทำงปฏบิตัิ
ที่ดี (IT Best Practices) ในกำรป้องกันควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยที่
อำจจะเกิดขึ้นต่อธนำคำร ภำยใต้กรอบหลักกำรของ ธปท. ที่ส�ำคัญ 3 
ประกำร คือ

1. กำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบและข้อมูล 
(Confidentiality)

2. ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงำนและข้อมูล 
(Integrity)

3. ควำมพร้อมใช้ของงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศทีใ่ช้
บริกำร (Availability)

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้ประกำศนโยบำยและ
กระบวนกำรรกัษำควำมปลอดภยัสำรสนเทศ และทบทวนมำตรฐำนกำร
รกัษำควำมปลอดภยัสำรสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตำมข้อก�ำหนด
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย หรอืตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงต่อเนือ่งเป็น
ปัจจุบัน มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT 
Steering Committee) ท�ำหน้ำที่ก�ำกับควบคุมดูแลควำมเสี่ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศของธนำคำร เพื่อพิจำรณำให้ค�ำแนะน�ำไปสู่กำร
ปรับปรุงกระบวนกำรท�ำงำนให้ดียิ่งขึ้น (Process Improvement) และ
พิจำรณำควำมเสี่ยงท่ีอำจจะส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ
ธนำคำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเช่ือม่ันในระบบรักษำควำมปลอดภัย
ข้อมลูสำรสนเทศของธนำคำรเป็นส�ำคญั และจัดเตรยีมควำมพร้อมเรือ่ง 
Personal Data Protection Act (PDPA)

	 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
(Climate	Change)	

ธนำคำรมกีำรประเมนิผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของสภำพภูมิอำกำศ หรือภัยธรรมชำติต่ำง ๆ สำมำรถพิจำรณำได้ 2 
มิติ คือ ควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนและด�ำเนินธุรกิจของธนำคำร และ
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ควำมเสี่ยงท่ีจะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรด�ำเนินธุรกิจและ
กำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำ ดังนี้

ธนำคำรมีกำรประเมินผลกระทบทำงธุรกิจทั้งท่ีเป็น
ตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิกรณเีกดิภยัพบิตัทิีส่่งผลให้ธรุกรรมงำนหลกัของ
ธนำคำรไม่สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ตำมปกติ โดยมีกำรก�ำหนดนโยบำย
กำรบรหิำรควำมต่อเนือ่งทำงธรุกจิ (Business Continuity Management 
Policy) ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร และมีกำรทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้เหมำะสมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงได้จัดท�ำแผนรองรับกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำง 
ต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan : BCP) ตลอดจนทบทวนและทดสอบ 
เป็นประจ�ำตำมรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด เพ่ือให้มั่นใจว่ำธนำคำรพร้อม
รับมือกับเหตุกำรณ์ภัยพิบัติต่ำงๆ และสำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ภำยใน
ระยะเวลำทีเ่หมำะสม ทัง้นี ้ธนำคำรมีกำรตดิตำมข่ำวสำรเหตกุำรณ์ ภยั
พิบัติต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ธนำคำรสำมำรถ
รับมือและจัดกำรภำวะวิกฤติได้อย่ำงทันท่วงที

ควำมเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำร
ด�ำเนินธุรกิจและกำรช�ำระหนี้ของลูกค้ำ ธนำคำรมีกำรติดตำม
สถำนกำรณ์และประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ 
ภูมิอำกำศเป็นประจ�ำ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชำติ ธนำคำรจะประเมิน 
ผลกระทบทัง้ในระดบัภมูภิำค ระดบัอตุสำหกรรม และรำยลกูค้ำ โดยมี 
กำรแจ้งไปยงัหน่วยงำนทีด่แูลลกูค้ำกลุม่ดงักล่ำวให้ตดิตำมสถำนกำรณ์ 
อย่ำงใกล้ชิด มีกำรเฝ้ำระวังและรำยงำนผลกระทบรวมถึงมีกำรส�ำรวจ 
ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ เพือ่พจิำรณำให้มำตรกำรเยยีวยำช่วยเหลอืลกูค้ำ  
หรือปรับระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำหรืออุตสำหกรรมหรือภูมิภำค และ 
ให้มีกำรติดตำมและเฝ้ำระวังจนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำยต่อไป

	 ความเสีย่งจากการแพร่ระบาดของไวรัส	(Pandemic	Risk)	
จำกกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทัว่โลก โดยแต่ละ

ประเทศยังคงเฝ้ำระวังและด�ำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือลดกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ให้อยูใ่นระดบัทีค่วบคุมได้ ถงึแม้ว่ำจะเริม่มกีำร
คลีค่ลำยมำตรกำร แต่ยงัคงมเีชือ้ COVID-19 สำยพนัธุใ์หม่เกดิขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง ซึ่งอำจแพร่ระบำดได้ง่ำยขึ้นและมีผลกระทบต่อสุขภำพรุนแรง
ขึ้น รวมถึงวัคซีนเดิมอำจไม่สำมำรถป้องกันสำยพันธุ์ใหม่ได้ ส่งผล 
กระทบต่อกำรจ้ำงงำนและกำรบรโิภค และอำจเกดิภำวะเศรษฐกจิตกต�ำ่ 
อย่ำงรุนแรงในที่สุด ซ่ึงมีผลกระทบต่อธนำคำรโดยมีควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตของธนำคำรเพิ่มขึ้น เนื่องจำกลูกค้ำส่วนใหญ่มีควำมสำมำรถใน
กำรช�ำระหนี้และฐำนะทำงกำรเงินที่อ่อนแอลง ธนำคำรจึงต้องเพิ่มกำร
กันส�ำรอง (Provision) เพื่อรักษำระดับ Coverage Ratio ตำมคุณภำพ
สินเชื่อในปัจจุบันและอนำคต ส่งผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินและควำม 
สำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของธนำคำร

ธนำคำรได้มีกำรด�ำเนินกำรเพื่อตอบสนองต่อควำม
เสีย่งดงักล่ำวผ่ำนมำตรกำรและโครงกำรต่ำง ๆ  รวมถงึกำรปรบัรปูแบบ
กำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมีตัวอย่ำงดังนี้

1. ธนำคำรได้ออกมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลอืต่ำง ๆ   
ให้แก่ลูกค้ำที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ  
COVID-19 ตำมมำตรกำรและนโยบำยของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืลกูค้ำทัง้กลุม่ลกูค้ำรำยย่อยและ
ลกูค้ำธรุกจิเพือ่ลดภำระของลกูค้ำในด้ำนกำรเงนิให้สำมำรถด�ำเนนิธรุกจิ

ต่อไปได้ รวมถงึเป็นกำรชะลอผลกระทบจำกคณุภำพสนิเชือ่ทีล่ดลงด้วย 
เช่น กำรพักช�ำระคืนท้ังเงินต้นและดอกเบ้ีย กำรขยำยระยะเวลำกำร
ช�ำระหนี้ เป็นต้น

2. กำรแพร่ระบำดของไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบ 
ต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของธนำคำรในกำรปฏบัิตงิำนภำยในแต่ละหน่วยงำน 
รวมถึงกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำ อำทิ จ�ำนวนพนักงำนท่ีเข้ำปฏิบัติงำน  
ณ อำคำรส�ำนักงำนท่ีลดลงตำมมำตรกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคมของ 
รฐับำล กำรปิดสำขำในห้ำงชั่วครำวตำมมำตรกำร Lockdown ของ 
รฐับำล โดยธนำคำรมีแนวทำงในกำรบรหิำรจัดกำรในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ 
ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินธุรกิจได้ ดังนี้

1) เฝ้ำระวงัและตดิตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรค COVID-19 รวมถึงสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโรค 
และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดท่ีเกดิขึน้ในไทยและทัว่โลกอย่ำงต่อเนือ่ง
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ ของธนำคำร เพื่อให้พนักงำนมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและทรำบแนวทำงกำรปฏิบัติตนเพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ 

2) ก�ำหนดให้มีศนูย์ Hotline COVID-19 ภำยในธนำคำร 
โดยควำมรับผิดชอบของสำยงำนทรัพยำกรบุคคลและบรรษัทภิบำล  
ในกำรรับแจ้งเหตุอันควรต้องสงสัยที่อำจส่งผลต่อกำรแพร่กระจำย 
ของโรคและให้ค�ำปรกึษำแก่พนกังำนธนำคำรเกีย่วกบัแนวทำงปฏบิตัติน
เพื่อป้องกันกำรติดเชื้อ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษำและช่วยเหลือเมื่อพนักงำน 
ติดเชื้อไวรัส COVID-19

3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังและก�ำหนด
มำตรกำรในกำรบรหิำรจดักำรเพือ่รองรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรค COVID-19 (War Room) ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
ผู้บริหำรสำยงำนและผู้บริหำรกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ สำยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง สำยงำนปฏิบัติกำร และสำยงำนทรัพยำกรบุคคลและ 
บรรษทัภบิำล โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ตดิตำมสถำนกำรณ์ภำยในธนำคำร  
รวมถึงก�ำหนดนโยบำยแนวทำงและมำตรกำรเพื่อรับมือกำรระบำด 
ของโรค COVID-19 แบบบูรณำกำรในทุกมิติเพื่อให้มั่นใจว่ำธนำคำรจะ 
สำมำรถตอบสนองและรับมือกับผลกระทบได้อย่ำงทันท่วงที 

4) ด�ำเนินกำรตำมแผนรองรบักำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำง
ต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan: BCP) โดยก�ำหนดกลยทุธ์ให้ทกุ 
หน่วยงำนแบ่งพนักงำนออกเป็น 3 ทมี ได้แก่ ทมี A ปฏบิตังิำน ณ อำคำร 
ส�ำนกังำนหลกั ทมี B ปฏบิตังิำน ณ ศนูย์ปฏบิตังิำนส�ำรอง และ ทมี C 
Work From Home เพือ่เตรยีมควำมพร้อมรองรบัสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดและให้สำมำรถปฏบิตังิำนทดแทนกนัได้โดยมรีำยละเอยีดดงันี้

 - หน่วยงำนที่ดูแลธุรกรรมหลักของธนำคำร 
(Core Business Functions: CBFs) หรือมีศูนย์ปฏิบัติงำนส�ำรอง 
(Alternate site) แบ่งพนักงำนออกเป็น ทีม A ทีม B และ ทีม C 

 - หน่วยงำนอ่ืน ๆ แบ่งพนกังำนออกเป็น ทมี A 
และทมี C 

5) ในกำรปฏบิตังิำนให้หลกีเลีย่งกำรพบปะและใกล้
ชิดกันระหว่ำงหน่วยงำนและพนักงำนโดยตรง โดยให้ใช้เทคโนโลยี 
G-suite อำทิ Google Chat/ Google Meet/ Google Mail ในกำร
ติดต่องำนหรือกำรประชุมร่วมกัน รวมถึงประชำสัมพันธ์ให้ลูกค้ำของ
ธนำคำรใช้บริกำรผ่ำนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (อำทิ ATM และ ADM) และ
บริกำรทำงออนไลน์ (อำทิ Krungthai Next และ Application เป๋ำตัง) 
เพื่อลดควำมหนำแน่นที่สำขำ



070 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

2.2.2	ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk)
ธนำคำรให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน

เครดิตท้ังในระดับลูกค้ำและระดับพอร์ต กล่ำวคือ ธนำคำรมี
กระบวนกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กดิจำกควำมเสยีหำยอนัเนือ่งมำ
จำกคู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมที่ได้ตกลงและระบุไว้ในสัญญำ รวม
ถึงกำรท่ีคู่ค้ำของธนำคำรถูกปรับลดอันดับควำมเสี่ยง ซึ่งอำจจะส่งผล 
กระทบต่อรำยได้ และกำรด�ำรงเงินกองทุนของธนำคำร ซึ่งธนำคำรให้
ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ทั้งในระดับลูกค้ำและ
ระดับพอร์ต โดยระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำร 
ประกอบด้วยกระบวนกำรที่ส�ำคัญ คือ กำรระบุควำมเสี่ยง กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง กำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง และกำรรำยงำนควำม
เสีย่ง โดยมกีำรใช้เครือ่งมอืทำงสถติทิีห่ลำกหลำยในกำรวเิครำะห์ระดบั
ควำมเสีย่งของลกูค้ำและพอร์ตอย่ำงสม�ำ่เสมอ และวเิครำะห์ผลกระทบ
ควำมเสีย่งด้ำนเครดติตำมมำตรฐำนกำรบญัช ีTFRS9 และวเิครำะห์ระดบั
ควำมเสี่ยงของลกูค้ำและพอรต์อยำ่งสม�ำ่เสมอ รวมถงึใชใ้นกำรก�ำหนด
ระดบัควำมเสีย่งทีร่บัได้ของธนำคำรเพ่ือก�ำหนดกลยทุธ์ธรุกิจสนิเชือ่ของ
ธนำคำรและเพื่อก�ำหนดกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

ธนำคำรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงด ้ำนเครดิตอย ่ำง 
ต่อเนือ่ง อำท ิกำรทบทวนอนัดบัควำมเสีย่งของลกูค้ำให้สะท้อนถงึระดบั
ควำมเสี่ยงที่เป็นปัจจุบัน กำรติดตำมคุณภำพสินเชื่อที่อนุมัติผ่ำน Loan 
Factory และกำรก�ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนส�ำหรับเง่ือนไขสินเชื่อต่ำงๆ 
กำรก�ำหนด Standard Credit Term and Condition ส�ำหรับลูกค้ำ 
สินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product  
Program ส�ำหรับลูกค้ำรำยย่อยและลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจขนำดกลำง 
เป็นต้น รวมถึงกำรทบทวนและปรับปรุงนโยบำยและคู่มือกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันและกำร
เติบโตทำงธุรกิจควบคู่กับกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ใน
ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตจ�ำแนก
ตำมกลุ่มลูกค้ำมีดังนี้

	 สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนำคำรได้มีกำรพัฒนำและปรับปรุงเกณฑ์กำร

พจิำรณำสนิเชือ่ Underwriting Criteria และ Product Program ส�ำหรบั
สินเชื่อรำยย่อย ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบนั และตำมประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยได้มกีำรปรบัปรงุ
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำสินเช่ือ ส�ำหรับกลุ่มสินเช่ือเพ่ือที่อยู ่อำศัย 
(Mortgage Loan) สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อธุรกิจขนำด
เลก็ (sSME) เช่น สนิเชือ่บคุคลภำยใต้กำรก�ำกบัให้วงเงนิกู ้2 เท่ำ ส�ำหรบั
ผู้ที่มีรำยได้ต�่ำกว่ำ 30,000 บำท โดยไม่จ�ำกัดสถำบันกำรเงินเป็นกำร
ชั่วครำว สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565 ส�ำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยได้
ปรบัเพดำนอตัรำส่วนเงนิให้สินเชือ่ต่อมลูค่ำหลกัประกนั (LTV Ratio) ไม่
เกนิ 100 ส�ำหรบัสญัญำที ่1, 2, 3 เป็นกำรชัว่ครำว สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2565 

ธนำคำรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้กู้ ระยะ
เวลำกำรกู ้ควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัผลติภณัฑ์
ใหม่ๆ อีกทั้งธนำคำรได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพเครื่องมือใน
กำรวัดระดับควำมเสี่ยงด้ำนสินเชื่อ รวมถึงสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัเชงิธรุกจิอย่ำงยัง่ยนืโดยให้กำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นส่วนหนึง่ของ
กำรด�ำเนนิธรุกจิและสอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์ของธนำคำร ทัง้นี ้ส�ำหรบั

สินเชื่อเพื่อที่อยู ่อำศัยยังคงให ้สินเชื่อภำยใต ้กลุ ่มบริษัทพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ช้ันน�ำของประเทศ ส�ำหรับสินเช่ือส่วนบุคคล กำรให ้
สินเชื่อส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลูกค้ำจำกหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ  
และหน่วยงำนทีม่ข้ีอตกลงกบัธนำคำร ส�ำหรบัสินเชือ่ธรุกิจขนำดเล็กได้มี 
กำรพฒันำผลติภณัฑ์ให้เป็นไปแนวทำงเดยีวกบัยุทธศำสตร์ของธนำคำร  
เพื่อขยำยกำรให้สินเชื่อธุรกิจขนำดเล็กอย่ำงต่อเนื่อง

	 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนำคำรมกีำรเพิม่ประสิทธภิำพกำรประเมนิ ควบคุม 

ติดตำม และรำยงำนสถำนะของ Portfolio ในระดับรำยลูกค้ำ โดยกำร
ออกแบบและพัฒนำกระบวนกำรท�ำงำนเพื่อแจ้งเตือนสัญญำณ 
ควำมเส่ียงล่วงหน้ำ ผ่ำนระบบงำน Early Warning System (EWS) เพ่ิมขึน้ 
ได้อย่ำงทนัท่วงท ี มรีะบบแจ้งเตอืนพนกังำนดแูลลกูค้ำเพือ่ให้พนกังำน 
ปรบักำรบรหิำรจดักำรให้เหมำะสมตำมระดับควำมเสีย่งของลกูค้ำ โดย
แยกเป็นกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำส�ำหรบัลกูค้ำสนิเชือ่ธรุกจิขนำดกลำง Size 
M (Early Warning System - EWS for SME-M) ส�ำหรับลูกค้ำธุรกิจขนำด
กลำง Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และส�ำหรับ
ลูกค้ำธุรกิจขนำดใหญ่ (Early Warning System - EWS for Wholesales)

1. กระบวนกำรแจ้งเตอืนล่วงหน้ำส�ำหรบัลกูค้ำสนิเชือ่
ธุรกิจขนำดกลำง Size M : ระบบ EWS for SME-M จะท�ำกำรส่งสัญญำณ
เพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้ำท่ีประมวลผลมำจำกแบบจ�ำลองทำง
สถิติ ประกอบกับกำรก�ำหนดขั้นตอนกำรพิจำรณำ (Workflow) ในกำร
ท�ำงำนตำมระดบัควำมเสีย่งทีเ่กดิข้ึน และเชือ่มโยงควำมสัมพนัธ์กบักำร
ทบทวนต่ออำยวุงเงนิสนิเชือ่โดยอตัโนมตัผ่ิำนระบบงำน Credit Review 
(CR) และกำรแก้ไขปรับปรุงคุณภำพหน้ีผ่ำนระบบงำน Turnaround 
System (TA) ท�ำให้ธนำคำรสำมำรถดูแลลูกค้ำสินเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มของ
กำรเบิกใช้เงินกู้กับธนำคำร ไปจนถึงกระบวนกำรติดตำมดูแลลูกค้ำต่อ
เนือ่งรำยวนัจนครบก�ำหนดระยะเวลำของกำรต่ออำยวุงเงนิสินเชือ่รำยปี
อย่ำงครบวงจร โดยระบบงำนทั้ง 3 ระบบ (ระบบ EWS ระบบ CR และ
ระบบ TA) ท�ำงำนควบคู่และสัมพันธ์กันตลอดเวลำในรูปแบบ End-to-
End Process

2. กระบวนกำรแจ้งเตอืนล่วงหน้ำส�ำหรบัลกูค้ำสนิเชือ่
ธุรกิจขนำดกลำง Size L และลูกค้ำสินเชื่อธุรกิจขนำดใหญ่ : ระบบ EWS 
จะท�ำกำรส่งสญัญำณเพือ่แจ้งเตอืนพฤตกิรรมของลกูค้ำทีป่ระมวลผลมำ
จำกแบบจ�ำลองทำงสถิติ ประกอบกับกำรก�ำหนดขั้นตอนกำรพิจำรณำ 
(Workflow) ในกำรท�ำงำนตำมระดบัควำมเสีย่งท่ีเกดิขึน้ เชือ่มโยงควำม
สัมพันธ์กับกำรทบทวนต่ออำยุวงเงินสินเช่ือโดยอัตโนมัติผ่ำนระบบงำน 
Credit Review (CR) และมีกำรแจ้งเตอืนเพือ่ทบทวนกำรจดัอนัดบัควำม
เสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่ำนระบบ EWS

ระบบงำน EWS ยงัมฟัีงก์ชนักำรแจ้งเตอืนและตดิตำม
ควำมเสีย่งของลกูค้ำเป็นรำยวนั อำท ิกำรแสดงประวตัริะดบัควำมเสีย่ง
ย้อนหลัง 12 เดือนล่ำสุด กำรรำยงำนจ�ำนวนวันค้ำงช�ำระแต่ละช่วงอำยุ
จ�ำแนกตำมหน่วยงำนสินเชื่อ เพื่อน�ำมำช่วยในกำรติดตำมและควบคุม
คุณภำพสินเช่ือ กำรติดตำมควำมเสี่ยงลูกค้ำกลุ่มโรงสีและพืชไร่ กำร
ติดตำมกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขจ�ำน�ำหุ้น กำรแจ้งเตือนต่ออำยุและ
ทบทวนสินเชื่อ รวมถึงกำรแจ้งเตือนทบทวนควำมเหมำะสมของอันดับ
ควำมเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อได้ติดตำม
ทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อได้ท�ำกำรทบทวนควำมเสี่ยงทุกด้ำน
ของลูกค้ำ ทั้งด้ำนกำรเงิน สภำพคล่อง กำรด�ำเนินธุรกิจ กำรติดตำม



071ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 

ทบทวนควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้ งบกำรเงิน กำรใช้วงเงินและ
เงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนำคำรก�ำหนดควำมถี่ในกำรทบทวนสินเช่ือตำม
คุณภำพลูกหนี้ 

หำกมีสัญญำณบ่งช้ีว่ำมีเหตุกำรณ์หรือปัจจัยเสี่ยงท่ี
เพิ่มขึ้น ได้ก�ำหนดให้ท�ำกำรทบทวนก่อนระยะเวลำที่ก�ำหนด ส่งผลให้
กระบวนกำรติดตำมลูกค้ำในกลุ่มดังกล่ำวมีกำรติดตำมและบริหำร
จดักำรควำมเสีย่ง (Risk) ได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นปัจจบุนั และธนำคำร
ยังสำมำรถเพิ่มโอกำส (Opportunity) ในกำรแนะน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ทีเ่หมำะสมให้กบัลกูค้ำได้ และยงัช่วยให้กระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบัิติ
ตำมนโยบำยสินเชื่อสำมำรถท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ส�ำหรับลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจขนำดกลำง Size L และ
ลูกค้ำสินเช่ือธุรกิจขนำดใหญ่ ธนำคำรยังได้จัดให้มีกระบวนกำรจัด
อนัดบัควำมเสีย่ง (Credit Rating) เพือ่เป็นเครือ่งมอืประกอบกำรอนมุตัิ
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงใช้ในกำรก�ำหนดอัตรำ
ดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมำะสมกับระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำแต่ละรำย และ
มีกระบวนกำรควบคุมและติดตำมระดับควำมเสี่ยงของลูกค้ำรำยใหญ่
ในระดับกลุ่มลูกค้ำ (Single Lending Limit หรือ SLL) ตำมเกณฑ์ท่ี
ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด ผ่ำนระบบงำน Credit Exposure 
Monitoring (CEM) ซึ่งเป็นกำรติดตำมทั้งในระดับรำยลูกค้ำ (Single 
Risk) รำยกลุ่มลูกค้ำ (SLL Counterparty Risk) และรำยอุตสำหกรรม 
(Industry Risk) มีกำรประมวลผลควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตท่ีครอบคลุม
ปริมำณธุรกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ กำรลงทุน ภำระผูกพัน 
และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ำยกำรให้สินเช่ือ ซ่ึงรวมถึงธุรกรรมท่ีมีกับ
กลุ่มธุรกิจกำรเงินของธนำคำรด้วย เพื่อสะท้อนปริมำณควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิตทั้งหมดของลูกค้ำที่ธนำคำรและกลุ ่มธุรกิจทำงกำรเงินของ
ธนำคำรก�ำลังเผชิญอยู่

ธนำคำรยงัคงตระหนกัถงึกำรบรหิำรจดักำรฐำนข้อมลู
เชิงคุณภำพและข้อมูลเชิงปริมำณอย่ำงเป็นระบบ โดยได้พัฒนำต่อยอด
ระบบงำนฐำนขอ้มูลควำมเสี่ยงดำ้นเครดิต (Credit Risk Data Mart) ซึ่ง
มีชุดข้อมูลขนำดใหญ่ เพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศจำก
ระบบงำนฐำนข้อมลูต่ำงๆ ทีใ่ช้ในกำรพัฒนำแบบจ�ำลองควำมเสีย่งด้ำน
เครดติ กำรประมวลผลกำรจดัระดบัควำมเส่ียงของลูกค้ำเพือ่กำรตดิตำม
คุณภำพ/ควำมเสี่ยงของสินเช่ือและทบทวนสินเช่ือ อำทิ ข้อมูลกำร
พจิำรณำอนมุตัสินิเชือ่ ข้อมลูพฤตกิรรมกำรช�ำระหนี ้และข้อมลูคณุภำพ
สนิเชือ่ เป็นต้น รวมถงึข้อมลูท่ีใช้ในกำรทดสอบและตดิตำมประสทิธภิำพ
ของแบบจ�ำลองและเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ของธนำคำร เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนินกำรทดสอบและตดิตำมประสทิธภิำพ
ของแบบจ�ำลองได้อย่ำงต่อเนือ่งและเป็นไปตำมระเบยีบของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

ธนำคำรยังพัฒนำรำยงำน Industry Direction หรือ
กำรแบ่งกลุม่อตุสำหกรรมตำมระดบัควำมเสีย่ง เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
บรหิำรจดักำรพอร์ตสนิเชือ่รำยอตุสำหกรรม รวมทัง้จดัให้มกีำรทดสอบ
ภำวะวกิฤต (Stress Test) เพ่ือประเมนิผลกระทบทีม่ต่ีอพอร์ตสนิเชือ่ และ
ควำมเพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนกำรติดตำม / รำยงำนผลกำร
บริหำรควำมเสี่ยงเพ่ือควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสินเช่ือให้เป็นไปตำม
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต และเป็นไปตำมแนวนโยบำยกำร

ก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของธนำคำรแห่งประเทศไทยและ 
หน่วยงำนก�ำกับต่ำงๆ

	 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ 
ธนำคำรมีนโยบำยดูแลควำมเสี่ยงจำกกำรกระจุกตัว

ของกำรให้สนิเชือ่ กำรลงทุน ภำระผูกพนั หรือธรุกรรมท่ีมลีกัษณะคล้ำย
กำรให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และกลุ่มลูกหนี้ ตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับลูกค้ำ
รำยใหญ่ทีท่ำงกำรก�ำหนด นอกจำกน้ี ธนำคำรมกีำรก�ำหนดปรมิำณกำร
ท�ำธรุกรรมสงูสดุส�ำหรบัธรุกจิแต่ละประเภท (Sector Limit) และปรมิำณ
กำรท�ำธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้มีกำร 
กระจำยควำมเสีย่งและควบคมุไม่ให้เกดิกำรกระจกุตวัด้ำนเครดิตอย่ำงมี 
นัยส�ำคัญ โดยมีกำรติดตำมควำมเส่ียงอย่ำงใกล้ชิดและมีกำรทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี

นอกจำกน้ี ธนำคำรดูแลควำมเสี่ยงของประเทศคู่
สญัญำโดยก�ำหนดวงเงนิหรอืเพดำนสงูสดุ เพือ่ควบคมุควำมเสีย่งในกำร
ท�ำธรุกรรมระหว่ำงธนำคำรกบัธนำคำรต่ำงประเทศ และธรุกรรมกำรให้
สินเชื่อ ลงทุน และภำระผูกพัน ส�ำหรับลูกค้ำหรือคู่สัญญำที่มีภูมิล�ำเนำ
อยู่ในประเทศต่ำงๆ และยังควบคุมควำมเสี่ยงโดยธนำคำรก�ำหนดให้มี
กำรรำยงำนกำรใช้วงเงินของหน่วยงำนต่ำงๆ ทุกสิ้นเดือน เพื่อดูแลให้
อยู่ภำยในกรอบวงเงินสูงสุดท่ีก�ำหนดไว้ และธนำคำรยังมีกระบวนกำร
ประเมินควำมน่ำเชื่อถือด้ำนเครดิตของประเทศคู่สัญญำ โดยใช้อันดับ
ควำมน่ำเชือ่ถอืจำกสถำบนัจดัอนัดบัควำมน่ำเชือ่ถอืภำยนอกชัน้น�ำระดบั
สำกล

	 ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำ หมำยถึง ควำม

เสี่ยงท่ีจะเกิดควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกคู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อ
ตกลงที่ก�ำหนดไว้ในสัญญำ เช่น ไม่มีกำรส่งมอบตรำสำรทำงกำรเงิน 
หรือไม่ชดเชยควำมเสียหำยตำมที่ได้ตกลงไว้ เป็นต้น ส�ำหรับธุรกรรมที่
มีกำรซื้อขำยนอกตลำด (Over-the-counter) ได้แก่ ธุรกรรม 
Derivatives ธุรกรรมซ้ือขำยตรำสำรหน้ี และธุรกรรม Repurchase 
Agreement (Repo) ซึ่งควำมเสี่ยงของคู่สัญญำก่อให้เกิดควำมเส่ียง
หลักๆ คือ Pre-settlement Risk และ Settlement Risk รวมทั้งควำม
เสีย่งจำกกำรลดลงของคณุภำพเครดติของคูส่ญัญำ หรอืควำมเส่ียงจำก
กำรถดถอยของคุณภำพเครดิตของคู ่สัญญำ (Credit Valuation 
Adjustment Risk : CVA)

ธนำคำรได้ก�ำหนดวงเงนิสินเชือ่เพือ่รองรบัควำมเสีย่ง
ทั้ง Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจำรณำถึงปัจจัย
ต่ำงๆ เช่น ฐำนะทำงกำรเงินและ Credit Rating ของคู่สัญญำ เป็นต้น 
รวมทั้งควบคุม และติดตำมกำรท�ำธุรกรรมให้อยู่ภำยใต้วงเงินที่ก�ำหนด
เป็นรำยวัน นอกจำกนี้ ยังได้จัดท�ำ Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบ
ผลกระทบต่อคู่สัญญำหำกเกิดภำวะวิกฤติ โดยรำยงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมทั้งมีกำรคิด CVA Charge ใน
กำร Pricing ธุรกรรม Derivatives กับคู่สัญญำ

ธนำคำรควบคมุควำมเสีย่งของคูส่ญัญำท่ีเกดิขึน้ด้วย
กำรลงนำมในสัญญำ International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญำ 
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โดยมีกำรวำงหลักประกันเป็นเงินสดเป็นรำยวัน รำยสัปดำห์ และรำย
เดือน เมื่อมูลค่ำยุติธรรมของ Derivatives มีกำรเปลี่ยนแปลงเกินกว่ำ 
Threshold ที่ก�ำหนดไว้

	 ความเสี่ยงจากสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	(non-performing)	

หำก non-performing เพ่ิมข้ึน ธนำคำรต้องมีผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) เพิ่มขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด�ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงิน และควำม
เพยีงพอของเงนิกองทนุของธนำคำร อย่ำงไรกต็ำม ธนำคำรมมีำตรกำร
ควบคุม non-performing โดยกำรก�ำหนดให้หน่วยงำนอ�ำนวยสินเชื่อ
ควบคุมจ�ำนวน non-performing มีกระบวนกำรจัดกำรกับลูกหนี้ที่อำจ
มีปัญหำก่อนที่จะกลำยเป็นหนี้ non-performing รวมถึงกำรปรับปรุง
อ�ำนำจในกำรอนุมัติสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้ำงหน้ี เพื่อให้
กระบวนกำรในกำรพิจำรณำมีประสิทธิภำพและควบคุมควำมเสี่ยงได้ดี
ขึน้ นอกจำกน้ี เครือ่งมอืประเมนิควำมเส่ียงลูกค้ำทีธ่นำคำรพฒันำอย่ำง
ต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้กระบวนกำรคัดลูกค้ำมีประสิทธิภำพมำกขึ้นด้วย

2.2.3	ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk) 
เป็นควำมเสี่ยงที่ธนำคำรอำจได้รับควำมเสียหำยจำกกำร

เปลีย่นแปลงมูลค่ำของฐำนะทีอ่ยูใ่นงบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิทีเ่กดิจำก
กำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ย อัตรำแลกเปลี่ยน รำคำตรำสำรทุน 
และรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทำงลบต่อรำยได้และเงิน
กองทุนของธนำคำร

ธนำคำรให้หน่วยงำนของสำยงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซ่ึง
เป็นอิสระจำกหน่วยงำนที่ท�ำธุรกรรม (Front Office) ท�ำหน้ำที่ในกำร
ควบคมุดแูลควำมเสีย่ง เพือ่ควำมโปร่งใสและมปีระสิทธภิำพ สอดคล้อง
ตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงด้ำนตลำดของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย และนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนตลำดของธนำคำร โดย
มกีำรก�ำหนดกรอบเพดำนหรอืตวับ่งชีค้วำมเสีย่งสงูสดุทีธ่นำคำรยอมรบั
ได้ เช่น ฐำนะในบัญชีเพ่ือกำรค้ำ ซ่ึงติดตำมจำกมูลค่ำหรือฐำนะกำร
ลงทุน ผลขำดทุนสูงสุด ตัววัดควำมเสี่ยงทำงสถิติ ได้แก่ Value at Risk 
(VaR) และตัววัดค่ำควำมอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐำนะในบัญชีเพื่อ
กำรธนำคำร ธนำคำรติดตำมจำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรลดลงของรำยได้
ดอกเบีย้สุทธต่ิอปี (Net Interest Income Change) และกำรเปลีย่นแปลง
ของมูลค่ำเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก�ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้  
รวมทั้งมีกำรประเมินมูลค่ำตำมรำคำตลำด และกำรทดสอบภำวะ 
วกิฤต (Stress Testing) อย่ำงสม�ำ่เสมอ นอกจำกน้ียังมกีำรจดัท�ำระเบียบ 
ผลิตภัณฑ์ (Product Program) และ Product Assessment ส�ำหรับกำร
ท�ำธรุกรรมอนุพนัธ์ทำงกำรเงนิประเภทใหม่ พร้อมกบักำรพฒันำรปูแบบ
รำยงำน ระบบงำน และเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินและควบคุม 
ควำมเสีย่งให้มปีระสทิธภิำพ และสำมำรถรองรบักำรท�ำธรุกรรมท่ีมคีวำม 
ซับซ้อนมำกขึ้น

ธนำคำรควบคุมดูแลควำมเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินโดยกำรติดตำมจำกตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยงประเภทต่ำงๆ และ
ก�ำหนดให้บริษัทฯ น�ำเสนอรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนร่วมกับผลกำร

บรหิำรควำมเสีย่งของบรษัิทต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็น
ประจ�ำ

โดยปี 2564 บัญชีเพื่อกำรค้ำยังคงอยู่ภำยใต้กรอบเพดำน 
หรือตัวบ่งชี้ควำมเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ

	 ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ในบญัชเีพือ่การธนาคาร	
(Interest	Rate	Risk	in	the	Banking	Book)

เป็นควำมเสีย่งท่ีรำยได้หรอืเงนิกองทุนได้รบัผลกระทบ 
ในทำงลบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยของรำยกำรสินทรัพย์  
หน้ีสิน และรำยกำรนอกงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินทั้งหมดที่มีควำม 
อ่อนไหวต่ออัตรำดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ 
รำยได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่ำตลำดของรำยกำร
เพ่ือค้ำ (Trading Account) รวมถงึรำยได้และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนทีส่มัพนัธ์กบั
อัตรำดอกเบี้ย

อย่ำงไรกต็ำม ธนำคำรได้มกีำรตดิตำมควบคมุควำม
เสีย่งด้ำนอัตรำดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ซึง่มกีำรก�ำหนดกรอบ
เพดำนควำมเสี่ยงและดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็น
รำยไตรมำส กำรก�ำหนดให้น�ำเสนอข้อมูลภำวะอัตรำดอกเบ้ีย ภำวะ
เศรษฐกิจ ตลำดเงิน ตลำดทุน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศต่อคณะ
กรรมกำรบริหำรสินทรัพย์และหนี้สิน และน�ำเสนอรำยงำนกำรบริหำร
ควำมเสีย่งต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็นรำยเดอืน รวมทัง้
ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัริองรบัหำกเกดิกำรเกนิเพดำนควำมเสีย่งแต่ละ
ระดับที่ได้รับอนุมัติ

	 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย	 ในบัญชีเพื่อการค้า	
(Interest	Rate	Risk	in	the	Trading	Book)	

เป็นควำมเสีย่งท่ีรำยได้หรอืเงนิกองทุนได้รบัผลกระทบ 
ในทำงลบ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบ้ียมีผลต่อมูลค่ำ 
ของตรำสำรหนี้และอนุพันธ์ทำงกำรเงินท่ีอ้ำงอิงอัตรำดอกเบ้ียในบัญชี
เพือ่กำรค้ำโดยกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำดอกเบีย้ในตลำด มผีลมำจำก
ปัจจยัต่ำงๆ เช่น สถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 ซึง่สร้ำงควำม
กังวลให้แก่นักลงทุน กำรปรับอัตรำดอกเบ้ียนโยบำยจำกธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย กำรเคลื่อนไหวของอัตรำดอกเบี้ยพันธบัตรของสหรัฐฯ 
เป็นต้น ทัง้น้ี ธนำคำรมกีำรตดิตำมควบคมุควำมเส่ียงด้ำนอตัรำดอกเบีย้
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำนควำมเสี่ยงและ
ดัชนีชี้วัดควำมเสี่ยง กำรทดสอบภำวะวิกฤตเป็นรำยเดือน กำรจัดท�ำ
รำยงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงน�ำเสนอต่อผู้บริหำรระดับสูงเป็นรำยวัน 
น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรก�ำกบัดแูลควำมเสีย่งเป็นรำยเดอืน รวมทัง้ได้
ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับหำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเส่ียงแต่ละ
ระดับที่ได้รับอนุมัติ

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	
(Foreign	Exchange	Rate	Risk)

เป็นควำมเสีย่งท่ีรำยได้หรอืเงนิกองทุนได้รบัผลกระทบ 
ในทำงลบจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน เนื่องมำจำกกำรท�ำ
ธุรกรรมในสกุลเงินต่ำงประเทศ หรือจำกกำรมีสินทรัพย์หรือหนี้สิน 
ในสกุลเงินต่ำงประเทศ เมื่อแปลงมูลค่ำที่เป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ
ของรำยกำรต่ำงๆ ในงบกำรเงินของธนำคำรไปเป็นสกุลเงินบำทแล้ว 
ท�ำให้มูลค่ำสนิทรพัย์ของธนำคำรลดลง รวมถงึกำรลดลงของรำยได้หรอื
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เกดิผลขำดทนุจำกกำรซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศ โดยควำมผนัผวนของ
อัตรำแลกเปลี่ยน มีผลมำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น นักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่
ลดลงจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของ COVID-19 กำรเคลื่อนไหวของ
เงนิลงทนุจำกต่ำงประเทศ สถำนกำรณ์กำรส่งออก เป็นต้น ทัง้นี ้ธนำคำร
กรุงไทยมีกำรติดตำมควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยนให้อยู่ใน
ระดบัทีย่อมรบัได้ โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำนควำมเสีย่งและดชันชีีว้ดั
ควำมเสีย่ง กำรทดสอบภำวะวกิฤตเป็นรำยเดอืน กำรจดัท�ำรำยงำนกำร
บรหิำรควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสูงเป็นรำยวนั คณะกรรมกำร
ก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมทั้งได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ
รองรับหำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

	 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน	(Equity	Price	Risk)
เป็นควำมเสีย่งทีร่ำยได้หรอืเงนิกองทนุได้รบัผลกระทบ 

ในทำงลบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตรำสำรทุน/ดัชนี
ตลำดหลักทรัพย์ ท�ำให้มูลค่ำของกลุ่มหลักทรัพย์กำรลงทุนเพื่อค้ำของ
ธนำคำรลดลง โดยควำมผนัผวนของรำคำตรำสำรทนุ มผีลมำจำกปัจจยั
ต่ำงๆ เช่น กำร Lock down /กำรเปิดประเทศตำมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของ COVID-19 อัตรำกำรเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม กำร
เคลื่อนไหวของตลำดต่ำงประเทศ เป็นต้น

ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรติดตำมควบคุมควำมเสี่ยงด้ำน
รำคำตรำสำรทนุให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยกำรก�ำหนดกรอบเพดำน
ควำมเสีย่งและดชันชีีว้ดัควำมเสีย่ง กำรทดสอบภำวะวกิฤตเป็นรำยเดอืน 
กำรจัดท�ำรำยงำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งน�ำเสนอต่อผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็น
รำยวัน คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยงเป็นรำยเดือน รวมทั้งได้
ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติรองรับหำกเกิดกำรเกินเพดำนควำมเส่ียงแต่ละ
ระดับที่ได้รับอนุมัติ

	 ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 (Commodity	
Price	Risk)

เป็นควำมเสีย่งทีร่ำยได้หรอืเงนิกองทนุได้รบัผลกระทบ 
ในทำงลบเนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ โดย
ธนำคำรยังไม่มีนโยบำยถือครองฐำนะดังกล่ำว จึงด�ำเนินกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงในลักษณะ Back-to-back

2.2.4	ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ	(Operational	Risk)	
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร คือ ควำมเสี่ยงที่จะเกิดควำม

เสียหำยต่ำงๆ อันเนื่องมำจำกควำมไม่เพียงพอหรือควำมบกพร่องของ
กระบวนกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) บุคลำกร (People) 
ระบบงำนของธนำคำร (System) หรือเหตุกำรณ์ภำยนอก (External 
Event) รวมถงึควำมเสีย่งด้ำนกฎหมำย แต่ไม่รวมควำมเสีย่งด้ำนกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง (Reputational Risk)

ธนำคำรดูแลและให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ด้ำนปฏิบัติกำร โดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 3 Lines of 
Defense ได้แก่ 

First Line of Defense คือ หน่วยงำนธุรกิจและหน่วยงำน
สนับสนุนต่ำงๆ มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในควำมเสี่ยงที่ เกิดขึ้นกับ
กระบวนกำรท�ำงำนและควำมเสีย่งทีม่ีอยูข่องหน่วยงำนตนเองดีทีสุ่ดใน
ฐำนะเจ้ำของควำมเสี่ยง (Risk Owner) มีหน้ำที่ระบุ ประเมิน ควบคุม
และติดตำมควำมเสี่ยง พร้อมทั้งรำยงำนต่อผู้บริหำรหน่วยงำน และมี
เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Risk 
Officer : ORO) เพ่ือท�ำหน้ำที่ประสำนกับฝ่ำยบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
ปฏิบัติกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ดูแลควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร ทั้งด้ำน

กำรใช้เครือ่งมอืและกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งให้เป็นไปตำมแนวทำง
ที่ธนำคำรก�ำหนด 

Second Line of Defense คือ หน่วยงำนด้ำนกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงและกำรควบคุมก�ำกับดูแลด้ำนต่ำงๆ ท�ำหน้ำที่สนับสนุน
เครือ่งมือ แนวทำง และวธิกีำรให้ First Line of Defense ใช้ในกำรบรหิำร
จัดกำรควำมเสี่ยง และท�ำงำนร่วมกับ First Line และ Third Line of 
Defense ในลกัษณะกำรเป็น Partner เพือ่ให้กำรบรหิำรควำมเสีย่งบรรลุ
ตำม Strategy ที่ก�ำหนด

Third Line of Defense คือ หน่วยงำนด้ำนกำรตรวจสอบ 
ท�ำหน้ำท่ีตรวจสอบและทดสอบกระบวนกำรด�ำเนินธุรกิจและบริหำร
จัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ 
ว่ำกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งและระบบกำรควบคมุภำยในของธนำคำร
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ

ธนำคำรก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีเป็น
มำตรฐำน โดยจะเน้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพื่อป้องกันควำมเส่ียง 
(Risk Prevention) และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงได้อย่ำงทันท่วงทีก่อนที่จะ
เกิดควำมเสียหำยต่อธนำคำรและลูกค้ำ โดยก�ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
มีกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนปฏบัิตกิำร ซึง่ประกอบด้วยกำรระบุ ประเมนิ 
ควบคุม ติดตำม และรำยงำนควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบ ผ่ำนเครื่องมือ
ทีก่�ำหนดไว้ อำท ิกำรจดัเกบ็และรวบรวมข้อมลูควำมเสยีหำยท่ีเกดิจำก
ควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำร (Operational Loss Incident) กำรประเมิน
กำรควบคุมควำมเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : 
RCSA) และกำรก�ำหนดดชันชีีว้ดัควำมเสีย่งด้ำนปฏิบตักิำร (Operational 
Key Risk Indicator : KRI) 

ธนำคำรมกีำรก�ำหนด Risk Appetite และ Risk Tolerance 
ของ Operational Loss Data ใน Operational Risk Management 
Policy ซึ่งจะมีกำร review เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ของธนำคำร และรองรับควำมเสี่ยงด้ำนปฏิบัติกำรได้อย่ำง
เหมำะสม โดยในส่วนของกำร Monitor และ Escalation นั้น ได้ก�ำหนด
กระบวนกำรไว้อย่ำงชัดเจน โดยจะมีกำร Monitor ทั้ง Weekly และ 
Monthly นอกจำกนี้ จะมีกำรน�ำเสนอ Risk Dashboard ซึ่งจะมีข้อมูล 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงของ Significant Incident ทั้งในส่วนของรำย
ละเอียดเหตุกำรณ์ Cause, Failed Control และ Additional Control 
(ถ้ำมี) เพื่อปิด Gap ของ Incident ท่ีเกิดขึ้น รวมไปถึงติดตำม
ประสิทธิผลของ Control ที่ได้ Implement ไปต่อคณะกรรมกำรจัดกำร 
(MC) และคณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยง (ROC) เป็นรำยเดือน 
ซึ่งกระบวนกำรดังกล่ำวมีกำรด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำโดยตลอด

ธนำคำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและระเบียบปฏบัิตงิำนหำก
หน่วยงำนในธนำคำรประสงค์จะมกีำรใช้บรกิำรจำกผูใ้ห้บรกิำรภำยนอก 
(Outsourcing) โดยครอบคลุมกำรคัดเลือกผู้ให้บริกำรท่ีเหมำะสม  
มีกำรประเมินและก�ำหนดแนวทำงควบคมุควำมเสีย่งอนัอำจเกดิขึน้จำก 
กำรใช้บริกำรในงำนนั้นๆ และมีแนวทำงในกำรติดตำม ดูแล รวมถึง
ประเมินผลกำรใช้บริกำรเป็นระยะตำมควำมเหมำะสมของงำนที่ใช้
บริกำร 

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังก�ำหนดให้มีกระบวนกำรบริหำร
ควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ (Business Continuity Management) และจัด
ท�ำแผนรองรบักำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงต่อเนือ่ง (Business Continuity Plan) 
ที่ครอบคลุมถึงเหตุฉุกเฉินหรือภำวะวิกฤตท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำร
ปฏบิตังิำนของธนำคำรและผูใ้ห้บรกิำรภำยนอก (Outsourcing) ทัง้แผน
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ระดับธนำคำร (อำทิ แผนรองรับกำรแพร่ระบำดของโรคระบำดร้ำยแรง 
และแผนรองรับอัคคีภัย) และแผนระดับธุรกรรมงำนหลักของธนำคำร 
(อำทิ ธรุกรรมกำรบรหิำรเงนิ และธรุกรรมกำรบรหิำรจดักำรเงนิสด) โดย
ก�ำหนดให้มีกำรทดสอบและทบทวนแผนตำมรอบระยะเวลำที่ก�ำหนด

2.2.5	ความเสี่ยงอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	

ควำมเสีย่งด้ำนสภำพคล่อง หมำยถงึควำมเสีย่งทีเ่กดิ
จำกกำรทีธ่นำคำรไม่สำมำรถช�ำระหนีสิ้นหรอืภำระผกูพันเมือ่ถงึก�ำหนด 
เนือ่งจำกไม่สำมำรถเปล่ียนสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สำมำรถจดัหำ
เงินทุนได้เพียงพอ หรือสำมำรถจัดหำเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่ำ
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อรำยได้และเงินกองทุนของ
ธนำคำร

ปี 2564 ภำพรวมสภำพคล่องในตลำดเงินยังคงมี
สภำพคล่องทีส่งู ทัง้นี ้ธนำคำรได้มกีำรออกผลติภณัฑ์เงนิฝำกเพือ่รกัษำ
ฐำนลูกค้ำ โดย ณ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำรมีกำรด�ำรงสินทรัพย ์
สภำพคล่องตำมเกณฑ์ของ ธปท. ได้แก่ Liquidity Coverage Ratio  
(LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ ธปท.  
ก�ำหนดไว้

ทั้งนี้ ธนำคำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและกระบวนกำร
บริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนำคำร 
สภำวะตลำด และเป็นไปตำมแนวทำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพ
คล่องของสถำบันกำรเงินของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรมี
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่ส�ำคัญ ดังนี้

1.	 การระบุความเสี่ยง
กำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องจะมีกำร

วิเครำะห์แหล่งที่มำของควำมเส่ียงจำกโครงสร้ำงงบดุลเพื่อระบุถึง 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องของธนำคำร โดยพิจำรณำจำกลักษณะของ 
แหล่งที่มำและแหล่งใช้ไปของสภำพคล่อง รวมทั้งควำมสำมำรถในกำร 
เปลี่ยนสินทรัพย์ต่ำงๆ ให้เป็นเงินสด

2.	 การวัดความเสี่ยง
ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่องสำมำรถวัดได้จำก

ประมำณกำรกระแสเงินสดรับและจ่ำย รวมถึงภำระผูกพันนอกงบดุล 
เพื่อดูฐำนะสภำพคล่องในแต่ละช่วงเวลำต่ำงๆ (Liquidity Gap) หรือ
กำรวเิครำะห์อัตรำส่วนทำงกำรเงนิ เพ่ือทรำบถงึแนวโน้มควำมเสีย่งด้ำน
สภำพคล่อง นอกจำกนี้ ธนำคำรได้ก�ำหนด Survival Period ที่ธนำคำร
สำมำรถบริหำรสภำพคล่องได้อย่ำงเพียงพอในกำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้
สถำนกำรณ์วิกฤตที่ธนำคำรเป็นผู้ก�ำหนด

3.	 เพดานหรือตัวบ่งชี้	 (Trigger)	 ความเสี่ยง	 และ
การควบคุมความเสี่ยง

ธนำคำรควบคุมควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง โดย
ก�ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องให้มกีำรตดิตำม
ดูแลฐำนะสภำพคล่องและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมทัง้มกีำรก�ำหนดเพดำนหรอืตวับ่งชี ้(Trigger) ควำม
เสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ทั้งสกุลเงินบำทและสกุลเงินตรำต่ำงประเทศที่มี
นัยส�ำคัญ โดยอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร เพ่ือใช้ควบคุม 
ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.	 การติดตาม	และรายงานความเสี่ยง
ธนำคำรมีกำรติดตำมและรำยงำนฐำนะสภำพคล่อง

อย่ำงสม�ำ่เสมอ เพือ่ให้คณะกรรมกำรทีไ่ด้รับมอบหมำย ผูบ้รหิำรระดบัสงู  

และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ทีร่บัผิดชอบในกำรบรหิำรและจดักำรควำมเส่ียง 
ด้ำนสภำพคล่องได้รบัทรำบถงึฐำนะและระดบัควำมเสีย่งท่ีมีอยู่ เพือ่เตรยีม 
จัดหำแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับควำมต้องกำรหรือลดควำมเสี่ยงที่จะ 
ขำดสภำพคล่อง

นอกจำกนี ้ธนำคำรมกีำรทดสอบภำวะวกิฤตควำมเสีย่ง 
ด้ำนสภำพคล่องเป็นรำยไตรมำส ตำมกรอบนโยบำยกำรทดสอบ 
ภำวะวิกฤตของธนำคำร โดยใช้สถำนกำรณ์ท่ีธนำคำรก�ำหนดข้ึนเอง  
ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนำคำรเอง  
(Institution-specific Crisis) (2) ภำวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถำบัน 
กำรเงินและส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของธนำคำร (Market-wide 
Crisis) และ (3) ภำวะวิกฤตที่เกิดจำกผลรวมของท้ังสองปัจจัย 
(Combination of Both) โดยในแต่ละสถำนกำรณ์จ�ำลองจะสมมติ 
ให้มีกำรเบิกถอนเงินฝำกของลูกค้ำแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่ำงกัน  
สภำพคล่องในตลำดสินทรัพย์สภำพคล่องลดลง ควำมสำมำรถในกำร 
เข้ำถึงแหล่งเงินทุนขนำดใหญ่ลดลง เป็นต้น นอกจำกนี้ ธนำคำรมีกำร 
ปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง ทั้งในภำวะปกติและ 
ภำวะวิกฤต และธนำคำรได้จัดท�ำแผนฉุกเฉินสภำพคล่องเพื่อรองรับ 
ภำวะวกิฤตโดยค�ำนงึถงึผลกำรทดสอบภำวะวกิฤตในแต่ละสถำนกำรณ์ 
จ�ำลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภำพคล่องได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัย 
ส�ำหรบัวกิฤตกำรณ์สภำพคล่อง เพือ่ให้ธนำคำรสำมำรถลดผลกระทบใน 
เชิงลบจำกปัญหำสภำพคล่องทีจ่ะเกดิขึน้ได้อย่ำงทนัท่วงทด้ีวยค่ำใช้จ่ำย/ 
ต้นทุนที่สมเหตุสมผล

	 การบริหารจัดการเงินกองทุน	
ธนำคำรได้ด�ำเนินกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุนตำม

หลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งในระดับ
ธนำคำรและระดับกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงิน โดยได้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 
มกรำคม 2556 เป็นต้นมำ

กำรก�ำกับดูแลเงินกองทุนตำม Basel III ประกอบด้วย 
3 หลักกำร ดังนี้

หลักการที่	1 กำรด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำ ก�ำหนดให้
ธนำคำรต้องด�ำรงเงินกองทุนรองรับควำมเส่ียงด้ำนเครดิต ด้ำนตลำด 
และด้ำนปฏิบัติกำร

หลักการที่	2 กำรก�ำกับดูแลโดยทำงกำร ก�ำหนดให้
ธนำคำรด�ำรงเงนิกองทนุสูงกว่ำเงนิกองทนุขัน้ต�ำ่ตำมหลักกำรที ่1 (Pillar I)  
เพื่อรองรับควำมเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทั้งในภำวะปกติและภำวะวิกฤต  
และก�ำหนดให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงท่ีดี โดยธนำคำร
ต้องมีกระบวนกำรประเมินควำมเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดย
ค�ำนึงถึงควำมเสี่ยงทุกด้ำนของตนเอง และมีกำรทดสอบภำวะวิกฤตที่
เหมำะสม

หลักการที่	3 กำรใช้กลไกตลำดในกำรก�ำกับดูแล 
ก�ำหนดให้ธนำคำรต้องเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำรงเงนิกองทนุ ระดบั
ควำมเสีย่งและระบบบรหิำรควำมเสีย่งของตนเอง เพือ่ให้บคุคลภำยนอก
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลำดสำมำรถใช้ข้อมูลดังกล่ำววิเครำะห์และ
ประเมินควำมเสี่ยงของธนำคำร ซึ่งจะเป็นกลไกตลำดที่ส�ำคัญในกำร
ผลักดันให้ธนำคำรมีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ดี นอกเหนือจำกกำร
ควบคุมภำยในของธนำคำรและกำรก�ำกับดูแลโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย

ธนำคำรมีกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรมำตรฐำนใน
กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรดูแลควำมเพียงพอของเงินกองทุนตำม



075ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 

หลักเกณฑ์ของธนำคำรแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสำกลมำโดย
ตลอด มีกำรท�ำ Stress Test ครอบคลุมควำมเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญท้ังใน
ภำวะปกตแิละภำวะวกิฤต เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อควำมเพยีงพอของ
เงินกองทุน รวมทั้งศึกษำผลกระทบจำกเกณฑ์ Basel lll เพื่อใช้ในกำร
วำงแผนเงนิกองทนุ (Capital Planning) รวมถงึกำรก�ำหนดนโยบำยจ่ำย
เงินปันผลของธนำคำร

ณ สิ้นปี 2564 ธนำคำรมีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรัพย์เสี่ยง (กลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินของธนำคำร) ร้อยละ 20.12 และ
มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังกำร Stress Test สูงกว่ำ
เกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนด สะท้อนควำมแข็งแกร่ง
ของฐำนะเงินกองทุนของธนำคำรที่จะสำมำรถรองรับกำรขยำยธุรกิจ 
รวมถงึควำมเสีย่งทีอ่ำจเกดิขึน้จำกกำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิ สงัคม 
และกฎระเบียบต่ำงๆ ของทำงกำร

ส�ำหรับกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์กำรก�ำกับแบบรวม
กลุม่ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรได้จดัส่งรำยงำนกำรด�ำรงเงนิ
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินต่อธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเป็นรำยไตรมำส และได้เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบักำรด�ำรงเงนิ
กองทุนและข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มธุรกิจทำงกำรเงินตำม
เวลำที่ก�ำหนดทำง Website ของธนำคำร โดยธนำคำรและกลุ่มธุรกิจ
ทำงกำรเงินมีเงินกองทุนสูงกว่ำเกณฑ์ข้ันต�่ำที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก�ำหนด

อย่ำงไรก็ดี ธนำคำรแห่งประเทศไทยร่วมกับธนำคำร
พำณิชย์ในประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำทบทวนกำรค�ำนวณ
สินทรัพย์เสี่ยงทั้งทำงด้ำนเครดิต ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด และควำมเสี่ยง
ด้ำนปฏิบัติกำร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel Committee 
on Banking Supervision (BCBS) ทีอ่ำจมกีำรบงัคบัใช้ในอนำคตส�ำหรบั
ธนำคำรพำณิชย์ในประเทศไทย โดยได้มีกำรประเมินผลกระทบ 
(Comprehensive Impact Assessment : CIA) ทั้งในเชิงปริมำณและ
เชงิคณุภำพอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือเตรยีมควำมพร้อมในกำรด�ำเนนิธรุกจิของ
ธนำคำรในอนำคต

	 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง	(Reputation	Risk) 
ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง (Reputation Risk) เกิดจำก

กำรที่สำธำรณชน ได้แก่ ลูกค้ำ คู่ค้ำ นักลงทุน และผู้ก�ำกับดูแล รับรู้
ถึงภำพลักษณ์ในเชิงลบหรือขำดควำมเชื่อมั่นในธนำคำร เนื่องจำกกำร
ด�ำเนนิธรุกจิของธนำคำรเป็นกำรให้บรกิำรประชำชนเป็นหลกั กอปรกบั
ระบบกำรตดิต่อสือ่สำรในปัจจบุนัทีค่นทัว่โลกสำมำรถตดิต่อสือ่สำรและ
รับรู้ข้อมูลข่ำวสำรได้ในระยะเวลำอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็อำจเป็น 
ช่องทำงในกำรแพร่กระจำยข่ำวลือ ค�ำวิจำรณ์ของประชำชนท่ีมีต่อ 
ธนำคำรได้เช่นกัน รวมถึงข้อมูลสถำนะควำมแข็งแกร่งทำงกำรเงินและ 
ควำมน่ำเช่ือถอืของธนำคำร ซึง่ส่งผลกระทบต่อภำพลกัษณ์ ควำมเชือ่มัน่ต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของธนำคำร และควำมยั่งยืนของธนำคำร รวมทั้งอำจส่ง 
ผลกระทบต่อรำยได้ และ/หรอืเงินกองทนุของธนำคำรทัง้ในปัจจบุนัและ 
อนำคต

ควำมเสี่ยงด้ำนช่ือเสียงอำจเป็นผลจำกควำมเสี่ยง
ด้ำนปฏิบัติกำรที่มีผลมำจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำมระเบียบ 
กฎเกณฑ์ของทำงกำรและหน่วยงำนก�ำกบัดแูล กำรปฏบิตัทิีไ่ม่สอดคล้อง 
กบัจรรยำบรรณ หรอืควำมคำดหวงัของสงัคม หรอืมำตรฐำนกำรบรกิำร
ของธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตำมข้อตกลง หรือกำรบริกำรที่ไม่เป็นมิตรกับ
ลูกค้ำ

ท้ังนี ้ธนำคำรมีกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนชือ่เสยีงเพ่ิม
เติมจำกกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญด้ำนอื่นๆ พร้อมก�ำหนดแนวทำง
และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งด้ำนชือ่เสยีง โดยมกีำรทบทวนควำม
เหมำะสมตำมรอบระยะเวลำท่ีก�ำหนดหรอืทุกครัง้ท่ีมีกำรเปลีย่นแปลงที่
มีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนช่ือเสียงนั้น 
ธนำคำรมกีำรก�ำหนดปัจจยัเสีย่ง ดชันชีีว้ดัควำมเสีย่งด้ำนช่ือเสียง ตลอดจน  
Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีกำรติดตำมควำมเสี่ยงตำม 
ดัชนีชี้วัดท่ีก�ำหนดและน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรจัดกำร (MC) และ 
คณะกรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเส่ียง (ROC) ตำมล�ำดับ เป็นประจ�ำ 
ทุกเดือน

	 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์	(Strategic	Risk)
ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ คือ ควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำร

ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงำน และกำรน�ำไปปฏิบัติไม่เหมำะสม
หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก อันส่ง
ผลกระทบต่อรำยได้ เงินกองทุน หรือกำรด�ำรงอยู่ของกิจกำร

ธนำคำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมระมัดระวังและให้
ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกกบัแผนกำรด�ำเนินงำนและกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
โดยสรุปดังนี้ 

1)  ธนำคำรมีมำตรกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
กลยุทธ์ที่เป็นไปตำมแนวทำงกำรตรวจสอบของ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) และมีคณะ
กรรมกำรก�ำกับดูแลควำมเสี่ยง คอยควบคุม 
ดูแล โดยมีกำรจัดท�ำนโยบำยและคู่มือในกำร
บริหำรควำมเสี่ยงดำ้นกลยุทธ์ และทบทวนเป็น
ประจ�ำทุกปี

2)  กระบวนกำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของธนำคำรใช้
หลักกำรด�ำเนินกำรให้สอดคล้องและครอบคลุม
ตำมแผนนโยบำยที่วำงไว้ โดยมีกำรระบุขั้นตอน
และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน 
คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของธนำคำร
และบริษัทในเครือมีส่วนร่วมระดมควำมคิดใน
กำรจัดท�ำแผนกลยุทธ์ธนำคำร โดยให้ควำม
ส�ำคญัเป็นอย่ำงมำกกบักำรพจิำรณำทบทวนและ
ก�ำหนดกรอบนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผน
ยุทธศำสตร์ และแผนธุรกิจของธนำคำร ซึ่งผ่ำน
กำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรธนำคำร 
รวมถึงมีกระบวนกำรน�ำแผนกลยุทธ์ธนำคำรไป 
สู ่กำรปฏิบัติ และได้ส่ือสำรแผนกลยุทธ์ของ
ธนำคำรให้ผู้บริหำรทุกหน่วยงำนได้ทรำบโดย 
ทัว่กนั อกีท้ัง มกีำรตดิตำมดแูลให้มีกำรน�ำไปปฏบิติั 
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยขององค์กร 

3)  แผนกลยุทธ ์ของธนำคำรมีควำมเหมำะสม
สอดคล้องกับสภำวะแวดล้อม ทั้งภำยในและ
ภำยนอก โดยมุ่งเน้นกำรใช้ข้อมูลจริงและกำร
วิเครำะห์เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยธนำคำรและ
คู่เทียบ มีกำรจัดท�ำ SWOT Analysis และน�ำมำ
ก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ท่ีส่งเสรมิจุดแขง็ แก้ไขจุดอ่อน  
ช่วงชิงโอกำสทำงธุรกิจเชิงบวก และป้องกัน 
อุปสรรคจำกแรงกดดันภำยนอกเชิงลบ รวมกัน
เป็นกลยทุธ์ภำพรวมของธนำคำรทัง้ระยะสัน้และ
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ระยะยำวที่สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ค่ำนิยมหลักของธนำคำร

4)  มีกระบวนกำรติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเปรียบ
เทียบกับเป้ำหมำยเป็นระยะ และมีกำรรำยงำน
ต่อผู้บริหำรอย่ำงสม�่ำเสมอ เพื่อให้กำรผลักดัน
กลยุทธ์ต่ำงๆ มีประสิทธิภำพ รวมถึงมีกำร
ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนกำรด�ำเนินงำนให้
เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำวกำรณ์ที่อำจ
เปลี่ยนแปลงไป

	 ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย
ควำมเส่ียงหลกัของทรพัย์สนิรอกำรขำย ได้แก่ ควำม

เสีย่งจำกกำรด้อยค่ำหรอืมลูค่ำทีล่ดลงของทรพัย์สนิ หรอืเสือ่มรำคำ ซึง่
เกดิจำกสภำพทรพัย์หรอืสิง่แวดล้อมเปลีย่นแปลงไปจำกเดมิ เช่น ควำม
เสือ่มโทรมทำงกำยภำพ กำรปรบัลดของรำคำอสงัหำรมิทรพัย์ตำมภำวะ
ตลำดปัจจบุนั ข้อกฎหมำย ผงัเมอืง กำรคมนำคม และกำรใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อศักยภำพในกำรขำย อย่ำงไรก็ดี 
ธนำคำรได้มกีำรพจิำรณำถงึแนวทำงลดควำมเสีย่ง รวมทัง้มกีำรตดิตำม
และควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น กำรพิจำรณำซื้อ
ทรพัย์หรอืรบัโอนทรพัย์ช�ำระหนีใ้ห้สอดคล้องกบัศกัยภำพ คณุภำพ และ
ประเภททรัพย์ กำรประเมินรำคำทรัพย์ตำมกรอบเวลำเพ่ือให้สะท้อน
รำคำตลำด กำรบริหำรจัดกำรทรัพย์ให้มีสภำพพร้อมขำยอยู่เสมอ กำร
ก�ำหนดกลยุทธ์กำรตลำดและรำคำขำยที่เหมำะสม เป็นต้น เพื่อเร่งขำย
ทรัพย์สินรอกำรขำยของธนำคำรโดยเร็ว

นอกเหนอืจำกควำมเสีย่งจำกกำรด้อยค่ำหรอืมูลค่ำท่ี
ลดลงของทรัพย์สินหรือกำรเสื่อมรำคำที่กล่ำวถึงในวรรคก่อนแล้ว 
ธนำคำรยังมีภำระในกำรกันส�ำรองทรัพย์สินรอกำรขำยท่ีถือครองเกิน
เกณฑ์อำยุที่ก�ำหนดให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรจัดชั้นและกำรกัน
ส�ำรองของสถำบันกำรเงินตำมประกำศที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งในปี 2564 ธนำคำรมีสินทรัพย์รอกำรขำยส่วนหนึ่งครบ
ก�ำหนดกำรกนัส�ำรองดงักล่ำว โดยธนำคำรได้กนัส�ำรองส่วนนีต้ำมเกณฑ์
ดังกล่ำวครบถ้วนแล้ว 

	 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยปี 2564 ฟื้นตัวได้อย่ำงจ�ำกัด หลังเผชิญแรง

ปะทะจำกกำรระบำดระลอกใหม่ โดยคำดว่ำเศรษฐกิจจะขยำยตัวที่ ได้
เล็กน้อยจำกปีก่อนที่ร้อยละ 0.9 จำกกำรประเมินโดยธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) ในเดอืนธนัวำคม 2564 จำกทีห่ดตวัในปีก่อนหน้ำที่
ร้อยละ 6.1 แม้ว่ำกำรส่งออกสินค้ำของไทยเติบโตได้มำกกว่ำร้อยละ 10 
ตำมทศิทำงทีด่ขีองเศรษฐกจิประเทศคูค้่ำหลัก และเป็นแรงขบัเคลือ่นที่
ส�ำคัญที่ท�ำให้เศรษฐกิจไทยในปี 2564 กลับมำขยำยตัวได้ แต่ด้วย
สถำนกำรณ์กำรระบำด COVID-19 กลำยพันธุ์สำยพันธุ์เดลตำที่รุนแรง
และยำวนำนตลอดไตรมำสทีส่องและไตรมำสทีส่ำม ส่งผลให้อปุสงค์ใน
ประเทศยังไม่สำมำรถฟื้นตัวได้อย่ำงเต็มที่และภำคกำรท่องเที่ยวยังอยู่
ในภำวะซบเซำ ซ่ึงท�ำให้กำรฟื้นตัวยิ่งมีควำมแตกต่ำงกันทั้งในมิติของ
ธุรกิจและตลำดแรงงำน (K-shaped recovery) ทั้งนี้ ธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดเล็กรวมถึงครัวเรือนรำยได้น้อยมีควำมเปรำะบำงแม้จะมี
มำตรกำรของรัฐช่วยเหลือและเยียวยำค่ำครองชีพส�ำหรับผู้ที่ได้รับผล 
กระทบอย่ำงต่อเนือ่ง เช่นเดยีวกบัมำตรกำรของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ทีผ่่อนคลำยนโยบำยกำรเงนิผ่ำนกำรคงอตัรำดอกเบีย้นโยบำยท่ีระดบัต�ำ่
เป็นประวตักิำรณ์ ควบคูก่บัมำตรกำรช่วยเหลอืลกูหนีร้ำยย่อย มำตรกำร

กำรปรับโครงสร้ำงหนี้ ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงสภำพคล่องผ่ำน
มำตรกำรสินเชือ่ดอกเบีย้ต�ำ่ (Soft loan) เป็นต้น ทัง้นี ้ธนำคำรได้ตดิตำม
ควำมเสี่ยงด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงใกล้ชิด พร้อมทั้งประเมินผลกระทบภำย
ใต้กำรทดสอบภำวะวิกฤตที่ครอบคลุมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ช่วยลดผลกระทบที่มีต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของธนำคำรได้อย่ำงทันท่วงที

2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้น 
ควำมเสี่ยงกำรลงทุนของผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นเมื่อผู้ถือหุ้นไม่ได้รับผล

ตอบแทนจำกกำรลงทุนตำมที่คำด โดยผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นอยู่ใน
รูปของเงินปันผลและ/หรือก�ำไรส่วนเกินทุน โดยกำรจ่ำยเงินปันผลขึ้น
อยู่กับผลประกอบกำรของธนำคำร นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของ
ธนำคำร กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยของทำงกำร รวมถึงภำวะเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ โดยธนำคำรได้มีกำร
บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งหลกัตำมทีไ่ด้ระบไุว้ อย่ำงไรกด็ ีอำจจะมคีวำมเส่ียง 
ที่นอกเหนือจำกที่ธนำคำรได้ระบุไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประกอบกำร 
ของธนำคำร และกำรจ่ำยเงนิปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ และอำจท�ำให้ผูถ้อืหุน้ 
ไม่ได้รับผลตอบแทนตำมที่คำด

ทั้งนี้ รำคำหุ้นของธนำคำรอำจปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับ
ผลประกอบกำรของธนำคำรและปัจจัยภำยนอก อำทิ กำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลต่อธนำคำร ภำวะเศรษฐกิจ สถำนกำรณ์ที่ไม่ปกติ 
เช่น กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 เป็นต้น โดยอำจท�ำให้รำคำหุ้น 
ลดลงท�ำให้นกัลงทนุมคีวำมเสีย่งทีจ่ะไม่ได้รบัผลตอบแทนตำมทีค่ำดไว้  
ดังนั้น ผู้ถือหุ้นควรศึกษำควำมเสี่ยงและใช้ดุลยพินิจอย่ำงรอบคอบใน 
กำรตัดสินใจลงทุน

นอกจำกนี้ กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนำคำร โดยถือหุ้นร้อยละ 55 (ณ 31 ธันวำคม 
2564) ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและช�ำระแล้วทั้งหมด ซึ่งสำมำรถลงมติใน
กำรประชุมผู้ถือหุ้น อย่ำงไรก็ดี วำระที่ส�ำคัญที่มีผลต่อกำรด�ำเนินกำร
ของธนำคำรต้องใช้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น กำร
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท กำรเพิ่ม/ ลดทุน
จดทะเบียน นอกจำกนี้ ธนำคำรก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรอิสระ เพื่อ
เป็นส่วนส�ำคญัทีท่�ำให้โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและกำรจดักำรมกีำร
ตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่ำงเพียงพอ 
กรรมกำรอิสระแต่ละท่ำนสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ ให้
ควำมเหน็แย้งหรือมข้ีอสงัเกตอืน่ใดในกำรประชมุคณะกรรมกำรธนำคำร 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียอืน่ๆ อย่ำงไม่เป็นธรรมอนัเป็นกำรส่งเสรมิกำรด�ำเนนิกำร 
ด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของธนำคำร (ณ 31 ธันวำคม 2564 ธนำคำร
มีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 6 ท่ำนจำกกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน)  
อีกทั้ งธนำคำรได ้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบด ้วย 
คณะกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 ท่ำน โดยให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำร 
ตรวจสอบภำยในของธนำคำร กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน และ 
พิจำรณำรำยกำรที่อำจขัดแย้งทำงผลประโยชน์ เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจ 
เป็นไปอย่ำงโปร่งใส

2.4 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลักทรพัย์ 
ต่างประเทศ(กรณีผู้ออกหลักทรพัย์เป็นบรษัิทต่างประเทศ) 

-ไม่มี-



3. การขับเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความย่ังยืน 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และกระแสการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือ Digital Disruption ที่เต็มไปด้วยความ
ท้าทาย ธนาคารกรงุไทย ยงัคงยนืหยดัเคยีงข้างคนไทย ในฐานะธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐ ภายใต้การก�ากับดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะกรรมการ 
ธนาคาร ทีมุ่ง่มัน่ในการด�าเนนิธรุกจิอย่างรับผิดชอบและยัง่ยนื บนหลักการ
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดระบบการเงินการธนาคารที่เข้มแข็ง พร้อมกับการ
เสรมิสร้างความสมดลุทัง้ 3 มติ ิได้แก่ สิง่แวดล้อม สงัคม และธรรมาภบิาล 
(Environment, Social, and Governance: ESG) ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ผ ่านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
ดจิิทลัทีท่นัสมยั ผนวกกบัการสนบัสนนุนโยบายต่าง ๆ ของภาครฐั รวมถงึ
การด�าเนินโครงการเพ่ือสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value)  
ที่พร้อมส่งต่อความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations) และความตกลงปารีส (Paris 
Agreement)

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารด�าเนินธุรกิจตาม วิสัยทัศน์  
“กรงุไทย เคยีงข้างไทย สูค่วามยัง่ยืน” (Growing Together for Sustainability) 
โดยมีพันธกิจ “To empower better life for all Thais” เพื่อให้การ 
ขับเคลือ่นธรุกิจสู่ความยัง่ยนืบรรลผุลได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และเชือ่ว่าการ
ด�าเนินธุรกิจที่ดี จะน�ามาซึ่งผลประกอบการที่ดี (Doing Well by Doing 
Good) ธนาคารจึงได้ด�าเนินยุทธศาสตร์คู่ขนาน 2 Banking Model ทั้ง
เรอืบรรทกุเครือ่งบนิ ทีเ่พิม่ประสทิธภิาพของธรุกจิดัง้เดมิ และเรอืเรว็ ที่
พร้อมขับเคลื่อนเข้าสู่น่านน�้าแห่งวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อ
ตอบโจทย์ทกุความต้องการของลกูค้าและประชาชนได้อย่างรวดเรว็ ด้วย
การวางรากฐานทางการเงินแบบดิจิทัล ทั้งระบบปิด คือ แอปพลิเคชัน 
Krungthai NEXT และระบบเปิด คอื แอปพลเิคชนัเป๋าตงั ทีเ่ป็น Thailand 
Open Digital Platform เชื่อมโยงระบบนิเวศทั้ง 5 (5 Ecosystems)  
สร้างความแข็งแกร่งในทุกมิติ ทั้งในด้านภาครัฐ ผ่านมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น เราไม่ทิ้งกัน ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เรา
ชนะ และย่ิงใช้ยิง่ได้ ด้านการช�าระเงนิ ด้วยการเป็นผูพ้ลกิโฉมการลงทนุ
ผ่านบริการ Money Connect by Krungthai ระบบจองซื้อหลักทรัพย์
ออนไลน์ ที่ใช้งานง่ายและตอบโจทย์การลงทุนในทุกมิติ และการเป็น
ผูน้�าการซือ้ขายพนัธบตัรระบบดจิทัิล 1BahtBond การซ้ือขายหุ้นกู ้ปตท.
สผ. ผ่านวอลเล็ตครั้งแรกในเอเชีย การลงทุนทองค�าด้วย Gold Wallet 
ตลอดจนบริการบัตร Krungthai Travel Card บริการโอนเงินไปต่าง 
ประเทศ Krungthai WARP ด้านการศึกษา สนับสนุนและส่งเสริมระบบ
การบริหารจัดการด้านการศึกษา ผ่านโครงการ Smart University  
ด้านสุขภาพ ธนาคารได้พัฒนาแอปฯ เป๋าตัง เพื่อรองรับการลงทะเบียน 
จองคิวฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในโครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ 
ปลอดภัย รวมถึงกระเป๋าสุขภาพ Health Wallet เพื่อเพิ่มช่องทางใน 
การเข้าถงึบรกิารด้านสาธารณสขุให้ทัว่ถงึมากขึน้ และด้านขนส่งมวลชน 
ผ่านการเพิม่ช่องทางการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ ทัง้หมดนี ้ส่งผลให้ 
ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าด้านระบบการเงินดิจิทัลของประเทศ 

สะท้อนจากจ�านวนผู้ใช้งาน Digital Platform ของธนาคารที่มีจ�านวน
รวมมากทีส่ดุ โดยมผีูใ้ช้งานแอปฯ เป๋าตงักว่า 33 ล้านราย แอปฯ ถงุเงนิ  
กว่า 1.5 ล้านร้านค้า แอปฯ Krungthai NEXT กว่า 13 ล้านราย และ  
Krungthai Connext กว่า 16 ล้านราย

นอกจากนัน้ ธนาคารได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการเปลีย่นแปลง
ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงาน ตอบโจทย์
ธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมเข้าสู่การแข่งขันแห่งโลกอนาคต จึงได้ปรับ 
รูปแบบการด�าเนินงานให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว พร้อมผนึกก�าลังกับ
บริษัทในเครือและพันธมิตรต่าง ๆ เพื่อแสวงหาโอกาสในโลกธุรกิจ 
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ด้วยการจัดตั้งบริษัท Arise by Infinitas ที่เป็นการร่วมมือ
ครัง้ส�าคญัของ Infinitas by Krungthai และ Accenture Solutions บรษิทั
ด้านเทคโนโลยีชั้นน�าระดับโลก เพื่อค้นหา Digital Talents จากทั่วทุก
มมุโลก และสร้างโอกาสในการเป็นบรษิทัชัน้น�าด้านดจิทิลัในระดบัสากล
แม้การด�าเนินธุรกิจจะเต็มไปด้วยความท้าทาย แต่สิ่งหนึ่งท่ีธนาคาร 
กรุงไทยยึดม่ันอยู่เสมอ คือการด�าเนินธุรกิจบนความถูกต้อง โปร่งใส  
และมุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ Re-Skill และ Up-Skill ให้ตอบโจทย์
ยคุดจิทิลั เพือ่เป็นแรงส�าคญัในการผลกัดนัองค์กรให้เติบโต ก้าวหน้าได้
อย่างมัน่คง ก้าวต่อจากน้ีจะเป็นอีกหนึง่บทพสิจูน์ของธนาคารกรงุไทย ที่
กล้าเปลี่ยน เพื่อรักษาระดับในการเป็นผู้น�าธุรกิจการเงินการธนาคาร 
กล้าเปลี่ยน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และมุ่งม่ัน
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศสู ่Thailand 4.0 ทีข่บัเคลือ่นด้วยเทคโนโลยี 
ความคดิสร้างสรรค์และนวตักรรม และจะยงัเป็นธนาคารพาณชิย์ของรฐั  
ที่ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความ
ย่ังยืน

ธนาคารก�าหนดกรอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และเป้าหมายใน 
หัวข้อต่างๆ ดังนี้

ด้านส่ิงแวดล้อม
1. การให้สนิเชือ่ทีม่คีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคม และ

ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยได้น�ากรอบการด�าเนินงานด้านการให้สินเชื่อ
อย่างรบัผดิชอบ (Responsible Lending: RL) และแนวคดิของการพฒันา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในระดับสากล มาพิจารณาร่วม
กับความเป็นอัตลักษณ์ของธนาคาร และบูรณาการร่วมกับหลักการ 
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and 
Governance: ESG) เพ่ือท่ีจะด�าเนินธุรกิจและให้บริการอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Banking Services 
and Operations)  

2. การบรหิารความเสีย่งด้านสิง่แวดล้อม ท่ีมีผลต่อการด�าเนนิงาน
ของธนาคาร และพอร์ตสินเชือ่ เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศใน
เชิงกายภาพ นโยบาย และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)

ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 
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3. การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการ
จัดการภายในของธนาคารด้านการใช้ไฟฟ้า น�้า ขยะ การปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก (Greenhouse Gas: GHG)  จากการด�าเนินงานของธนาคาร 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  

ด้านสังคม
1. ความเป็นธรรม ที่มุ่งเน้นการด�าเนินงานตามแนวทางการให้

บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม ( Market Conduct) เพือ่ให้การน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการมีความเป็นธรรม

2. ทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นด้านการจ้างงาน ความหลากหลาย 
การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

3. สทิธมินษุยชน ทีมุ่ง่เน้นด้านสทิธมินษุยชนพืน้ฐานของพนกังาน 
ลูกค้า คู่ค้าของธนาคาร 

4. การเงินที่ครอบคลุม ที่มุ่งเน้นเรื่องการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการให้มีความหลากหลายเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ 

5. การมีส่วนร่วมกับชุมชน ผ่านการด�าเนินงานโครงการกรุงไทย
รักชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ด้านธรรมาภิบาล
1. การก�ากับดูแลกิจการ ที่ให้ความส�าคัญเร่ืองการก�ากับการ

ท�างานของฝ่ายจัดการที่มีความเป็นอิสระ และถ่วงดุลอย่างเหมาะสม 
2. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ และข้อบังคับ ผ่านการ

สร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ภายในธนาคาร 
3. การบริหารความเส่ียงและภาวะวิกฤต ที่มุ่งเน้นการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรในมิติต่างๆ 
4. การด�าเนนิงานด้านความปลอดภยัทางด้านไซเบอร์ เพือ่ป้องกัน

ความเสียหายด้านการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Attack)  
5. นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อก�าหนดแนวทางดูแล และใช้

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า 
โดยได้เปิดเผยรายละเอียดการด�าเนินงานไว้ที่ https://krungthai.

com/th/sustainability/esg-policy/environmental/climate-risk 

ทั้งนี้ ธนาคารมีเป ้าหมายที่จะเป็นธนาคารเพ่ือความย่ังยืน 
(Sustainable Banking) ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง (Sustainable 
Growth) มกีารปรบัตวัและเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัความเสีย่งต่างๆ (Risk 
Management) รวมถึงสามารถยืนหยัดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง 
ความผันผวนไม่แน่นอน หรือมรสุมทางเศรษฐกิจ (Resilience) โดยมี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่อง (Innovation) 
ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (Operational Efficiency) พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และระบบงานให้ทันสมัย (Human Capital Development) บริหาร
จัดการตามหลักบรรษัทภิบาล (Good Governance) ปฏิบัติตามกฎ
ระเบยีบข้อบงัคบั (Regulatory Compliance) เพือ่ให้มกีารด�าเนนิธรุกจิ
ที่มีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความไว้วางใจของลูกค้า ผู้ถือหุ้น  
คูค้่าทีม่ต่ีอธนาคาร รวมทัง้มกีารด�าเนนิธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Banking Services and 
Operations)

เพื่อให้บรรลุนโยบายและเป้าหมายข้างต้น ธนาคารจึงได้มีการ
ก�าหนดกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
ปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีกรอบการพัฒนาความย่ังยืน 
(Sustainable Banking) ท่ีแบ่งออกเป็น 3 มิติตามลักษณะธุรกิจของ
ธนาคารและการค�านึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคารเป็นหลัก ได้แก่

1. มิติความยั่งยืนด้านผลประกอบการของธนาคาร (Economic 
Sustainability) ซึง่มีความส�าคญัต่อผูถ้อืหุ้น ลกูค้า ผูบ้รหิารและพนักงาน

2. มิติความยั่งยืนด้านการปฏิบัติงานและด�าเนินงานของธนาคาร 
(Operational Sustainability) ซึ่งมีความส�าคัญต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้บริหาร 
พนักงาน และผู้ก�ากับดูแลธนาคาร

3. มติคิวามยัง่ยนืด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม (Environmental and 
Social Sustainability) ซึง่มีความส�าคญัต่อภาคธรุกจิการเงนิการธนาคาร 
เศรษฐกิจในทุกภาคส่วน สิ่งแวดล้อมและสังคม ของประเทศไทยและ
ประชาคมโลก โดยไม่จ�ากัดเพียงลูกค้าของธนาคาร

ธนาคารได้ก�าหนด Strategic Execution ที่จะเป็นเสาหลักในการ
ด�าเนินงานของธนาคารเอาไว้ 5 ด้าน เพื่อให้ธนาคารมีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนในทั้ง 3 มิติ ดังนี้  

1. การมุง่เน้นการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ด้วยการใช้กลยทุธ์ทีส่ามารถ
สร้างผลประกอบการที่ดีต่อเนื่อง มีการดูแลคุณภาพสินทรัพย์ที่ดี และ
ใช้กลยทุธ์ทางธรุกจิเพือ่เพิม่ยอดการใช้บรกิารของธนาคาร ท�าให้ธนาคาร
มีความยั่งยืนในด้านผลประกอบการ

2. การมีความกล้าที่จะปรับตัว และทดลองโมเดลธุรกิจใหม่หรือ
การให้บริการรูปแบบใหม่เพื่อให้ธนาคารสามารถอยู่รอดต่อไปได้ใน
บริบทใหม่ ด้วยการใช้องค์กรที่มีความคล่องตัวเป็นตัวน�าร่อง เพื่อให้
ธนาคารมีนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ววิฒันาการทางการเงนิท่ีเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา อันจะท�าให้ธนาคาร
ยังคงความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงินการธนาคารท่ีมีภาวะ
การแข่งขันสูงขึ้น

3. การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ (Digitization of 
Operation) ช่วยให้การด�าเนนิงานมีประสทิธภิาพและมีเสถยีรภาพมาก
ข้ึน และจะช่วยลดต้นทุนการด�าเนินงานท้ังในรูปของตัวเงินและระยะ
เวลาในการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะการเป็นองค์กรทีไ่ร้กระดาษ ซึง่จะช่วย
ลดพื้นท่ีจัดเก็บเอกสาร การสร้างขยะ และสามารถจัดการกับเอกสาร
ชัน้ความลับต่างๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ รวมถงึการเพิม่ความ
สามารถในการน�าข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ผ่านระบบดจิติอลไปใช้ในการวเิคราะห์
เพือ่พัฒนาผลติภัณฑ์และบรหิารความเสีย่งต่างๆ ได้สะดวกและง่ายข้ึน

4. การต่อยอดธุรกิจผ่านสินเชื่อหมุนเวียนคู่ค้า (Supply Chain 
Finance) โดยเริม่จากการร่วมมอืกบัหน่วยงานภาครฐัและต่อเชือ่มด้วย
คู่ค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในระบบ
นิเวศทั้ง 5 (5 Ecosystems) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มที่มีผลิตภัณฑ์และ 
บริการที่ครบวงจร เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ ท�าให้ธนาคารสามารถรักษาฐานลูกค้า
เดิมพร้อมๆ ไปกับขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่

5. การใช้กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลและการด�าเนินโครงการ 
กรงุไทยคณุธรรม เพือ่เป็นตวัผลกัดนัให้ธนาคารมกีารด�าเนนิงานทีก่่อให้เกดิ
การพฒันาทีย่ั่งยนื ปฏบิตังิานตามกฎระเบยีบข้อบงัคบั ได้รบัความเชือ่มัน่
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีส่วนในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม  
และเศรษฐกิจของประเทศ
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ตารางแสดงประเด็นความย่ังยืนท่ีครอบคลุมในแต่ละ Strategic Pillar และแต่ละมิติความย่ังยืน

Sustainability
Dimensions

5 Strategic Pillars

การเติบโตของธุรกิจหลักอย่าง
ย่ังยืน

(Core growth)

การมีความกล้าท่ีจะปรบัตัว และ 
ทดลองโมเดลธุรกิจใหม่หรอืการให้
บรกิารรูปแบบใหม่ (Speedboat)

การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบธุรกิจให้มากขึ้น

(Digitization)

การต่อยอดธุรกิจผ่าน Supply 
Chain Finance

(X2G2X)

กรุงไทยคุณธรรมและกลยุทธ์ด้าน
ทรพัยากรบุคคล

(Sustainability enablers)

Economic
sustainability

• Sustainable Growth 
& Profit

• Financial Risk 
Management

• Climate Risk 
Management

• Research-driven 
Strategy

• Customer Relation 
Management

• Sustainable Growth 
& Profit

• Innovation

• Innovation • Sustainable Growth 
& Profit

• Risk Management
• Reputation / 

Branding

Operational
sustainability

• Digitization of 
Operation (more 
efficiency)

• Eco-efficient 
Operation

• Good Governance
• Regulation 

Compliance
• Operational Risk 

Management
• HR Mgt/Dev.

Environmental 
and social 
sustainability

• Sustainable Finance
-   Responsible services 

e.g. promoting 
socially responsible 
investment, 
financing 
SDG-related 
projects, 
Sustainability-linked 
products

-  Financing ESG 
projects e.g. Green 
financing, 
Responsible lending

-  Not Financing 
non-ESG projects

• Reduction in paper 
usage and waste

• Transparency

• Supporting 
economic growth

• Sustainable 
Finance

-  Responsible services 
e.g. Green 
Investment, 
Environmental-
linked bonds

-  Financing ESG 
projects e.g. Green 
financing, 
responsible lending

-  Not Financing 
non-ESG projects

• Business Ethics and 
Customer Trust

• Transparency and 
Fairness

• CSV activities

079ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



3.2  การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

ธนาคารท�าหน้าทีเ่ป็นตวักลางในการจดัการทางการเงนิให้
กับลูกค้าและประชาชน โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน เช่น เงินรับฝาก 
(Deposit) ประเภทต่างๆ ทั้งออมทรัพย์ กระแสรายวัน เงินฝากประจ�า 
ซึ่งรับฝากทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล (รวมถึงบริษัทเอกชน) หน่วยงาน
ราชการ รฐัวสิาหกจิและสถาบนัการเงนิ ผ่านช่องทางสาขาและช่องทาง 
อืน่ๆ อาท ิเครือ่งรบัฝากเงนิอตัโนมตั ิ(ADM) เครือ่งรบัจ่ายเงนิอตัโนมตัิ 
(ATM) และ แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รวมถึงการกู้ยืมระหว่าง
ธนาคาร ดอกเบี้ยจากการปล่อยสินเชื่อต่างๆ และแหล่งเงินทุนที่เกิด
จากส่วนของทุนที่ส�าคัญอื่นๆ ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมของ
ธนาคาร (Borrowing) ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) และค่าธรรมเนียมที่
เกดิจากให้บรกิารของธนาคารทัง้ทีเ่กดิจากนายหน้าหรอืการเป็นตวัแทน 
เช่น การให้บริการจัดการกองทุนและค่าธรรมเนียมจากการให้บริการ
อื่นๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ 

ธนาคารจะน�าเงินเหล่าน้ีมาบริหารจัดการ ตามหลักการ
บริหารความเสี่ยงและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและมีประสิทธิภาพ  
มกีารตดิตามอย่างต่อเนือ่ง มนีโยบายในการรกัษาระดบัเงนิทนุหมนุเวยีน 
โดยให้ความส�าคัญกับหลักการบริหารจัดการสินเช่ือด้อยคุณภาพ และ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม พร้อมท้ังพิจารณาถึงสภาพคล่อง  

กฎระเบยีบท่ีเปลีย่นไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลย ีเพือ่มเีป้าหมาย 
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กฎระเบียบและการ
ก�ากับดูแลของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ธนาคารใช้เงินทุนเหล่านี้ผ่านการด�าเนินธุรกิจต่างๆ ของ
ธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบการปล่อยสินเชื่อประเภทต่างๆ เช่น 
สินเชื่อธุรกิจต่างๆ สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ สินเชื่อสาขาต่างประเทศ ซึ่งจะ
ท�าให้ธนาคารมรีายรบัเข้ามาในรปูของดอกเบ้ีย และค่าธรรมเนยีมต่างๆ 
ทัง้จากบรกิารของธนาคารเอง และบรกิารของบรษิทัในเครอืทีเ่สนอขาย
ผ่านธนาคาร รวมถึงรายได้ท่ีเกิดจากเงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อการค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้ ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก�าไรจากเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

ท้ังนี ้ด้วยการให้บรกิารทางการเงนิ ถอืว่าเป็นธรุกจิบรกิาร 
ธนาคารจึงให้ความส�าคัญกับการบริหารห่วงโซ่คุณค่า เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สร้างการเติบโตให้กบัองค์กรได้อย่างยัง่ยนื โดยได้ก�าหนดกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสยีออกมาทัง้หมด 6 กลุม่ ได้แก่ พนกังาน ลกูค้า ผูถ้อืหุ้น หน่วยงาน 
ก�ากับ คู่ค้า และสังคม 
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3.2.2 การวเิคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสีย กระบวนการท่ีใช้ ความถ่ี ความต้องการ แนวทางการปฏิบัติ

พนักงาน -  รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา ข้อร้อง
เรียนของพนักงานผ่าน 3 ช่องทาง  
เช่น อีเมลโดยตรงต่อ 
ผู้บริหาร อีเมลผ่าน HR Care และ
โทรศัพท์สายด่วน HR  

-  การส�ารวจความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน

- การประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
-  การประชุมและการจัดสัมมนา 
ร่วมกับพนักงาน 

-  แจ้งเบาะแสการทุจริตผ่าน  
อีเมล  whistle@krungthai.com

-  รับฟังข้อเสนอแนะตลอด 
ทั้งปี

-  ส�ารวจความมุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี

-  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/ปี 

-  ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ 
และสวัสดิการ

-  แรงบันดาลใจในการ
ท�างาน

-  งานที่น่าสนใจและมี
คุณค่า

-  ความสมดุลในการ
ท�างานและชีวิตส่วนตัว

-  โอกาสในการเรียนรู้
และความก้าวหน้า

-  การยอมรับหรือเห็น
คุณค่า 

-  สภาพแวดล้อมและ 
สิ่งอ�านวยความสะดวก 
ที่เอื้อต่อการท�างาน

-  ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและ
เหมาะสม และเคารพสิทธิตามหลัก
สิทธิมนุษยชน

-  สร้างบรรยากาศให้พนักงานมีส่วนร่วม
ในการเสนอแนะความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์

-  จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันของ
พนักงาน

-  ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีให้
แก่พนักงาน โดยจัดเตรียมสิ่งอ�านวย
ความสะดวกและกิจกรรมต่างๆ

-  มีแผนการจัดอบรมพนักงาน และ
พัฒนาพนักงานให้มีการเติบโต 
ในสายอาชีพ

-  จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มี
ความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และ
เอื้อต่อการท�างาน

ลูกค้า -  การส�ารวจความพึงพอใจและ
ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร

-  การลงพื้นที่สัมภาษณ์ลูกค้าเพื่อ
ระบุปัญหา (Pain Point) หรือ
โอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ
ปรับปรุงกระบวนการ

-  ส�ารวจความผูกพันของลูกค้า 
(Customer Engagement)

-  เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า
-  การพบปะกับลูกค้าในการน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการการเงิน

- การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์
-  การจัดสัมมนาให้ความรู้ทางการ
เงินและธุรกิจกับลูกค้า

-  ส�ารวจความพงึพอใจและ 
ส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร  
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

-  การลงพื้นที่สัมภาษณ์
ลูกค้าปีละ 1-2 ครั้ง

-  ส�ารวจความผูกพัน 
ของลูกค้า (Customer 
Engagement) ตลอด
ทั้งปี

-  ส�ารวจการให้บริการ 
รับเรื่องร้องเรียนลูกค้า 
ตลอดทั้งปี ออกเยี่ยม
ลูกค้า 2-4 ครั้งต่อปี

-  ส่ง Email Marketing ไป 
ยงัลกูค้าทีส่นใจรบัความรู้ 
ธุรกิจ, ข้อมูลข่าวสาร/
กิจกรรม เดือนละ 1 ครั้ง

-  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
สินเชื่อผ่านโฆษณา
ออนไลน์ตลอดทั้งปี

-  การสื่อสารผ่านสื่อ
ออนไลน์เมื่อมีผลิตภัณฑ์
บริการใหม่

-  ผลิตภัณฑ์และบริการ
การเงินที่เหมาะสม
ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม

-  ได้รับความสะดวก
รวดเร็วจากการบริการ
และได้รับวงเงินสินเชื่อ
ที่เหมาะสม 

-  ได้รับการบริการที่
เหมาะสม และแก้ไข
เรื่องร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-  ต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม/ข่าวสารต่างๆ 
ทั้งความรู้และ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร
อย่างสม�่าเสมอ

-  ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็น
ประโยชน์ และรับฟัง
ข้อเสนอแนะ

-  พัฒนาและน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม

-  ปรับปรุงกระบวนต่างๆ ให้รวดเร็ว
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

-  แก้ไขเรื่องร้องเรียนตามมาตราฐาน
การให้บริการที่ก�าหนด (Service 
Level Agreement:  SLA) 

-  น�าส่งข้อมูล ข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้าผ่านข้อความ หรือ อีเมล SMS/
Email

-  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่าน
โฆษณาออนไลน์ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

-  รับลงทะเบียนส�าหรับผู้สนใจ
ผลิตภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์  
krungthai.com/th/content/sme

-  ให้บริการด้วยความเต็มใจ และให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
แก่ลูกค้า ทันต่อสถานการณ์ และง่าย
ในการติดต่อธนาคาร และเปิดโอกาส
ให้ลูกค้าประเมินการบริการของ
พนักงาน
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ผู้ถือหุ้น -  จดัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�า
ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจนโยบาย
ของธนาคาร และตอบข้อสงสัย  
ในที่ประชุม

-  การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-On-
One Meeting & Conference 
Call)

-  การประชุมนักวิเคราะห์และ 
ผู้จัดการกองทุนสถาบันในประเทศ

-  การพบผู้ลงทุนในพื้นที่ต่างๆ 
(Road Show)

-  การเปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ ข่าวและ
ข้อมูลทางการเงินผ่านเว็บไซต์
ธนาคาร

-  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 1 ครั้ง/ปี

-  สัมภาษณ์ตัวต่อตัวตลอด
ทั้งปี

-  การพบผู้ลงทุนในพื้นที่
ต่างๆ (Road Show)
ตลอดทั้งปี

-  การประชุมนักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุน 
ทุกไตรมาส

-  ผลตอบแทนที่ดี 
และยั่งยืน

-  การเปิดเผยข้อมูลที่
โปร่งใส

-  จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมตาม
นโยบายที่ก�าหนดไว้

-  ด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแล
กจิการท่ีด ีและปฏบิตัติามจรรยาบรรณ 
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

-  เปิดเผยข้อมูลที่ส�าคัญ และข้อมูล 
ทางการเงินอย่างสม�่าเสมอผ่าน 
ช่องทางต่างๆ อาทิ การพบปะ  
การประชุม และเว็บไซต์ธนาคาร

หน่วยงาน
ก�ากับ

-  ประชุม รับฟังแนวนโยบาย และ
แนวทางการก�ากับดูแล

-  รับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ก�ากับต่างๆ

-  จัดท�ารายงานส่งหน่วยงานก�ากับ
พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะ 
(Feedback)

-  ด�าเนินการตลอดทั้งปี
ตามกรอบเวลาของแต่ละ
หน่วยงาน

-  การประกอบธุรกิจเป็น
ไปตามกฎหมาย กฎ
เกณฑ์ และบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

-  ความมั่นคงของระบบ
งานธนาคาร

-  ความโปร่งใสของ
องค์กรและระบบงาน

-  ให้บริการแก่ลูกค้าอย่าง
เป็นธรรม

-  ยึดหลักการประเมินธนาคารทั้งรูปแบบ
การประเมินตนเองและเกณฑ์การ
ประเมนิรางวลัด้านต่างๆ เพือ่ปรบัปรงุ 
กระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

-  มีหลักจรรยาบรรณเพื่อด�าเนินธุรกิจ
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

- ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด
-  น�าข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 
(Feedback) จากหน่วยงานก�ากับมา
แก้ไข ปรับปรุง กระบวนการท�างานให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล

คู่ค้า -  การรับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหา 
และข้อร้องเรียน ผ่านระบบงาน
ทะเบียนผู้ค้า บนเว็บไซต์ธนาคาร 
(Krungthai.com) 

- ด�าเนินการตลอดเวลา -  นโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่ชัดเจนจาก
ธนาคาร

 -  การร่วมมือและ
ประสานงานกัน เพื่อ
ให้บรรลุผลส�าเร็จ 
ร่วมกนัตามเป้าหมายที ่
ตั้งไว้

 -  การจัดซื้อจัดจ้างที่ 
เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้

-  ออกระเบียบปฏิบัติ นโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ชัดเจนและให้ข้อมูลอย่าง 
ครบถ้วน

-  ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็น
ธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้

-  ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและ
ปฏิบัติตามสัญญา

-  ไม่รับของก�านัลสินน�้าใจ การรับเชิญ
เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่าง
เฉพาะเจาะจง ซึ่งคู่ค้าเป็นผู้ออก 
ค่าใช้จ่าย
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สังคม -  รับฟังความคิดเห็นของชุมชนผ่าน
การด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือสงัคมต่าง ๆ  
ที่ธนาคารด�าเนินการ รวมถึง 
การประเมินผลการด�าเนินงาน

-  รับฟังข้อเสนอแนะจาก
ชุมชนทุกครั้งที่จัด
กิจกรรมตลอดทั้งปี

-มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยชุมชนมีการบริหาร
จัดการ มีความรู้ทางด้าน
การเงิน และมีสินค้าและ
บริการได้คุณภาพตาม
มาตรฐาน

-  ธนาคารได้ลงพื้นที่ชุมชน เพื่อทราบถึง
ความต้องการ ดังนี้

 1. อบรมให้ความรู้
 2. ศึกษาดูงาน
 3.  ลงพื้นที่ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ  

เพื่อท�าแผนพัฒนา
 4.  จัดกิจกรรมเพื่อด�าเนินการ

พัฒนา และลงมือปฏิบัติจริง
 5. ประเมินผลการด�าเนินงาน

3.3 การจดัการด้านความย่ังยืนในมิติส่ิงแวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 

ธนาคารตระหนักและรับทราบถึงความจ�าเป็นและ
ความส�าคัญในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม และการตอบสนองต่อความ
ท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
ทั้งต่อภาคเศรษฐกิจ และสังคม โดยได้น�ากรอบและแนวคิดของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในระดับสากลมาปรับใช้

การประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ธนาคารมกีารประเมนิผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
สามารถพิจารณาได้ 2 มิติ คือ ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานและด�าเนิน
ธรุกจิของธนาคาร และความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความสามารถใน
การด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า ดังนี้

ธนาคารมีการประเมินผลกระทบทางธุรกิจทั้งท่ีเป็น
ตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิกรณเีกดิภยัพบิตัทิีส่่งผลให้ธรุกรรมงานหลกัของ
ธนาคารไม่สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ โดยมีการก�าหนดนโยบาย
การบรหิารความต่อเนือ่งทางธรุกจิ (Business Continuity Management 
Policy) ซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และมีการทบทวน
เป็นประจ�าทุกปีเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไป รวมถงึได้จดัท�าแผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง  
(Business Continuity Plan : BCP) ตลอดจนทบทวนและทดสอบ 
เป็นประจ�าตามรอบระยะเวลาท่ีก�าหนด เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารพร้อม
รับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ และสามารถด�าเนินธุรกิจได้ภายใน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ธนาคารมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์  
ภยัพบิติัต่างๆ ท่ีเกดิขึน้เป็นประจ�าอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ธนาคารสามารถ
รับมือและจัดการภาวะวิกฤติได้อย่างทันท่วงที
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ความเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
ด�าเนินธุรกิจและการช�าระหนี้ของลูกค้า ธนาคารมีการติดตาม
สถานการณ์และประเมนิความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
เป็นประจ�า ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ ธนาคารจะประเมินผลกระทบ 
ทั้งในระดับภมูภิาค ระดบัอตุสาหกรรม และรายลกูค้า โดยมกีารแจ้ง 
ไปยังหน่วยงานที่ดูแลลูกค้ากลุ่มดังกล่าวให้ติดตามสถานการณ์อย่าง 
ใกล้ชิด มีการเฝ้าระวังและรายงานผลกระทบรวมถึงมีการส�ารวจความ
เสยีหายทีเ่กดิขึน้ เพ่ือพิจารณาให้มาตรการเยยีวยาช่วยเหลอืลกูค้า หรอื
ปรับระดับความเสี่ยงของลูกค้าหรืออุตสาหกรรมหรือภูมิภาค และให้มี
การติดตามและเฝ้าระวังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายต่อไป

การใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการก�าจัดของเสียตามหลัก 
3R ได้แก่ ลดการใช้ (Reduce) น�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และน�ากลับ 
มาใช้ใหม่ (Recycle) พร้อมพิจารณาแนวทางการลดการใช้พลงังานและ
มลภาวะอันเดิดจากการขนส่งการเดินทางของธุรกิจ โดยในปี 2564 
ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายและก�าหนดแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์
พลังงานของธนาคารเพื่อด�าเนินการลดการใช้พลังงาน โดยมุ่งเน้นให้
พนักงานตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยในการ
ปรบัเปลีย่นวฒันธรรมของการใช้พลงังานให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ

และยั่งยืน นอกจากนี้ ได้ท�าการเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟ (LED) จ�านวน  
2,001 หลอดจาก 23 สาขา และเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ 5 เปลี่ยน
น�้ายาเป็นสารท�าความเย็นเจเนอเรชันใหม่ท่ีผลิตข้ึนเพื่อช่วยประหยัด
พลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม (R32) จ�านวน 77 เครื่องจาก 45 สาขา 
เพื่อประหยัดพลังงานรวมถึงก�าหนดให้ประเด็นความเสี่ยงด้าน 
สิง่แวดล้อมเป็นส่วนหน่ึงของการประเมนิความเส่ียง และยังรเิริม่หลกัสตูร 
ฝึกอบรมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมส�าหรับพนักงานทุกคน ส่งเสริม
การแยกขยะและติดตั้งถังขยะแยกประเภท ท้ังท่ีอาคารส�านักงานใหญ่
และอาคารหลัก และธนาคารยงัด�าเนนิโครงการแปรรปูเศษอาหารให้กลาย 
เป็นดิน ที่สามารถก�าจัดเศษอาหารในห้องอาหารอาคารส�านักงานใหญ่ 
ได้ 100 % ของปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นจริงจ�านวน 1,470 กิโลกรัม 
ผ่านโครงการกรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม “ภายใต้แคมเปญ กรุงไทย  
RELIFE เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต โดยน�าดินที่ได้จ�านวน 441 กิโลกรัม ไป 
แจกจ่ายให้กับพนักงาน และชุมชน เพื่อน�าไปปลูกผักและต้นไม้  
อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก 3,719.10 kgCO2e. 
(กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า)

3.3.2 ผลการด�าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
 ธนาคารเปิดเผยผลการด�าเนนิงานด้านสิง่แวดล้อมใน

รายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2564

3.4 การจดัการความย่ังยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

 ธนาคารตระหนักถึงความส�าคัญในการด�าเนินการ
ด้านสังคม ดังนี้

• ความเป็นธรรม
ตามท่ีธนาคารได้ประกาศนโยบายด้านการบริหาร

จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิของ
ลูกค้า (Market Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง 
ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2561 พร้อมปรับปรุงกระบวนการ และระบบงานที่ 

เกี่ยวข้องสอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีคุณธรรม และจริยธรรมใน
การท�างาน รวมถึงธนาคารให้ความส�าคัญกับการเพิ่มความมุ่งม่ันของ
พนกังานในการให้บรกิารอย่างเป็นธรรม ตามหลกัเกณฑ์ด้านการบรหิาร
จัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิของ
ลกูค้า (Market Conduct) โดยเฉพาะการก�าชบัพนักงานสาขาทัว่ประเทศ
ให้อธบิายข้อมลูทีค่รบถ้วนและถกูต้องกบัลูกค้า เพือ่ประกอบการตัดสนิใจ  
ท่ีส�าคัญต้องไม่มีการบังคับขาย โดยจัดอบรมและซักซ้อมความเข้าใจ 
กบัพนกังานอย่างเป็นรปูธรรม รวมถงึการทดสอบหลังฝึกฝนผ่านวธิกีาร

084 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



ต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง ซึ่งธนาคารเชื่อว่าการมุ่งสู่มาตรฐาน
องค์กรคุณธรรมต้นแบบจะช่วยสร้างความไว้วางใจของสาธารณชน 
(Public Trust)

• ทรัพยากรบุคคล
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนพันธกิจและวิสัยทัศน์

ของธนาคารในการสร้างการเตบิโตร่วมกนั “Growing Together” อย่าง
ยั่งยืนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ธนาคารที่มุ ่งสู่การเป็นการธนาคารแห่งอนาคต (Future Banking) 
ธนาคารได้ด�าเนินการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยมุ่งเน้นในเรื่องการสร้างความรู้ทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้
แก่พนักงาน การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรที่สามารถปรับตัวและ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว (Agile 
Organization) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี 
(Good Governance) และการสร้างเสริมความสามารถในการปรับตัว
เพือ่รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง (Change Management) ท่ีเกดิขึน้อย่าง
รวดเร็วในปัจจุบัน โดยในปี 2564 ธนาคารด�าเนินโครงการการ
เปลีย่นแปลงด้านบุคลากรเพ่ือรบักบัยคุดจิทิลั (People Transformation) 
อนัประกอบด้วยการขบัเคลือ่นโครงการส�าคญัด้านบคุลากร 4 มติ ิได้แก่ 
1.การเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมเพื่อรับกับยุคดิจิทัล (Culture 
Transformation) 2. การเปลีย่นแปลงด้านผูน้�าองค์กรเพือ่รบักบัยคุดจิิทลั 
(Leadership Transformation) 3. การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะบุคลากร
เพื่อรับกับยุคดิจิทัล (People Skill Transformation) และ 4. การ
เปลี่ยนแปลงด้านศักยภาพพนักงานเพื่อรับกับยุคดิจิทัล (Potential 
Transformation)

• สิทธิมนุษยชน 
ธนาคารเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควร

ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างสันติสุข โดย
ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา 
สถานภาพทางกายหรือสุขภาพ มีแนวทางปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอ
ภาค ไม่มีการกีดกัน แบ่งแยก หน่วงเหนี่ยว หรือจ�ากัดสิทธิ์แก่บุคคล  
มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสร้องเรียนโดยธนาคารได้น�าหลักการ 
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights: UNGP) และหลักการว่า
ด้วยการปกป้องสทิธ ิการเคารพสทิธ ิและการเยยีวยาผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น (Protect, Respect, and Remedy) หรือ 
Ruggie Framework มาเป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการด้านสิทธิ
มนุษยชนทั้งภายในองค์กร และให้ครอบคลุมท้ังห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ 
พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า ของธนาคาร

• การเงินที่ครอบคลุม
พันธกิจส�าคัญของธนาคารในการร่วมพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจของประเทศที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือการท�าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงบริการการเงินได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ธนาคาร
ได้พฒันา ผลิตภณัฑ์และบรกิารเพือ่ให้ประชาชนในทกุพืน้ทีข่องประเทศ
เข้าถงึแหล่งเงนิทนุและบริการต่างๆ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นสนิเชือ่ธรุกจิ สนิเชือ่ 
ที่อยู่อาศัย สินเชื่อส่วนบุคคล รวมถึง พัฒนาท�าการวิจัย และพัฒนา 
นวัตกรรมทางการเงิน และบริการทางด้านดิจิทัลต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตในปัจจุบันผ่านแอปพลิเคชันและเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการให้บริการ และความสะดวกสบายให้กับลูกค้าของ 

ธนาคาร ประชาชน และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย 

• การมีส่วนร่วมกับชุมชน
จากวิสัยทัศน์ของธนาคาร “กรุงไทย เคียงข้างไทย  

สูค่วามยัง่ยนื” (Growing Together for Sustainability) ทีธ่นาคารต้องการ 
เติบโตไปพร้อมกับทุกภาคส่วนของสังคมอย่างยั่งยืน และธนาคารได้
เชื่อมโยงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) เข้ากับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals-SDGs) โดยเชื่อมกรอบการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อจะช่วยลดปัญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
ท�าให้ชุมชน สังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ

โครงการกรุงไทยรกัชุมชน 
โครงการกรงุไทยรกัชุมชนทัว่ไทย โดยธนาคารได้รเิริม่

ด�าเนนิโครงการกรงุไทยรกัชมุชนทัว่ไทยในปี 2562 ด้วยธนาคารมองเหน็
ความส�าคญัในการพฒันาชมุชนให้เข้มแขง็ โดยยึดหลกัการพึง่พาตนเอง
ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการค�านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญัญา 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก ที่สอดคล้องกับ
แผนพฒันาเศรษฐกจิของชาต ิในการสร้างชมุชนเข้มแขง็ รวมถงึน้อมน�า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ให้เกิดความ
สมดลุ มคีวามเข้มแขง็จากภายใน โดยคนในชมุชนได้มาร่วมกนัคดิร่วม
ก�าหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน

โดยธนาคารน�าจุดแขง็ของธนาคาร ท้ังในด้านความรู ้
ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนองความ
ต้องการของชมุชน ผ่านการด�าเนนิงานของสาขาในแต่ละพืน้ที ่และการ
ท�างานร่วมกับพันธมิตร ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชน และส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความยั่งยืน โดยมุ่ง
เน้นพฒันาไปในด้านของผลติภณัฑ์ของชมุชนไม่ว่าจะเป็นการเพิม่มลูค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชนช่องทางการจ�าหน่าย รวมถึงมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านสือ่ต่าง ๆ  ของธนาคาร เพือ่ให้ชมุชนสามารถมรีายได้
จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เมื่อ 
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุเลาลง ธนาคารมีแผนจะ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับชุมชน เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยว
ให้กับชุมชนต่าง ๆ ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน

ในปี 2564 ธนาคารพัฒนาชุมชนไปแล้ว 10 ชุมชน 
คอื ชุมชนบ้านสวนทเุรยีน จงัหวดัสงขลา ชมุชนต�าบลบ้านแหลม จงัหวดั
สุพรรณบุรี ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านแม่ก�าปอง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ ชมุชนบ้านโคกไคร จงัหวดัพงังา ชมุชนบ้านเดือ่ จงัหวดั
หนองคาย ชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�าปาง ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัด
ชลบุรี ชุมชนเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี และชุมชนนางแล จังหวัด
เชยีงราย จากการทีธ่นาคารมุง่มัน่พฒันาชมุชนและมส่ีวนร่วมกบัชมุชน
ท�าให้ชุมชนสามารถได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ประเทศไทย (CBT Thailand Standard) รับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว
ของชุมชน 6 ชุมชน และได้รับรางวัลกินรี จ�านวน 3 ชุมชน

โครงการ กรุงไทยรกัส่ิงแวดล้อม
ริ เ ริ่มโครงการตั้ งแต ่ป ี 2563 ภายใต ้แคมเปญ  

“กรุงไทย RELIFE” เปลี่ยนคืน ฟื้นชีวิต สิ่งส�าคัญคือ การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมของพนักงานในการซือ้แต่น้อยสัง่แต่พอด ีเพ่ือลดปรมิาณเศษ
อาหาร แต่หากเมื่อมีเศษอาหารที่เหลือจะต้องมีกรรมวิธีก�าจัดที่ไม่เป็น

085ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 



พิษต่อสิ่งแวดล้อม จึงน�านวัตกรรมเครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดินมา
แปรรูปเศษอาหารที่เหลือจากห้องอาหารวายุภักษ์ จ�านวน 120 กิโลกรัม
ต่อวัน สามารถเปลี่ยนเป็นดินได้ถึง 40 กิโลกรัมต่อวัน ใช้เวลาต่อรอบ
เพียง 2 ชั่วโมง 30 นาที ท�าให้ปัจจุบันสามารถก�าจัดเศษอาหารได้ 100% 
ถือว่าเป็นการช่วยลดขยะ ลดมลพิษทางส่ิงแวดล้อมอีกด้วย ธนาคาร 
กรุงไทยได้ส่งเสริมและสนับสนุน “นวัตกรรมเพื่อสังคม” (Social 
Innovation) ทีช่่วยแก้ปัญหาสงัคมได้อย่างจรงิจังสามารถสร้างผลกระทบ
ที่ดี และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคมได้ และได้น�านวัตกรรมเพื่อ
สังคม (Social Innovation) ที่ชนะเลิศการประกวดโครงการ Krungthal 
Young Enterprise Awards 2017 “เครื่องแปรรูปเศษอาหารเป็นดิน“ 
จาก บริษัท อินโนเวสท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด มาใช้แปรรูปเศษอาหารที่
เหลือภายในธนาคาร ด้วยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์ จนให้กลายเป็นดิน
คุณภาพ น�ามาปลูกต้นไม้ได้ทั้งไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล หรือพืชผัก
สวนครัว ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีปริมาณมากในแต่ละวัน ตลอดจน
พฤตกิรรมการท้ิงขยะทกุประเภทในถังเดยีวกนั ท�าให้ยากต่อการน�าวสัดุ
ที่ยังมีประโยชน์อยู่แต่ปะปนมากับขยะมูลฝอยกลับมาใช้ได้อีก ดังนั้น
แนวทางหน่ึงในการแก้ไขคอื ให้ทกุคนรูจ้กัการคดัแยกขยะ เพือ่สามารถ
น�าวัสดุที่ยังมีประโยชน์อยู่กลับมาใช้ได้อีก ท�าให้ปริมาณขยะลดลง การ
รณรงค์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมในการทิ้งขยะสนับสนุนการ 
คดัแยกขยะจากเศษอาหาร โดยได้ตดิตัง้เครือ่งแปรรปูเศษอาหารเป็นดนิ
สามารถลดปรมิาณขยะได้ ในปี 2564 สามารถก�าจดัเศษอาหารได้ 100%  
ของปริมาณเศษอาหารที่เกิดขึ้นจริง 1,470 กิโลกรัม โดยน�าดินท่ีได ้
จ�านวน 441 กิโลกรัม ไปแจกจ่ายให้กับพนักงานและชุมชน เพื่อน�าไป
ปลกูผกัและต้นไม้ อกีทัง้ยังสามารถลดปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก 3,719.10 
kgCO2e. (กิโลกรัมคาร์บอนเทียบเท่า)

โครงการ Koh Tao, Better Together 
ธนาคารกรุงไทยร่วมกับส�านักงานโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: 
UNDP) และมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกันจัดโครงการ Koh Tao, Better  
Together โดยการน�าแพลตฟอร์มการเงินดิจิทัล (Digital Finance  
P lat form) ผ ่านกรุงไทย e-Donat ion ระดมทุนสาธารณะ  
(crowdfunding) เพื่อสร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าที่ได้รับ
ผลกระทบจากวกิฤตโควดิ-19 โดยจ้างชาวเรอืให้ท�าความสะอาดชายหาด 
และปลูกจิตส�านึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน ระยะเวลา 4 
เดอืน ตัง้แต่วันที ่1 ธันวาคม 2563 - วนัที ่31 มนีาคม 2564 นอกจากนี้ 
มีการจัดกิจกรรมท�าความสะอาด (Big Cleaning Day) เป็นการเตรียม
ความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจในเกาะเต่าให้กลับ
มาคกึคกัอกีครัง้ รวมถงึมกีารจดักจิกรรมเสรมิสร้างและปลกูจติส�านกึให้
กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะเต่า ด้วยการให้ความรู้ด้านการเงิน การ
แนะน�านวัตกรรมทางการเงินจากทางธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน 
Krungthai NEXT, Krungthai Connext การแนะน�าระบบบัญชีรายรับ- 
รายจ่าย ให้แก่น้องๆ นกัเรยีน เพือ่น�าไปประยกุต์ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้  
จากการด�าเนินโครงการดังกล่าว ชาวเรือสามารถเก็บขยะในทะเล 
ได้มากกว่า 40 ตัน และธนาคารสามารถคว้ารางวัลระดับสากล Best 
Practice (Emerging Market) ประเภท Great Practice ในเวท ีGlobal 
Corporate Sustainability Awards : GCSA 2021 จากไต้หวัน ถือเป็น
รางวลัระดบัสากลจากการประชมุด้านความยัง่ยนืทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี 
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โครงการ Koh 
Tao, Better Together 
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ทั้งนี้ นอกจากการดูแลทุกภาคส่วนของสังคมอย่าง
ยั่งยืนแล้ว ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ธนาคารยังให้การช่วยเหลือ
เยยีวยาโดยได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่ในการเคยีงข้างสงัคมผ่านโครงการ อาทิ

ไทยรว่มใจ กรุงเทพปลอดภัย
ธนาคารกรุงไทย เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ไทย

ร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย” ซึ่งเป็นผนึกความร่วมมือครั้งส�าคัญระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชน 3 สถาบัน ซึ่งได้แก่ สภาหอการค้าแห่ง

“กล่องพลังใจ” หรอื Krungthai Care Box 
(Home Isolation Kit)

มอบกล่องพลังใจให้กับผู้ติดเช้ือที่รักษาตัวที่บ้าน 
จ�านวน 20,000 กล่อง ประกอบด้วย ยาลดไข้ ยาแก้ไอ ยาเมด็ฟ้าทะลาย
โจร เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องยังชีพ ฯลฯ มอบให้ผู้ป่วย
ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 
เป็นต้น

ถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน
สถานการณ์โควดิ

จัดหาถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยใน
สถานการณ์โควิด จ�านวนทั้งสิ้น 2,000 ชุด ประกอบด้วยเครื่องอุปโภค/
บริโภคที่จ�าเป็นส�าหรับผู้ประสบอุทกภัย เช่น ข้าวสาร น�้าพริก บะหมี่
กึ่งส�าเร็จรูป ปลากระป๋อง ถุงขยะ สเปรย์ฉีดกันยุง ยาหม่องหรือขี้ผึ้ง 
ผ้าอนามัย เป็นต้น มอบให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ เช่น จังหวัด
อยุธยา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

สนับสนุนโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหาร พัฒนานวตักรรมผลักดันสู่ KMC Innovative Hospital

ธนาคารกรุงไทย มีความมุ ่งมั่นน�าเทคโนโลยีมา
พฒันาและยกระดบัคณุภาพชวีติของลกูค้าประชาชน โดยเฉพาะในด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล จึงได้สนับสนุนงบประมาณให้กับ

ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
และภาคีภาคเอกชนอีกมากมาย ในการอ�านวยความสะดวกที่จะเร่ง
ด�าเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่ กทม. เป็นระบบ 
ครบวงจร (End-to-end) ที่ใช้กระดาษน้อยที่สุด เข้าถึงได้ทุกภาคส่วน  
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ระบบมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตามประเภท
ของวคัซนี และสถานท่ีฉดีได้ตามปรมิาณของวัคซนีท่ีจะถกูจัดสรรให้กับ
สถานที่ฉีดนอกโรงพยาบาลในพื้นที่ กทม. 25 จุดทั่วกรุงเทพ

Krungthai Care Box
มอบกล่องพลังใจ

ให้กับผู้ติดเชื้อ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

สถาบันฯ เพื่อสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ให้เป็น
ศนูย์วจิยัและพฒันานวตักรรมเครือ่งมอืทางการแพทย์แบบครบวงจรเพ่ือ
คนไทยทุกคน โดยธนาคารพร้อมสนับสนุนการด�าเนินงานของสถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั (สจล.) เพือ่ตอบโจทย์
การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์แบบครบวงจร ซึ่งเป็น
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-CURVE) ของอุตสาหกรรมท่ีขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทัั้งการรักษาพยาบาลเชิงรุกแบบใหม่ การ
ผลักดันโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สู่ KMC Innovative 
Hospital เป็นการประสานจุดแข็งของสองหน่วยงาน เพื่อแลกเปล่ียน
เทคโนโลยแีละเชือ่มต่อโครงการด้านสาธารณสุข (Healthcare) ทีก่รงุไทย
ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องกับความโดดเด่นของ สจล. ที่เป็น 
สถาบันชั้นน�าด้านการท�าวิจัยและนวัตกรรม สามารถผลักดันนวัตกรรม
ทางด้านการแพทย์ รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาเพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการแพทย์และพยาบาล ในการรักษาผู้ป่วยและผู้รับ
บรกิารทุกคน สอดคล้องกบัแผนงานด้านสขุภาพและการรกัษาพยาบาล 
อันเป็น 1 ใน 5 ระบบนิเวศ (Ecosystems) หลักของธนาคาร เพื่อร่วม
เป็นส่วนหนึง่ในการยกระดบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนให้ดขีึน้ โดย
ค�านึงถึงการพัฒนาสังคมโดยรวมและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม
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3.4.2 ผลการด�าเนินงานด้านสังคม 
รายละเอียดผลการด�าเนินงานด้านสังคม ได้เปิดเผย

ในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2564
นอกจากนี้ ธนาคารได้บูรณาการการด�าเนินงานตาม

หลักการสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and  
Governance: ESG) เพ่ือด�าเนนิธรุกจิและให้บริการอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (Responsible Banking Services and 
Operations) กอปรกับธนาคารมีนโยบายมุ่งเน้นการให้สินเชื่อกับผู้กู ้
ที่ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
สิ่งแวดล้อม และภายใต้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งเน้นการให้สินเชื่อกับธุรกิจที่ให้ความส�าคัญกับ
การรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และภายใต้หลักธรรมาภิบาล  
รวมถึงก�าหนดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารให้ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของ
สาธารณชนทีม่ต่ีอธนาคาร และเป็นแนวทางให้ทกุหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ภายในธนาคารน�าไปปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
การควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงจากผลกระทบดังกล่าวข้างต้น และ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ  

การให้สินเช่ือท่ีมคีวามรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม
และสังคมและส่งเสรมิธรรมาภิบาล

ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมี
ความรับผิดชอบ (Responsible Lending : RL) โดยน�ากรอบและแนวคิด
ของการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) ในระดับสากล 
มาพจิารณาร่วมกบัความเป็นอตัลกัษณ์ของธนาคาร และบรูณาการร่วม
กับหลักการ สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (Environmental, Social 
and Governance: ESG) เพ่ือที่จะด�าเนินธุรกิจและให้บริการอย่างมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Banking 
Services and Operations) โดยจดัให้มีกระบวนการพิจารณาอนมุตักิาร
ให้สินเชื่อ และมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรองลูกค้า กระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่
ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล 
และกระบวนการประเมิน ควบคุม ติดตามความเสี่ยง

ธนาคารสนับสนุนการให ้สินเชื่อกับธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพตามท่ีธนาคารก�าหนดและสอดคล้องกับ 
เป้าหมายด้านสิง่แวดล้อม สงัคม ธรรมาภบิาล (Inclusion List) และเป็นไป 
ตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศภายใต้แนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิชวีภาพ  
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 
Economy: BCG Model) เช่น ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ค�านึงถึงหรือเพื่อการ
รักษาสิ่งแวดล้อม (Green Lending) สินเชื่อเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการท่ีมีธรรมาภิบาล และสินเช่ือท่ีช่วยให้เกิดการ 
สร้างงานและพฒันาคณุภาพชวีติ และเศรษฐกจิของประเทศในภาพรวม  
สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) สินเชื่อเพื่อการวิจัยและ 
นวตักรรม และสนิเชือ่เพือ่การจ้างงาน เป็นต้น และไม่สนบัสนุนสนิเชือ่ให้ 
กับธุรกิจประเภทต่าง ๆ หรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มไม่พึงประสงค์ ตามที่ 
ธนาคารก�าหนด (Exclusion List) ซึ่งในแต่ละกระบวนการจะต้องมีการ 
ระบ ุประเมนิ ควบคมุ ตดิตาม และบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสม  
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อธนาคารในอนาคต
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4.		การวเิคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจดัการ	
 (Management Discussion and Analysis : MD&A) 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ทยอยฟื้นตัวได้อย่างช้าๆ หลังเผชิญแรง
ปะทะอย่างรนุแรงจากการระบาด COVID-19 ในช่วงไตรมาสทีส่องและ
สามของปี ภาครัฐใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดก่อนท่ีจะทยอย 
ผ่อนคลายมาตรการควบคมุโรค ควบคูก่บัการเปิดประเทศรบันกัท่องเท่ียว 
จากต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบหลังการฉีดวัคซีนในประเทศมีความ 
คืบหน้าและผู้ติดเช้ือในประเทศเร่ิมลดลงตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม  
เศรษฐกิจไทยได้รับแรงสนับสนุนของเศรษฐกิจโลกที่ฟื ้นตัวอย่าง
แข็งแกร่งซึ่งช่วยหนุนภาคการส่งออกไทยให้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 17.1 
พร้อมกันนี้ มาตรการกระตุ ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของภาครัฐ เช่น 
มาตรการคนละครึง่ โครงการเราเทีย่วด้วยกนั กม็ส่ีวนสนบัสนุนอปุสงค์
ภายในประเทศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้ ท�าให้ภาพรวม
เศรษฐกจิไทยในปี 2564 มแีนวโน้มขยายตัวได้เลก็น้อยจากปีก่อนทีร้่อยละ  
0.9 จากการประเมินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในเดือน 
ธันวาคม 2564

 มาตรการทางการคลังและการเงนิทีต่่อเน่ืองและตรงจดุยงัคงมี
ความส�าคญัต่อการสนบัสนุนการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิในระยะต่อไป โดย
เฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้แบบค่อยเป็นค่อยไปและไม่
พร้อมเพรยีงกนัในแต่ละภาคส่วน อกีทัง้ยงัมกีารแพร่ระบาด COVID-19 
สายพันธุ์โอมิครอนและการกลายพันธุ์ใหม่ๆ ที่ยังเป็นความเสี่ยงท่ีอาจ
จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ในระยะต่อไป อนึ่ง คณะ
กรรมการนโยบายการเงนิได้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายในระดบัต�า่ท่ีร้อยละ  
0.5 ตลอดปี 2564 และคาดว่าจะต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพื่อสนับสนุน 
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ควบคูก่บัการผลกัดนัมาตรการช่วยเหลอืผูท้ีไ่ด้
รบัผลกระทบอย่างทนัการณ์ รวมถงึคาดว่า ธปท. จะยงัผลกัดนัมาตรการ
ที่เน้นการเข้าถึงสภาพคล่อง ตลอดจนสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์
ด�าเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่าง
ยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความส�าคัญต่อมาตรการช่วยเหลือ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ต้องปิด
กิจการชั่วคราว โดยการพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs 
และรายย่อยพร้อมมมีาตรการทีห่ลากหลายเพ่ือช่วยสนบัสนนุลกูค้ารายย่อย 
และลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่ม 

นอกจากนี้ ธนาคารยังเป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนมาตรการ
ของรัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งโครงการเราชนะ 
ม.33 เรารกักนั คนละครึง่ เราเทีย่วด้วยกนั และยิง่ใช้ยิง่ได้ โดยธนาคาร
เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานการเงิน เพื่อยกระดับ
ชวีติความเป็นอยูข่องลกูค้าทกุกลุม่ให้ดยีิง่ขึน้ ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 
2564 Fitch Ratings ได้ประกาศปรับเพ่ิมอันดับความน่าเชื่อถือของ
ธนาคาร เพิ่มขึ้น 1 ระดับ ทั้งอันดับความน่าเช่ือสากลสกุลเงินต่าง
ประเทศระยะยาว เป็น BBB+ และอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ
ระยะยาวเป็น AAA(tha) ซึ่งเป็นระดับความน่าเชื่อถือในระดับสูง โดย
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เป็นธนาคารพาณิชย์เพียงแห่งเดียวท่ีได้รับการปรับเพิ่มอันดับความ 
น่าเชื่อถือในรอบนี้  สะท้อนถึงความแข็งแกร่งและบทบาทที่ชัดเจนของ
ธนาคารในการเป็นกลไกส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินนโยบายของ
ภาครัฐในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงที่
ประเทศเผชิญความท้าทายจากการแพร่ระบาดของ COVID -19

ภาพรวมผลประกอบการในปี	2564
ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 

21,588 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.0 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก
สินเชื่อที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึงร้อยละ 12.6 จากสิ้นปีที่ผ่านมา เพิ่ม
ระดับของ Coverage ratio ให้สูงขึ้นเป็นร้อยละ 168.8 เพิ่มขึ้นจาก 
ร้อยละ 147.3 ณ สิ้นปี 2563 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ  
มกีารบรหิารจดัการและควบคุมคณุภาพสินทรพัย์ได้ดอีย่างต่อเนือ่ง โดย
มี NPLs Ratio-Gross อยู่ที่ร้อยละ 3.50 ลดลงจากร้อยละ 3.81 ณ สิ้นปี
ทีผ่่านมา โดยธนาคารตัง้ส�ารองผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
จ�านวน 32,524 ล้านบาท แม้ว่าจะลดลงร้อยละ 27.6 จากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อน แต่ยังเป็นการตั้งส�ารองในระดับที่สูง

ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหัก
ส�ารองและภาษีเงินได้ เท่ากับ 63,055 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.3 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนธนาคารมี 
รายได้ดอกเบ้ียพิเศษเงินให้สินเชื่อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
หลกัประกนัจ�านอง หากไม่รวมรายได้ดอกเบีย้พเิศษ ก�าไรจากการด�าเนนิงาน 
ก่อนหักส�ารองและภาษีเงินได้ลดลงร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันของ 
ปีก่อน เป็นผลจากการลดลงของแนวโน้มอัตราดอกเบ้ีย โดยมี NIM 
เท่ากบัร้อยละ 2.49 ทัง้นี ้ธนาคารบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน 
ลดลง ร้อยละ 1.4 ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ  
45.5 เทียบเท่าในช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วน
เงนิกองทนุทัง้สิน้ต่อสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง เท่ากบัร้อยละ 
16.86 และ ร้อยละ 20.12 ตามล�าดับ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ของธปท. 

ธนาคารได้จัดตั้งบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ากัด (Infinitas 
by Krungthai) โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & 
Digital Platform ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital 
Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อ
สร้างโอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ ตลอดจนผลกัดนั Platform ขนาดใหญ่ เช่น 
แอปพลิเคชนัเป๋าตงั เป็นโครงสร้างดจิทิลัพืน้ฐานของประเทศ รวมถงึได้
ร่วมกับ บริษัท เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์ จ�ากัด จัดตั้งบริษัท อะไรส์ บาย  
อนิฟินิธสั จ�ากดั เพือ่ให้บรกิารบคุลากรด้านเทคโนโลยทีีม่มีาตรฐานระดบั 
สากลเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในไทยและต่างประเทศ
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หน่วย : ล้านบาท

ปี	2564 ปี	2563
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  83,372  88,343 (5.6)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  20,022  20,528 (2.5)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น  12,392  13,377 (7.4)

 รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  115,786  122,248 (5.3)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 52,731  53,465 (1.4)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) 63,055 68,783 (8.3)

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 32,524  44,903 (27.6)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 30,531  23,880 27.9

ภาษีเงินได้ 5,975  4,441 34.6

ก�าไรสุทธิ 24,556  19,439 26.3

ก�าไรสทุธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 21,588  16,732 29.0

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ - ROA (ร้อยละ) (2) 0.63 0.53

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น - ROE (ร้อยละ) (2) 6.14 4.91

(1) ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย

ผลการด�าเนินงานส�าหรบัปี	ส้ินสุดวนัท่ี	31	ธันวาคม	2564
ภาพรวมผลการด�าเนินงานและก�าไรสุทธิ

ผลประกอบการปี 2564 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรจากการด�าเนนิงานเท่ากบั 63,055 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 8.3 แม้ว่าสินเชื่อจะขยายตัวได้ดีถึงร้อยละ 12.6 จากสิ้นปีที่ผ่านมา เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้ 
สินเชื่อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านอง หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนหักส�ารองและภาษีเงินได้ 
ลดลงร้อยละ 1.5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นผลจากการลดลงของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยตั้งส�ารองผลขาดทุนด้าน
เครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ลดลงร้อยละ 27.6 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส่งผลให้ก�าไรสทุธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) เท่ากบั 21,588 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 29.0
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หน่วย : ล้านบาท

ปี	2564 ปี	2563
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ดอกเบี้ย  104,832 112,837 (7.1)

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  2,954 3,594 (17.8)

 - เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า  345 435 (20.7)

 - เงินลงทุนในตราสารหนี้  3,437 4,251 (19.1)

 - เงินให้สินเชื่อ  97,932 104,307 (6.1)

 - การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  104 184 (43.5)

 - อื่นๆ  60 66 (9.1)

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  21,460 24,494 (12.4)

 - เงินรับฝาก  10,302 13,765 (25.2)

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  1,607 1,860 (13.6)

 - เงนิน�าส่ง ธปท. และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก  6,145 5,687 8.1

 - ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื  3,327 3,080 8.0

 - อืน่ๆ  79 102 (22.5)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,372 88,343 (5.6)

อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.13 3.72 (2)

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) (1) 0.73 0.93

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) - NIM (1) 2.49 2.91 (2)

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

ขาดทุน 
(2)  หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านอง ส�าหรับปี 2563 อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ เท่ากับร้อยละ 3.56 และ NIM อยู่ที่ร้อยละ 2.76 

รายได้ดอกเบีย้สทุธปีิ 2564 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมรีายได้ดอกเบีย้สทุธ ิเท่ากบั 83,372 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 5.6 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยพิเศษเงินให้สินเชื่อจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองในปี 2563 ประกอบกับแนวโน้มอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ถึงแม้ธนาคารมีอัตราการเติบโตของสินเชื่อท่ีร้อยละ 12.6 จากสิ้นปี 2563 ประกอบกับการบริหารต้นทุนทางการเงินเพื่อลด 
ผลกระทบดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) เท่ากับร้อยละ 2.49 ลดลงจากร้อยละ 2.91 ในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน (NIM ร้อยละ 2.49 ลดลงจากปี 2563 ที่ไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 2.76)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
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31 ธ.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 30 มิ.ย. 2564 31 มี.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 30 ก.ย. 2563

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500% 0.500%

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก (1)

 - ออมทรัพย์ 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250% 0.250%

 - เงินฝากประจ�า 3 เดือน 0.320% 0.320% 0.320% 0.320% 0.375% 0.375%

 - เงินฝากประจ�า 6 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 0.500%

 - เงินฝากประจ�า 12 เดือน 0.400% 0.400% 0.400% 0.400% 0.500% 0.500%

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

 - MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250% 5.250%

 - MOR 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820% 5.820%

 - MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220% 6.220%

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส�าหรับบุคคลธรรมดา

อตัราดอกเบี้ยนโยบายและอตัราดอกเบี้ยของธนาคาร

ในปี 2563 ที่ผ่านมาคณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวจากการควบคุมการระบาดทั่วโลก จึงปรับลด
อตัราดอกเบีย้นโยบายลงอย่างต่อเนือ่งถงึ 3 ครัง้ เหลอื 0.50% ในเดอืนพฤษภาคม 2563 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรบัลดอตัราน�าส่งเงนิสมทบ
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากเดิมอัตรา 0.46% เหลือ 0.23% ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยธนาคาร
ได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR MOR และ MRR ลง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้ารายย่อยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ธปท.ได้ขยาย
ระยะเวลาปรับลดอัตราสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินจนถึงสิ้นปี 2565 
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รายได้จากการด�าเนนิงานอืน่ๆ ในปี 2564 เท่ากบั 12,392 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.4 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เกดิจากส่วนแบ่ง
ก�าไรสทุธจิากเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยีทีล่ดลงจากธรุกจิประกนัและก�าไรสทุธจิากเงนิลงทุน

376

 379

2,060

 1,046

951

 711

3,134

 3,467

13,377

6,856

 6,789

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ
หน่วย : ล้านบาท

10.6%

-25.2%

-49.2%

0.8%

-	1.0%

-7.4%
รวมรายได้

จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ

ปี 2564ปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2564 ปี	2563
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 28,310 27,690 2.2

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 8,288 7,162 15.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,022 20,528 (2.5)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารสุทธิ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2564 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
สุทธิ เท่ากับ 20,022 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.5 ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจประกอบกับการปรับตัวของลูกค้าโดยใช้บริการผ่านช่องทางดิจิทัล 
ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมการรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกันและค่าธรรมเนียมการจัดการขยายตัวดี

 12,392
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ค่าใช้จา่ยจากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ ปี 2564 เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ 
เท่ากบั 52,731 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.4 จากการบรหิารจัดการค่าใช้จ่ายในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวัภายใต้แรงกดดนัด้านอตัราดอกเบีย้ โดยม ีCost 
to Income ratio เท่ากบัร้อยละ 45.54 เพิม่ขึน้จากร้อยละ 43.73 ในปี 2563 (Cost to Income ratio อยูใ่นระดบัเดยีวกบัปี 2563 ทีไ่ม่รวมรายการ
พเิศษซึง่เท่ากบั ร้อยละ 45.50)

(1)  รวมค่าตอบแทนกรรมการ(2)  หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการขายทอดตลาดฯ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ส�าหรับปี 2563 เท่ากับร้อยละ 45.50

ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับพนักงาน

ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับอาคาร  
สถานท่ี และอปุกรณ์

ค่าภาษีอากร

ขาดทุนจากการด้อยค่า 
ทรพัย์สินรอการขาย

อื่นๆ (1)

1,538

 2,084

3,798

 3,915

8,896

 9,017

53,465

10,767

 10,404

หน่วย : ล้านบาท

-4.1%

1.4%

3.1%

35.5%

-3.4%

ปี 2564ปี 2563

-1.4	%
รวมค่าใช้จา่ย 

จากการด�าเนินงานอื่น	ๆ

28,466

 27,311

45.5443.73
(2)

อตัราส่วน 
ค่าใช้จา่ยต่อรายได้	

(รอ้ยละ)

 52,731
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31	ธ.ค.	2564 31	ธ.ค.	2563
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน

18,039 13,724 31.4

เงินลงทุนสุทธิ 342,042 316,988 7.9

 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย  1,599 1,740 (8.1)

 -  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

322,190 300,505 7.2

 -  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

18,253 14,743 23.8

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน

 ก�าไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนสุทธิรวม

360,081 330,712 8.9

การจดัประเภทของสินทรพัย์ทางการเงนิฯ	และเงนิลงทุนสุทธิ

ส�าหรับปี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�านวน 32,524 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 27.6 จากปี 2563 โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจในระยะข้างหน้า 
ส่งผลให้ Coverage Ratio สูงขึ้นเป็นร้อยละ 168.8 เทียบกับร้อยละ 147.3 ณ 31 ธันวาคม 2563 โดย NPL Ratio ปรับตัวดีขึ้น

ฐานะทางการเงนิของธนาคารและบรษัิทย่อย	ณ	วนัท่ี	31	ธันวาคม	2564
สินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ

ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน และเงินลงทุน
สุทธิรวม เท่ากับ 360,081 ล้านบาท ประกอบด้วย หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 75 ตราสารหนี้ภาคเอกชนและต่างประเทศ ร้อยละ 20 
และตราสารทุนในความต้องการของตลาด ร้อยละ 5  ทั้งนี้ สินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิจ�านวนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จาก  
ณ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท

ปี	2564 ปี	2563
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1) 32,524  44,903 (27.6)

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

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/	หน้ีสูญ	หน้ีสงสัยจะสูญ



097ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจและผลการด�าเนินงาน 

อตุสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

การเกษตร 
และเหมืองแร่

ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์
และการก่อสรา้ง

อื่นๆ

การสาธารณูปโภค 
และบรกิาร

สินเชื่อเพ่ือท่ีอยู่อาศัย

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

เงนิให้สินเชื่อจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

20%

5%

1%
22%

6%

1%

เงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31	ธ.ค.	2564 31	ธ.ค.	2563
เพ่ิม/(ลด)

รอ้ยละ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,629,259  2,335,241 12.6

หัก รายได้รอตัดบัญชี 296  399 (25.7)

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 20,579  16,199 27.0

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 173,322  150,528 15.1

 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,476,220  2,200,513 12.5

17%

27%

30%

18%

28%

25%

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,628,963 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.6  
จากสิ้นปี 2563 จากลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะลูกค้าภาครัฐ 
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม 31	ธ.ค.	64 31	ธ.ค.	63

1. Gross NPLs (1) 106,809 107,138

2. Gross NPLs Ratio ร้อยละ 3.50 ร้อยละ 3.81

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) (2) 180,311 157,854

3. Coverage Ratio (3) ร้อยละ 168.8 ร้อยละ 147.3

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหักรายได้รอตัดบัญชี รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(2)  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญา

ค�้าประกันทางการเงิน
(3)   Coverage Ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้าประกันทางการเงิน / Gross NPLs

การจดัชั้นสินเชื่อและค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม
31	ธ.ค.	2564 31	ธ.ค.	2563 เพ่ิม/(ลด)

จ�านวน รอ้ยละ จ�านวน รอ้ยละ รอ้ยละ

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 708,654 27.0 655,583 28.1 8.1

สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 553,041 21.0  367,293 15.7 50.6

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (1) 327,724 12.5  320,204 13.7 2.3

สินเชื่อรายย่อย 1,039,448 39.5  991,804 42.5 4.8

 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 445,012 16.9  430,281 18.4 3.4

 - สินเชื่อส่วนบุคคล 531,035 20.2  496,443 21.3 7.0

 - สินเชื่อบัตรเครดิต 59,953 2.3  59,990 2.6 (0.1)

 - สินเชื่อ Leasing (2) 3,448 0.1  5,090 0.2 (32.3)

สินเชื่ออื่นๆ 392 0.0  357 0.0 9.9

รวมสินเชื่อ (ตามงบการเงิน) 2,629,259 100.0  2,335,241 100.0 12.6

(1) ธนาคารปรับนิยามสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยอ้างอิงรายได้ต่อปีเป็นหลัก ซึ่งได้ปรับข้อมูลย้อนหลังเพื่อการเปรียบเทียบ
(2) ในเดือนพฤษภาคม 2564 ธนาคารได้ขายหุ้น บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ร้อยละ 75.05 ให้แก่ บมจ.บัตรกรุงไทย ส่งผลให้ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.บัตรกรุงไทย ทั้งนี้ ตามเกณฑ์ 

การจัดท�างบการเงินรวม ไม่มีผลกระทบจากธุรกรรมดังกล่าว

เงนิให้สินเชื่อของธนาคารตามประเภทของผู้กู้	(งบการเงนิรวม)

คุณภาพสินทรัพย์
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิรวม

31	ธ.ค.	2564 31	ธ.ค.	2563

เงนิให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรบั (1)

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2) 

เงนิให้สินเชื่อและ
ดอกเบี้ยค้างรบั (1)

ค่าเผ่ือผลขาดทุน
ด้านเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น (2) 

จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น

-  สนิทรพัย์ทางการเงนิท่ีไม่มกีารเพิม่ขึน้อย่างมนียั
ส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing)

 2,306,478  44,722 2,013,375 32,093

-  สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย
ส�าคญัของความเสีย่งด้านเครดติ (Under-
performing)

 228,443  48,923 223,501 41,627

-  สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต  
 (Non-performing)

 111,422  77,334 109,407 74,204

-  สนิทรพัย์ทางการเงนิทีใ่ช้วธิอีย่างง่ายในการค�านวณ 
ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ตลอดอายุ 
(Lifetime ECL-simplified approach) (3)

 3,199  2,343 4,758 2,604

รวม  2,649,542  173,322 2,351,041 150,528

(1) เงินให้สินเชื่อหักรายได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ
(2) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�าหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตามงบการเงิน
(3)  Lifetime ECL - simplified approach เป็นรายการของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า

ธนาคารและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 106,809 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อ
รวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.50 ลดลงเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2563 ที่เท่ากับร้อยละ 3.81 คุณภาพสินทรัพย์อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ดี เป็น
ผลมาจากการให้ความส�าคัญกับการบริหารคุณภาพสินทรัพย์อย่างใกล้ชิด ท้ังนี้ ธนาคารได้พิจารณาตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
เพิม่เตมิเพือ่รกัษาระดบัของ Coverage Ratio ทีเ่หมาะสมเพือ่รองรบัความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกจิในระยะข้างหน้า ประกอบกบัการตดิตามคณุภาพ 
สินทรัพย์อย่างใกล้ชิด โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้อยละ 168.8 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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16%
5%

ออมทรพัย์

จา่ยคืนเมื่อ 
ส้ินระยะเวลา

จา่ยคืน 
เมื่อทวงถาม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564

74%

79%

เงนิรบัฝากจ�าแนกตามประเภท

เงินรับฝาก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,614,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.2 จาก ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยเพิ่มขึ้นจาก 

เงนิฝากออมทรพัย์ และเงนิฝากจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม โดยมสีดัส่วนเงนิฝากจ่ายคนืเมือ่ทวงถามและเงนิฝากออมทรพัย์ต่อเงนิฝากรวม (CASA) เท่ากับ 
ร้อยละ 84 ทั้งนี้ สัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ที่เท่ากับร้อยละ 100.54 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ร้อยละ 94.79 
ณ 31 ธันวาคม 2563

22% 4%
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หน่วย : ล้านบาท

31	ธ.ค.	2564 30	ก.ย.	2564 เพ่ิม/(ลด) 31	ธ.ค.	2563 เพ่ิม/(ลด)

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
(สินทรัพย์)

469,216 13.2 484,588 13.9 (3.2) 516,792  15.5 (9.2)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�าไรหรือขาดทุน

18,039 0.5  38,175 1.1 (52.7) 13,724  0.4 31.4

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 364,017 10.2 294,426 8.4 23.6 346,388  10.4 5.1

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 2,628,963 73.9 2,559,985 73.2 2.7 2,334,842  70.2 12.6

หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น

173,322 4.8 167,201 4.8 3.7 150,528 4.5 15.1

สินทรัพย์อื่นๆ 249,831 7.0 287,188 8.2 (13.0) 266,562  8.0 (6.3)

  สินทรัพย์ 3,556,744 100.0 3,497,161 100.0 1.7 3,327,780  100.0 6.9

เงินรับฝาก 2,614,747 73.5 2,582,228 73.8 1.3 2,463,225  74.0 6.2

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
(หนี้สิน)

296,344 8.3 248,699 7.1 19.2 274,566  8.2 7.9

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 133,817 3.8 133,069 3.8 0.6 86,564  2.6 54.6

หนี้สินอื่นๆ 137,725 3.9 165,827 4.8 (16.9) 148,361  4.5 (7.1)

รวมส่วนของเจ้าของ 374,111 10.5 367,338 10.5 1.8 355,064  10.7 5.4

- ส่วนของบริษัทใหญ่ 360,052 10.1 354,048 10.1 1.7 343,466  10.3 4.8

- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 14,059 0.4 13,290 0.4 5.8 11,598  0.4 21.2

 หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 3,556,744  100.0 3,497,161  100.0 1.7 3,327,780  100.0 6.9

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้
รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

100.54 99.14 94.79

แหล่งท่ีมาและใช้ไปของเงนิทุน

แหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 73.5 และแหล่งเงินทุนอื่น ๆ อาทิ ส่วน
ของเจ้าของ การกูย้มืระหว่างธนาคาร และตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื โดยตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มืเพ่ิมขึน้จากสิน้ปี 2563 เนือ่งจากธนาคาร
ออกตราสารด้อยสทิธ ิทีส่ามารถนบัเป็นเงนิกองทนุชัน้ที ่1 จ�านวน 600 ล้านเหรยีญสหรฐัให้แก่ผูล้งทนุในต่างประเทศ ทัง้นี ้ธนาคารใช้เงนิทนุร้อยละ  
73.9 ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 13.2 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และใช้เงินทุน 
ร้อยละ 10.2 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ

ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 360,052 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 25.75 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 24.57 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หน่วย : ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ (1)

31	ธ.ค.	2564	(3) 30	ก.ย.	2564	(3) 31	ธ.ค.	2563

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.

(รอ้ยละ) (2)
 

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 
 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

328,180 15.89 325,560 15.48 314,467 15.73 >8.000

เงินกองทุนชั้นที่ 1 348,252 16.86 345,609 16.43 315,755 15.79 >9.500

เงินกองทุนชั้นที่ 2 67,296 67,657 66,349

รวมเงินกองทุน 415,548 20.12 413,266 19.65 382,104 19.11 >12.000

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตาม
 ความเสี่ยง

2,065,350 2,103,030 1,999,516

(1)  งบการเงนิภายใต้หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ จดัท�าภายใต้หลกัเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกจิทางการเงนินีจ้ะไม่รวมถงึบรษิทัที ่ประกอบธุรกจิประกนัภัยหรอืประกนัชีวติ 

และบรษิทัทีถ่อืหุน้น้อยกว่าร้อยละ 50
(2)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพ่ิม เพือ่รองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่

จากอตัราส่วนเงนิกองทนุขัน้ต�า่อกีมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบซึง่มากกว่า 2.50% ในวันที ่1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ท่ีสนส. 16/2560 

และ 17/2560 ระบวุ่าธนาคารเป็น 1 ใน 6 ธนาคารพาณชิย์ทีม่นัียต่อความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ (ธปท. ได้เพ่ิม บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นธนาคารพาณิชย์ท่ีมีความส�าคญัต่อระบบภายในประเทศ

เมือ่เดอืนสงิหาคม 2564) และก�าหนดให้ต้องมอีตัราส่วนเงนิกองทนุขัน้ต�า่เพิม่เตมิ เพ่ือเป็นเงนิกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรบัความเสยีหายส�าหรบัธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนยัความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ (Higher 

loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุส่วนเพิม่เพือ่รองรบัความเสยีหายส�าหรบัธนาคารพาณชิย์ทีมี่นยัต่อความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ ท่ีร้อยละ 0.5 ของสนิทรพัย์เสีย่งทัง้สิน้ 

ต้ังแต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด�ารงเพิม่เป็นร้อยละ 1 ของสนิทรพัย์เส่ียงทัง้ส้ิน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
(3)  ข้อมลูเงนิกองทนุและอตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นทีจั่ดท�าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท.

ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 328,180 ล้านบาท (ร้อยละ 15.89 ของสินทรัพย์
ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 348,252 ล้านบาท (ร้อยละ 16.86 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงิน
กองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 415,548 ล้านบาท (ร้อยละ 20.12 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง)

เงนิกองทุนตามกฎหมาย

เงนิกองทุนตามกฎหมาย	(กลุ่มธุรกิจทางการเงนิ)
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หน่วย : ล้านบาท

งบเฉพาะธนาคาร

31	ธ.ค.	2564	(2) 30	ก.ย.	2564	(2) 31	ธ.ค.	2563

อตัราขั้นต�าท่ี 
ก�าหนดโดยธปท.

(รอ้ยละ) (1)
 

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

จ�านวน

อตัรา
เงนิกองทนุต่อ 
สินทรพัย์เส่ียง

(รอ้ยละ)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 
 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

309,038 15.60 303,979 15.17 293,683 15.35 >8.000

เงินกองทุนชั้นที่ 1 327,685 16.54 322,626 16.10 293,683 15.35 >9.500

เงินกองทุนชั้นที่ 2 66,310 66,474 65,332

รวมเงินกองทุน 393,995 19.88 389,100 19.42 359,015 18.76 >12.000

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตาม
 ความเสี่ยง

1,981,545 2,003,536 1,913,769

(1)  ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพ่ิม เพือ่รองรบัผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่ 

ซึง่มากกว่า 2.50% ในวนัที ่1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ทีส่นส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 6 ธนาคารพาณิชย์ท่ีมีนยัต่อความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ (ธปท. ได้

เพิม่บมจ.ธนาคารทหารไทยธนชาตเป็นธนาคารพาณชิย์ทีม่คีวามส�าคญัต่อระบบภายในประเทศ เม่ือเดอืนสงิหาคม 2564) และก�าหนดให้ต้องมีอตัราส่วนเงนิกองทุนขัน้ต�า่เพ่ิมเตมิ เพ่ือเป็นเงนิกองทุนส่วน

เพิม่เพือ่รองรับความเสียหายส�าหรบัธนาคารพาณชิย์ท่ีมนียัความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทุนส่วนเพิม่เพือ่รองรบัความเสยีหายส�าหรบั

ธนาคารพาณชิย์ทีม่นียัต่อความเสีย่งเชงิระบบในประเทศ ร้อยละ 1 ของสินทรพัย์เสีย่งท้ังสิน้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป 
(2)  ข้อมลูเงนิกองทนุและอตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง เป็นข้อมลูเบือ้งต้นท่ีจัดท�าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท.

ณ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคาร (งบเฉพาะธนาคาร) มีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ เท่ากับ 309,038 ล้านบาท เงินกองทุนชั้นที่ 1 
เท่ากับ 327,685 ล้านบาท และมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 393,995 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.60 ร้อยละ 16.54 และร้อยละ 19.88 ของสินทรัพย์
ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง ตามล�าดับ 

ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2564 ธนาคารได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จ�านวน 600 
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งช่วยเพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงให้แข็งแกร่งมากขึ้นและรองรับการเติบโตในอนาคต 

ธนาคารมอีตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่งในระดบัทีแ่ขง็แกร่งเมือ่เทยีบกบัเกณฑ์ของ ธปท. อกีท้ังธนาคารได้ประเมนิ
ความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ

เงนิกองทุนตามกฎหมาย	(งบเฉพาะธนาคาร)
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ภาคผนวก
มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของ	COVID-19	

มาตรการช่วยเหลือในปี	2563
มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร
ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงได้มี

มาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าของธนาคาร (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 27 
เมษายน 2563) โดยสรุปดังนี้ 

- สินเช่ือรายย่อย ท้ังสินเช่ือบุคคลภายใต้ก�ากับ (อาทิ สินเชื่อ 
Smart Money สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
(อาทิ สินเชื่อ Home Easy Cash) (วงเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาท) ธนาคาร
พักช�าระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 4 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ย
ลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 4 เดือน 

นอกจากนี ้สนิเชือ่บคุคลและสนิเชือ่เพ่ือทีอ่ยูอ่าศยั ทีม่เีอกสารแสดง
รายได้ลดลง ธนาคารพักช�าระหนี้เงินต้น (ช�าระเฉพาะดอกเบี้ย) นาน 6 
เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิมนาน 6 
เดือน

- สินเชื่อธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ธนาคารพักช�าระ
หนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ

- สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ท่ีมีเอกสารแสดงรายได้ลดลง 
ธนาคารพักช�าระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term loan) สูงสุด 
12 เดือน ขยายระยะเวลาช�าระหนี้ส�าหรับตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และ
สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade finance) สูงสุด 6 เดือน

- สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่
ลูกค้าธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท) โดยมีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 
20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี 
ที่อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.0% ต่อปี โดยพักช�าระหนี้เงินต้นสูงสุด 12 
เดือน ไม่ต้องช�าระดอกเบ้ีย 6 เดือนแรก และการเข้าร่วมมาตรการ
สนบัสนนุสนิเชือ่ใหม่ของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตามเงือ่นไขทีก่�าหนด

- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ออัตรา MLR MOR และ 
MRR ลงอย่างต่อเนื่องจากส้ินปีท่ีผ่านมาถึงไตรมาสท่ี 2/2563 (ล่าสุด
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ มีผลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563) 
รวม -0.65% ถึง -1.05% 

โดยมาตรการต่าง ๆ  นีจ้ะช่วยบรรเทาภาระหนี ้รวมถงึเพิม่สภาพคล่อง 
ในปัจจุบัน ประกอบกับการเข้าดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อพิจารณา 
ถงึโครงสร้างทางการเงนิของธรุกจิ ควบคูก่บัการพจิารณาปรบัโครงสร้างหน้ี 
ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม 

• ปัจจยัหรอืเหตกุารณ์ท่ีอาจมผีลต่อฐานะทางการเงนิหรอื
ผลการด�าเนินงานอย่างมีนับส�าคัญในอนาคต	 (forwards	
looking) 

ส�าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ฟื้นตัวได้ชัดเจนขึ้น แต่ยังต้อง
เฝ้าระวังหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.8 
สอดคล้องกับการประเมินของธนาคารแห่งประเทศไทย (ณ เดือน 
กันยายน 2564) ที่ร้อยละ 3.9 อันเนื่องจากอุปสงค์ในประเทศที่คาดว่า
จะทยอยฟื้นตัวเป็นล�าดับ บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่มีทิศทางดีขึ้น
จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดตามอตัราการ
ได้รบัวคัซีนของประชากรท่ีสงูขึน้ และการเข้ามาของรายรบัจากนกัท่องเท่ียว 
ต่างชาติหลังการเปิดประเทศ รวมไปถึงมาตรการสนับสนุนการใช้จ่าย 
ในประเทศของภาครัฐ อย่างไรก็ดี สถานการณ์ COVID-19 กลายพันธุ์
สายพันธุ์โอมิครอนที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ ถือ 
เป็นปัจจยัเสีย่งหลกัต่อเศรษฐกจิไทย โดยเฉพาะผลกระทบต่อภาคธรุกจิ
และแรงงานในภาคบริการที่มีความเปราะบางสูงอยู่ก่อนแล้ว อีกทั้งการ
แพร่ระบาดในต่างประเทศอาจท�าให้หลายประเทศต้องเพ่ิมระดับความ
เข้มงวดในการควบคุมการแพร่ระบาด จนกระทบต่อโมเมนตัมการฟื้น
ตวัทางเศรษฐกจิ และจะส่งผลกระทบต่อเนือ่งมายงัเครือ่งยนต์หลกัทาง
เศรษฐกจิของไทยในช่วงทีผ่่านมาอย่างภาคส่งออกทีไ่ด้รบัแรงกดดนัจาก
ต้นทุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราค่าระวางเรือท่ีอยู่ในระดับสูงเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว นอกจากความเส่ียงจากการระบาดของ COVID-19  
สายพนัธุใ์หม่แล้ว เศรษฐกจิโลกยงัเผชญิความไม่แน่นอนจากความตงึเครยีด 
ด้านภมูริฐัศาสตร์ในหลายจดุ และความผนัผวนมากขึน้ในตลาดเงนิและ
ตลาดทนุจากการปรบัทศิทางนโยบายการเงนิของประเทศหลกัให้มคีวาม
เข้มงวดมากขึน้เพือ่ควบคมุการเร่งขึน้ของอตัราเงนิเฟ้อ ซึง่อาจส่งผลต่อ
ทิศทางเงินลงทุนเคลื่อนย้ายในตลาดการเงินของประเทศเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ รวมถึงไทย ส่วนปัจจัยในประเทศ ต้นทุนที่สูงข้ึนอาจท�าให ้
ผูป้ระกอบการปรบัขึน้ราคาสนิค้าและบรกิาร ซึง่จะกระทบกบัก�าลังซือ้ของ 
ผู้บริโภคและยิ่งจะบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ล่าช้าออกไป 
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มาตรการช่วยเหลือระยะท่ี 2 ของธปท.
ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุปสาระส�าคัญดังนี้
1.  การลดเพดานดอกเบีย้ ค่าบรกิารต่าง ๆ และเบีย้ปรบั (ดอกเบีย้) ส�าหรบับตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั (มผีลตัง้แต่วนัที่  

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�าหรบัลกูค้าท่ีมคีวามจ�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 ตามพระราช

ก�าหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดย
การพักช�าระหนี้ ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูง ธปท. จึงได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การ
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.  พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้าตามความสามารถในการช�าระหนี้ โดยหากสถาบันการเงินอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงโครงสร้าง
หนี้ ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นลูกหนี้ SME ตามการจัดชั้นลูกหนี้ก่อนเข้าร่วมมาตรการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.  กรณีสถาบันการเงินยังไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกค้า SME ได้อย่างชัดเจน สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือโดยการ
พักช�าระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยตามความสามารถในการช�าระหนี้ของลูกค้าแต่ละราย โดยไม่เกิน 6 เดือน นับจากสิ้นปี 2563

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

เป็นระยะเวลา 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
จดัการเงนิระดบัเงนิกองทนุส�าหรบัระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เพือ่ให้ธนาคารพาณชิย์รกัษาระดบัเงนิกองทนุให้เข้มแขง็และรองรบัการด�าเนนิธรุกจิได้อย่าง
ต่อเนื่อง

นอกจากนี ้ธปท. ได้ม ี“โครงการ DR BIZ การเงนิร่วมใจ ธรุกจิไทยมัน่คง” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอืลกูหนีธ้รุกจิทีม่เีจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิ 
หลายรายให้มีกลไกในการจดัการหนีก้บัสถาบนัการเงนิทุกแห่งได้อย่างบรูณาการ และเหมาะสมกบัศกัยภาพของลกูหนี ้รวมถงึมแีนวทางการปรบัปรงุ
โครงสร้างหนี้ส�าหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt consolidation) เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหน้ีส�าหรับลูกหนี้รายย่อยที่ยังคงมีศักยภาพ 
ในการช�าระหนี้ โดยเป็นการรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ากับ สินเชื่อ
เช่าซื้อ โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อาศัยที่มีเหลืออยู่

ในวนัที ่29 ตลุาคม 2563 ธปท. ได้มปีระกาศ เรือ่งการคดิดอกเบ้ียผดินัดช�าระหนี ้และการตดัช�าระหนีเ้พ่ือลดการเกดิหนีด้้อยคณุภาพ ลดภาระหนี้ 
ของประชาชน 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.  ลดอตัราผ่อนช�าระขัน้ต�า่ ตามความสามารถในการช�าระหนี ้หรอื
2.   เปลีย่นเป็นสนิเชือ่ทีม่รีะยะเวลา 48 งวด หรอื ขยายระยะเวลาตามความสามารถใน

การช�าระหนี ้โดยคดิดอกเบีย้ไม่เกนิ ร้อยละ 22 ต่อปี

3.  สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�าระเป็นงวด และสินเชื่อ 
จ�าน�าทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของค่างวดเดมิ โดยคดิอตัราดอกเบีย้ไม่เกนิร้อยละ 22 
ต่อปี

 4. สินเชื่อเช่าซื้อ  1.  พกัช�าระค่างวด (เงนิต้นและดอกเบีย้) 3 เดอืน หรอื
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�าระหนี้

5.   สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 
เป็นหลักประกัน

 1.  พกัช�าระค่างวด (เงนิต้นและดอกเบีย้) 3 เดอืน หรอื
2. พกัช�าระเงนิต้น 3 เดอืน และพจิารณาลดดอกเบีย้ตามความเหมาะสม หรอื
3.  ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�าระหนี้

การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้



108 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

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 เปลี่ยนประเภทหนี้
จากสินเชื่อระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดช�าระเงิน
ต้นและ/หรอืดอกเบีย้ชัว่คราว ลดอตัราดอกเบีย้ให้ต�า่กว่า
อตัราตลาด การตัดต้นก่อนดอกเบีย้ได้ตามความเหมาะสม 
เป็นต้น

3.2 ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
3.3 พจิารณาชะลอการช�าระหนีส้�าหรบัลกูหนี ้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�าหรับลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (non-NPL) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
โดยสามารถจัดช้ันลูกหนี้เป็นช้ันที่ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส�าคัญของ

ความเสี่ยงด้านเครดิต (stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์แล้วว่าลูกหนี้
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring: TDR) 
และส�าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ สามารถจัดช้ันสินเช่ือดังกล่าวเป็นชั้น 
performing ได้ หากลูกหน้ีสามารถช�าระเงินตามสัญญาปรับปรุง 
โครงสร้างหนีใ้หม่ได้ตดิต่อกนัเป็นเวลา 3 เดอืน หรอื 3 งวดการช�าระเงนิ  
ส�าหรับการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง  
31 ธันวาคม 2564

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

มาตรการช่วยเหลือเพ่ิมเติมในปี	2564
ในวนัที ่23 มนีาคม 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกบักระทรวง 

การคลัง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาถึงเศรษฐกิจไทยที่เผชิญ 
ความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19 นบัตัง้แต่ปี 2563 โดยการ
ฟ้ืนตวัของภาคส่วนต่าง ๆ ยังไม่เท่าเทยีมกนั โดยเฉพาะกลุม่ SMEs ทีม่ี
ข้อจ�ากัดในการเข้าถึงแหล่งทุน และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบหนักที่
ต้องใช้เวลานานในการฟ้ืนตวั การให้ความช่วยเหลอืเยยีวยาระยะสัน้ของ
ภาครฐัแก่ลกูหนีใ้นปัจจบุนั ยงัไม่เพียงพอรองรบัสถานการณ์ทีย่าวนาน
กว่าท่ีคาดไว้ ธปท. และกระทรวงการคลงั จึงเสนอ 2 มาตรการใหม่ ได้แก่ 
1) มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู ้ประกอบธุรกิจ (สินเช่ือ 
ฟื้นฟู) วงเงิน 250,000 ล้านบาท มุ่งเน้นให้สถาบันการเงินส่งผ่าน 
สภาพคล่องดงักล่าวแก่ผูป้ระกอบธรุกจิ SMEs ทีไ่ด้รบัผลกระทบแต่ยงัมี
ศกัยภาพ และ 2) มาตรการสนบัสนนุการรบัโอนทรพัย์ช�าระหนี ้และให้
สทิธลิกูหนีซ้ือ้คนื (โครงการพกัทรพัย์ พกัหนี)้ วงเงนิ 100,000 ล้านบาท 
มุง่เน้นในการช่วยเหลอืผูป้ระกอบธรุกจิทีไ่ด้รบัผลกระทบรนุแรง ต้องใช้
เวลานานในการฟ้ืนตวั แต่ยงัมศีกัยภาพและมทีรพัย์สนิเป็นหลกัประกนั 
โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
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มาตรการ
มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อ	

แก่ผู้ประกอบธุรกิจ
(สินเชื่อฟื้ นฟู)

มาตรการสนับสนุนการรบัโอนทรพัย์สิน 
หลักประกันเพ่ือช�าระหน้ี	โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจ	

มีสิทธิซื้อทรพัย์น้ันคืนในภายหลัง
(โครงการพักทรพัย์	พักหน้ี)

วงเงินสินเชื่อรวม 250,000 ล้านบาท 100,000 ล้านบาท 

ระยะเวลามาตรการ การเบิกกู้เงินจาก ธปท. ภายใน 2 ปี และอายุสินเชื่อ 5 ปี 

วัตถุประสงค์ เพิ่มสภาพคล่องในการด�าเนินกิจการ รวมถึงเพื่อ
ฟื้นฟูธุรกิจ 

ลดภาระทางการเงินให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ยังต้องการ
เวลาฟื้นตัว

กลุ่มเป้าหมาย 1.  ลูกหนี้เดิม : วงเงินเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท  
ณ 28 ก.พ. 64 และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 

2.  ลูกหนี้ใหม่ : ไม่เคยเป็นลูกหนี้ สง. หรือ ไม่มี
วงเงินกับ สง. ณ 28 ก.พ. 64 

ลูกหนี้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ที่มี
ทรพัย์สนิเป็นหลกัประกนัอยูก่บั สง. ก่อน 28 ก.พ. 64  
และไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 

เงื่อนไขมาตรการ การให้สินเชื่อ 
1. วงเงินต่อราย 
 1.1.  ลูกหนี้เดิม : วงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของวงเงิน

สินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้ว
แต่ยอดใดจะสูงกว่า (ไม่เกิน 150 ล้านบาท) 

 1.2.  ลูกหนี้ใหม่ : วงเงินต่อรายลูกหนี้ไม่เกิน 20 
ล้านบาท 

2.  อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 
5 ต่อปี ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ ธปท. สนับสนุน
สภาพคล่อง โดย 2 ปีแรก ให้คิดอัตราดอกเบี้ยไม่
เกินร้อยละ 2 ต่อปี และภาครัฐชดเชยดอกเบี้ยให้
ในช่วง 6 เดือนแรก

การค�้าประกันสินเชื่อ
1. ระยะเวลาค�้าประกัน 10 ปี 
2. อัตราชดเชย ไม่เกินร้อยละ 40 ของพอร์ตสินเชื่อ 
3.  ค่าธรรมเนยีม เฉลีย่ร้อยละ 1.75 ต่อปี โดยภาครฐั 

ชดเชยรวมร้อยละ 3.5 ผ่านกลไกการค�้าประกัน
ของรัฐที่ด�าเนินการโดย บสย.

สง. และลูกหนี้ต้องสมัครใจทั้ง 2 ฝ่าย ในการตีโอน
ทรัพย์สินหลักประกันเพื่อช�าระหนี้ ซึ่งมีเงื่อนไขตาม
สัญญามาตรฐาน โดย 
-  ลูกหนี้มีสิทธิในการซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืน
ภายใน 5 ปี เป็นล�าดับแรก 
 ทั้งนี้ ราคาซื้อทรัพย์คืนต้องไม่เกินกว่าราคาตี
โอนทรพัย์ บวกด้วย carrying cost ร้อยละ 1 ต่อปี  
ของราคาตีโอนทรัพย์ โดย สง. อาจเรียกเก็บ 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาทรัพย์เพิ่มเติมได้ตามที่ 
จ่ายไปจริงและสมควรแก่เหตุ 

-  ลูกหนี้มีสิทธิในการเช่าทรัพย์สินหลักประกันได้ 
เป็นล�าดับแรก โดย สง. จะน�าค่าเช่าไปหักออก
จากราคาซื้อทรัพย์คืน และไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน
การดูแลรักษาทรัพย์เพิ่มเติม หากลูกหนี้ผู้เช่าเป็น 
ผู้ดูแลทรัพย์สินดังกล่าว 

การสนับสนุนโดยรัฐ ธปท. : สนับสนุนสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ย 0.01% 
ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ภาครัฐ :
1. กระทรวงการคลัง สนับสนุนการค�้าประกันสินเชื่อ
2.  กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ ลดค่าธรรมเนียมการโอน
สินทรัพย์ เหลือ 0.01% และยกเว้นค่าธรรมเนียม
การจ�านอง และการจดทะเบียนสัญญาหลัก
ประกันทางธุรกิจ

ธปท. : สนับสนุนสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ย 0.01% 
ในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ภาครัฐ : 
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและกระทรวง
พาณชิย์ ลดหรอืยกเว้นภาษแีละค่าธรรมเนยีมการโอน
ทรัพย์สิน และการซื้อคืนทรัพย์สินโดยเจ้าของเดิม
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ทั้งนี้ สถาบันการเงินสามารถยื่นค�าขอกู้เงินจาก ธปท. ตาม
มาตรการสนับสนุนการให้สินเช่ือฟื้นฟูและโครงการพักทรัพย์พักหนี้  
ได้ตัง้แต่วนัที ่26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ล่าสดุ ในวนัที ่16 กรกฎาคม 2564 ธนาคารมมีาตรการช่วย
เหลือลูกค้า SMEs และรายย่อยจากผลกระทบจากการระบาดของ 
COVID-19 ระลอกใหม่ตามแนวทางของธปท. ส�าหรับลูกหนี้ท้ังท่ีเป็น
นายจ้างและลกูจ้างในสถานประกอบการทัง้ในพืน้ทีค่วบคมุฯ และนอก
พืน้ทีค่วบคมุฯ ทีต้่องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ โดยการพกั
ช�าระเงินต้นและดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา 2 เดือนโดยเร่ิมต้ังแต่งวดการ
ช�าระหนีเ้ดอืนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยหลกัเกณฑ์การพจิารณา
เป็นไปตามทีธ่นาคารก�าหนด ซึง่ลกูค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพือ่รบั
ความช่วยเหลอืตัง้แต่วนัที ่19 กรกฎาคม ถงึ 15 สงิหาคม 2564

ทั้งน้ี รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกค้าของธนาคารท้ัง  
7 มาตรการมดีงันี้

• มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อย 3 มาตรการ (เริ่มวันที่ 31 
พฤษภาคม 2564) ดังนี้

1.  สนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั สนิเชือ่ Home for Cash สนิเชือ่กรงุไทย
บ้านให้เงนิ (Home Easy Cash) วงเงนิกูแ้บบมกี�าหนดระยะ
เวลา (Term Loan) พักช�าระเงนิต้นและช�าระดอกเบีย้บาง
ส่วน สงูสดุ 12 เดอืน หรอื ขยายระยะเวลาโดยลดอตัราผ่อน
ช�าระ สงูสดุ 12 เดอืน หรอื พกัช�าระเงนิต้น โดยช�าระเฉพาะ
ดอกเบีย้ สงูสดุ 3 เดอืน

2.  สินเชื่อส่วนบุคคล วงเงินกู้แบบมีก�าหนดระยะเวลา (Term 
Loan) ลดการผ่อนช�าระค่างวดลง 30% นานสูงสดุ 6 เดอืน

3.  สินเชื่อวงเงินกู้แบบหมุนเวียน (Revolving Loan) ได้แก่  
สนิเชือ่กรงุไทยธนวฏั สนิเชือ่กรงุไทยธนวฏั 5 Plus ปรบัเป็น
วงเงนิกูแ้บบมกี�าหนดระยะเวลา (Term Loan) ได้นาน 48 งวด 
หรอืตามความสามารถในการช�าระหนี้ 

• มาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ 4 มาตรการ ดังนี้ 
1.  สินเชื่อฟื้นฟู ส�าหรับผู้ประกอบการ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ  

2 ปีแรกไม่เกนิร้อยละ 2.0 ต่อปี (อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ 5 ปี 
ไม่เกนิ ร้อยละ 5.0 ต่อปี) ผ่อนช�าระสงูสดุไม่เกนิ 10 ปี  
ได้รบัยกเว้นดอกเบีย้ 6 เดอืนแรก รวมทัง้ได้รบัค�า้ประกนั
สนิเชือ่จากบรรษทัสนิเชือ่อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
นานสงูสดุ 10 ปี

2. มาตรการช่วยเหลอืลกูค้าสนิเชือ่ธรุกจิ SME
• สนิเชือ่ธรุกจิ วงเงนิไม่เกนิ 20 ล้านบาท ประเภท Term 

Loan : พักช�าระเงินต้น โดยช�าระเฉพาะดอกเบี้ย สูงสุด 6 เดือน หรือ
ขยายระยะเวลาช�าระหนี้สูงสุด 24 เดือน ส�าหรับสินเชื่อประเภท P/N 
และ Trade Finance ขยายเวลาช�าระหนี้สูงสุด 6 เดือน

• สนิเชือ่ธรุกจิ วงเงนิ 20 - 500 ล้านบาท ประเภท Term 
Loan : พกัช�าระเงนิต้น โดยช�าระเฉพาะดอกเบีย้ สูงสุด 12 เดอืน ส�าหรับ
สินเชื่อประเภท P/N และ Trade Finance ขยายเวลาช�าระหนี้สูงสุด  
6 เดือน

3.  มาตรการพักทรัพย์พักหน้ี เพื่อช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจที่มี
ศกัยภาพและมีสนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัสามารถลดภาระ
ทางการเงนิชัว่คราว ในช่วงทีร่อให้ธรุกจิฟ้ืนตวั ด้วยวธิกีาร
โอนทรพัย์ช�าระหนีแ้ละให้สทิธซิือ้ทรพัย์คนืในอนาคต ใน
ราคารบัโอนบวกต้นทุนการถอืครองทรพัย์ (Carrying cost) 
1% ต่อปี บวกค่าใช้จ่ายในการดแูลทรพัย์ท่ีธนาคารจ่ายตาม
จรงิ หกัค่าเช่าทรพัย์หลงัตโีอนทีล่กูค้าช�าระมาแล้ว 

4.  โครงการ DR BIZ การเงนิร่วมใจ ธรุกจิไทยมัน่คง ส�าหรบั
ลกูค้าธรุกจิทีม่วีงเงนิสินเชือ่รวมทกุสถาบนัการเงนิ 50 - 500 
ล้านบาท โดยพจิารณาตามความสามารถและศกัยภาพของ
ลกูค้า เช่น ปรบัลดการผ่อนช�าระ ยดืระยะเวลาผ่อนช�าระ
หนี้ ตลอดจนการเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าที่มีแผน
ธรุกจิชดัเจนภายใต้หลกัเกณฑ์การพจิารณาของธนาคาร

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ธปท. ได้มีมาตรการเพิ่มเติม 
เพื่อส่งเสริมการช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้
อย่างยัง่ยนื ดงันี้

1. การรักษาสภาพคล่องและเติมเงินใหม่ให้กับลูกหนี้ SMEs และ
รายย่อย

1.1  ปรบัปรงุหลกัเกณฑ์สนิเชือ่ฟ้ืนฟสู�าหรบัลูกหน้ี SMEs (ตาม
นยิามของสถาบนัการเงนิ) โดยขยายวงเงนิสนิเชือ่แก่กลุม่
ทีว่งเงนิสนิเชือ่เดมิน้อย หรอืไม่เคยมวีงเงนิมาก่อน เป็นดงันี้
-  ลกูหนีเ้ดมิ : วงเงนิต่อรายไม่เกนิร้อยละ 30 ของวงเงนิ

สินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ 28 ก.พ. 64 แล้วแต่ยอด
ใดจะสงูกว่า (ไม่เกนิ 150 ล้านบาท) หรอืสงูสดุไม่เกนิ 
50 ล้านบาท ส�าหรับลูกหนี้ที่ ร้อยละ 30 ของวงเงิน
เดิมไม่ถึง 50 ล้านบาท

-  ลูกหนี้ใหม่ : วงเงินต่อรายลูกหนี้ไม่เกิน 50 ล้านบาท
อีกทั้ง เพิ่มการค�้าประกันให้กับลูกหนี้กลุ่มเสี่ยง

1.2  ผ่อนปรนหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัสนิเชือ่ลกูหนีร้ายย่อย ในส่วน
ของบตัรเครดติ สินเชือ่ส่วนบคุคลภายใต้การก�ากบั และ
สนิเชือ่ส่วนบคุคลดจิทิลั ดงันี้
-  บัตรเครดติ และสนิเชือ่ส่วนบุคคล : คงอตัราการผ่อน

ช�าระขั้นต�่าบัตรเครดิตที่ร้อยละ 5 และ ขยายเพดาน
วงเงนิส�าหรบับตัรเครดติและสนิเชือ่ส่วนบคุคลส�าหรับ
ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 30,000 บาท

-  สินเช่ือส่วนบุคคลดิจิทัล : ขยายเพดานวงเงินและ
ระยะเวลาช�าระหนี้

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมให้สถาบันการเงินช่วยเหลือลูกหน้ี
ผ่านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แบบระยะยาว ดังนี้

2.1  สถาบันการเงนิสามารถคงการจดัชัน้ส�าหรบัลกูหน้ีรายย่อย 
และ SMEs (ตามนิยามของสถาบันการเงิน) ท่ีเข้าสู ่
กระบวนการปรบัปรงุโครงสร้างหนีแ้ล้ว ได้จนถงึ 31 มนีาคม 
2565 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนีอ้ย่างเหมาะสม
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ธันวาคม	2564 ธันวาคม	2563

• S&P Global Ratings
 • ระยะยาว/ระยะสั้น
 • แนวโน้ม
 • Stand-Alone Credit Profile (SACP)

BBB / A-2
Negative (3)

bb+

BBB / A-2
Watch Negative (1)

bb+

• Moody’s Investors Service
 • ระยะยาว/ระยะสั้น
 • แนวโน้ม
 • Baseline Credit Assessment (BCA)
 •  ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (2)

Baa1 / P-2
Stable
baa3 
Ba3

Baa1 / P-2
Stable
baa3 

-

• Fitch Ratings (4)

 อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ
 • ระยะยาว/ระยะสั้น
 • แนวโน้ม
 • Viability Rating

 อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
 • ระยะยาว/ระยะสั้น
 • แนวโน้ม
 • หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท
 • หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท

 
BBB+ / F1

Stable
bbb-

AAA (tha) / F1+
Stable

AAA (tha)
AA (tha)

BBB / F2
Stable
bbb-

AA+ (tha) / F1+
Stable

AA+ (tha)
AA- (tha)

 (1) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ระบุอันดับความน่าเชื่อของธนาคาร และตราสารเป็น CreditWatch with negative implications

(2) เมื่อ 25 มีนาคม 2564 ธนาคารได้เสนอขายตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ที่สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อผู้ลงทุนต่างประเทศ

(3) เมื่อ 20 ตุลาคม 2564 S&P Global Ratings ปรับ Watch Negative ออกจากอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร โดยมีแนวโน้มเป็น Negative 

(4)  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 Fitch Ratings ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือขึ้น ดังนี้ อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ : ระยะยาว/ระยะสั้น(จากเดิม BBB / F2) และ อันดับความน่า

เชื่อถือในประเทศ : ระยะยาว (จากเดิม AA+ (tha)) หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท (จากเดิม AA+(tha)) และ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท (จากเดิม AA-(tha))

อนัดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือที่ธนาคารได้รับจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มีดังนี้

2.2  การใช้หลักเกณฑ์การจัดช้ันและการกันเงินส�ารองอย่าง
ยืดหยุ่นไปจนถึงสิ้นปี 2566 เพ่ือลดภาระต้นทุนส�าหรับ
สถาบนัการเงนิทีใ่ห้ความช่วยเหลอืลกูหน้ีอย่างยัง่ยนื ด้วย
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยวิธีที่นอกเหนือไปจากการ
ขยายเวลาการช�าระหนีเ้พยีงอย่างเดยีว

2.3  การขยายระยะเวลาปรบัลดอตัราเงนิน�าส่งเข้ากองทนุ FIDF 
เหลอืร้อยละ 0.23 จากร้อยละ 0.46 ต่อปี ทีจ่ะสิน้สดุสิน้ปี 
2564 นี ้ ออกไปจนถงึสิน้ปี 2565 เพือ่ให้สถาบนัการเงนิ
สามารถส่งผ่านต้นทนุทีล่ดลงไปในการบรรเทาผลกระทบ
ต่อภาคธรุกจิและประชาชนได้อย่างต่อเนือ่ง

ทัง้นี ้เมือ่วนัที ่1 ธนัวาคม 2564 Fitch Ratings ได้ประกาศปรบัเพิม่อนัดบัความน่าเชือ่ถอืสากลสกลุเงินต่างประเทศระยะยาวและระยะสัน้ อนัดบั
ความน่าเชื่อถือภายในประเทศระยะยาว รวมถึงอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารเพิ่มขึ้น 
1 อันดับซึ่งสะท้อนถึงความส�าคัญของธนาคารในเชิงนโยบายที่ชัดเจนต่อประเทศในช่วงที่ประเทศไทยเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทายจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19
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5.	ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
5.1	ข้อมูลท่ัวไป	

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
ที่ตั้งส�านักงานใหญ่	 	 	 :	 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
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	 	 	 :	 0-2111-1111
โทรสาร	 	 	 	 :	 0-2255-9391-3
จ�านวนและชนิดของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	ธนาคารมีทุนจดทะเบียน	และทุนช�าระแล้วจ�านวน	72,005,040,437.50	บาท	ประกอบด้วย
	 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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บุคคลอำ้งองิอื่นๆ

• นำยทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนำคำร บจ.	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93	ถ.	รัชดาภิเษก	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

>	 หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ	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

นำยทะเบียนหุ้นกู้
บมจ.	ธนำคำรกรุงไทย
ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน	งำนนำยทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์	ชั้น	3	
977/2	ถ.พหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท์	 :	0-2298-0830-3	ต่อ	109,	130,	124	
โทรสาร	 :	0-2298-0835

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
-ไม่มี-

นำยทะเบียน
บมจ.	ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ	
ฝ่ำยปฏิบัติกำรบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์	
1222	ชั้น	AA	ถ.พระรามที่	3
แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120	
โทรศัพท์	 :	0-2296-5715	
โทรสาร	 :	0-2683-1302

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บมจ.ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ
ฝ่ำยกำรตลำดบริกำรธุรกิจหลักทรัพย์
เลขที่	1222	ชั้น	AA	ถนนพระรามที่	3
แขวงบางโพงพาง	เขตยานนาวา	กรุงเทพฯ	10120
โทรศัพท์	0-2296-3582	โทรสาร		0-2683-1298

นำยทะเบียนหุ้นกู้
บมจ.ธนำคำรกรุงไทย
ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน	งำนนำยทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์	ชั้น	3	
977/2	ถ.พหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท์	 :	0-2298-0830-3	ต่อ	109,	130,	124	
โทรสาร	 :	0-2298-0835
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>	 USD	600,000,000	Additional	Tier	1	Subordinated	Notes	issued	
under	the	USD	2,500,000,000	Euro	Medium	Term	Note	
Programme

>	 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงภายใต้โครงการหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงของธนาคาร
กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2563	และครั้งที่	1/2564	

REGISTRAR AND TRANSFER AGENT
The	Bank	of	New	York	Mellon	SA/NV,	Luxembourg	
Branch 
Vertigo	Building-Polaris
2-4,	rue	Eugene	Ruppert
L-2453	Luxembourg

TRUSTEE
The	Bank	of	New	York	Mellon,	London	Branch
One	Canada	Square
London	E14	5AL
United	Kingdom

บมจ.ธนำคำรกรุงไทย	(นำยทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ำยบริกำรตลำดทุน	
งำนนำยทะเบียนหลักทรัพย์
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์	ชั้น	3	
977/2	ถ.พหลโยธิน	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร	10400
โทรศัพท์	 :	0-2298-0830-3	ต่อ	109,	130,	124	
โทรสาร	 :	0-2298-0835

• ผู้สอบบัญชี บจ.	ส�ำนักงำน	อีวำย 
ชั้น	33	อาคารเลครัชดา
193/136-137	ถ.	รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2264-9090	
โทรสาร		:	0-2264-0789-90

• ที่ปรึกษำกฎหมำย	 ฝ่ำยนิติกำร	
กลุ่มก�ำกับงำนกฎหมำย
สำยงำนก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมำย
บมจ.	ธนำคำรกรุงไทย
อาคารสุขุมวิท	ชั้น	17	
10	ถ.สุขุมวิท	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	0-2345-1992	

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
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5.2	ข้อมูลส�ำคัญอื่น	(ถ้ำมี)
	5.2.1		 ให้ระบุข้อมูลอ่ืนที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	 หากบริษัทเห็นว่า	 มีข้อมูลอื่นที่จ�าเป็นซึ่งเป็น
ประโยชน์หรืออาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส�าคัญ	 หรือเพื่อความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน	
ทุกกลุ่ม	 	 โดยบริษัทยังคงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง	 และไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบ	
เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ไม่มี

	5.2.2	 ข้อจ�ากัดของผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ	ในกรณีที่บริษัทมีนโยบายที่จะขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน	หรือออกใบ
แสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	(Transferable	Subscription	Right	หรือ	TSR)	ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น	โดยไม่ออก
และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จะท�าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ	

ไม่ม	ีเนือ่งจากปัจจบุนัธนาคารไม่มนีโยบายออกใบแสดงสทิธใินการซือ้หุน้เพิม่ทนุท่ีโอนสทิธไิด้	(Transferable	Subscription	Right	หรอื	TSR)

•	 สถำบันกำรเงินที่ติดต่อประจ�ำ	(กรณีที่บริษัทออกตราสารหนี้)	
Citigroup	Global	Markets	Limited
Citigroup	Centre,	Canada	Square
Canary	Wharf
London	E14	5LB,	United	Kingdom

The	Hongkong	and	Shanghai	Banking
Corporation	Limited
Level	17	HSBC	Main	Building
1	Queen’s	Road	Central
Hong	Kong

Standard	Chartered	Bank
One	Basinghall	Avenue
London	EC2V	5DD
United	Kingdom

Merrill	Lynch	(Singapore)	Pte.	Ltd
50	Collyer	Quay,
#14-01	OUE	Bayfront
Singapore	049321	

5.3	ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ปัจจุบัน	 ธนาคารไม่มีคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจ�าเลย	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคารหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส�าคัญ	

คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารหรือบริษัทย่อยที่มีทุนทรัพย์สูงกว่าร้อยละ	5	ของส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปีบัญชีล่าสุด	คดีที่มิได้เกิด
จากการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือบริษัทย่อยตามที่ส�านักงาน	ก.ล.ต.	ก�าหนด
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	 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารด�าเนนิธรุกจิเป็นไปตาม
กฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยค�านึงถึงความโปร่งใส	
สุจริต	 เป็นธรรม	 และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 ยึดม่ันใน 
จรรยาบรรณและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพ่ือให้เป็นองค์กร 
ทีม่ปีระสทิธภิาพ	 มคีวามเป็นเลิศ	 และเป็นรากฐานส�าคัญในการด�าเนนิ 
ธรุกจิอย่างยัง่ยนืและมัน่คง	 คณะกรรมการธนาคารอนมุตัใิห้มกีารจัดท�า 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเป็นลายลกัษณ์อกัษร	รวมถงึให้มกีารทบทวน 
และปรบัปรงุนโยบายให้มีความเหมาะสม	ทนัสมยั	นโยบายการก�ากบัดแูล 
กจิการของธนาคารจดัท�าขึน้และประกาศใช้ครัง้แรกตัง้แต่	พ.ศ.	2545	และ
ได้มกีารปรบัปรงุเพือ่ยกระดบัมาตรฐานการก�ากับดแูลกจิการของธนาคาร
อย่างต่อเนือ่งมาโดยตลอด	โดยยดึแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัการ 
ทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากลทัง้ในและต่างประเทศ	 อาท	ิ หลกัการ 
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีององค์การเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการ
พฒันา	(Organisation	for	Economic	and	Co-operation	Development	
-	OECD)	หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีนท่ีแนะน�า
โดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	(The	Principles	of	Good	Corporate	
Governance	for	Listed	Companies)	คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	(Corporate	Governance	Code:	CG	Code)	และ
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	 เป็นต้น	 บนหลกั	Apply	or	
Explain	ปรบัใช้ตามทีเ่หมาะสมกบัการบรหิารจดัการ	กฎหมายและกฎระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 ซึ่งครอบคลุมนโยบาย 
และแนวปฏบิติัทีเ่กีย่วกับคณะกรรมการ	ผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ	
ทัง้น้ี	 คณะกรรมการ	 ผูบ้ริหาร	 และพนักงานทุกระดบัของธนาคารทัว่ทัง้
องค์กร	ได้รบัทราบและยดึถอืนโยบายการก�ากับดแูลกจิการเป็นหลกัในการ
ปฏบิตังิาน	 อันน�าไปสูก่ารเป็นองค์กรทีม่วีฒันธรรมบรรษทัภิบาล	 สร้าง
ความเชือ่มัน่ให้กบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายเพือ่ประโยชน์ในการ
สร้างคณุค่าและการเตบิโตอย่างยัง่ยนืของธนาคาร	 ทัง้นี	้ ธนาคารได้เผย
แพร่นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	ซึง่ผูส้นใจ
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

6.1	ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแล
กิจการ

ธนาคารกรุงไทย	มคีวามมุง่มัน่และตระหนกัถงึการด�าเนินธรุกจิด้วย
ความโปร่งใส	 สุจริตและเป็นธรรม	 ตามแนวทางของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 มีความเป็นเลิศในการ
ด�าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ	ค�านึง
ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	 สร้างความเช่ือมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	
และครอบคลุมตามหลัก	 ESG	 อันประกอบด้วย	 Environmental	 
(สิ่งแวดล้อม)	Social	(สังคม)	และ	Governance	(ธรรมาภิบาล)	ควบคู่ 
ไปกับการปลูกฝังสร้างวัฒนธรรมองค์กรการไม่ทนต่อการทุจริต	 
(Zero	Tolerance)	การให้บรกิารลกูค้าอย่างเป็นธรรม	(Market	Conduct)	 
ซึง่หล่อหลอมอยู่ในทกุกระบวนการปฏบิตังิานอย่างเป็นรปูธรรม	ตลอดจน 
มุง่มัน่พฒันาธรุกจิพร้อมกบัการมุง่สร้างประโยชน์ให้กบัสงัคม	ลดความ
เหลื่อมล�้า	ท�าให้ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเติบโตไปพร้อมธนาคาร
อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง

คณะกรรมการธนาคาร	ให้ความส�าคัญในการด�าเนินงานตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างจริงจัง	 และมีการส่งเสริมให้กรรมการ	 
ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกระดบั	ยึดม่ันและปฏบัิตติามนโยบายการก�ากบั 
ดูแลกิจการ	 เพื่อน�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ท�าให้เกิดบรรษัทภิบาล
ภายในองค์กร	และยกระดบัการก�ากบัดูแลกจิการของธนาคารให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล	ทั้งนี้	คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์สูงสุงของธนาคารและผู้ถือหุ้น	 ธนาคาร 
มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายจัดการและคณะ 
กรรมการอย่างชัดเจน	 โดยคณะกรรมการธนาคารจะเป็นผู้ก�าหนด
นโยบายและก�ากับดูแลให้ระบบงานต่างๆ	 ของธนาคารด�าเนินไปตาม
นโยบายถูกต้องตามกฎหมาย	และมีจริยธรรม	

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาล
และความรบัผดิชอบต่อสงัคม	ก�าหนดแผนปฏบัิตกิารและมาตรการการ
ติดตาม	 เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 มีการ
ประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ	 รวมท้ังติดตามและปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติให้สอดคล้องตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท้ังในและ 
ต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล	

ธนาคารได้จดัท�านโยบายและแนวทางปฏบิตัทิีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร	
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	รวม	7	ประการ	ดังนี้

Creation of Long Term Value
การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
Accountability 
แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
Responsibility
รู้ส�านึกในหน้าที่
Promotion of Best Practices
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Equitable Treatment
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน
Transparency
แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
Social and Environmental Awareness
ส�านึกในการปฏิบัติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

โดยหลักบรรษัทภิบาล	7	 ประการของธนาคาร	 เป็นนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับและยังได้ผสม
ผสานก�าหนดเป็นภารกจิทีท่กุหน่วยงานจะต้องมกีารด�าเนนิงานตามหลกั
บรรษัทภิบาลของธนาคาร	ซึ่งจะท�าให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ด�าเนินการ
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 กรรมการธนาคารทุกคนก็ได้
ตระหนกัในหน้าท่ีความรบัผดิชอบในการด�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุ
ของบรษิทั	รวมถงึการด�าเนนิกจิกรรมด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง	เกดิผลเป็นรปูธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง	ธนาคารได้พัฒนาโครงการด้านสังคมและ

6.	นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ส่วนท่ี	2 การก�ากับดูแลกิจการ
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สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมใน
โครงการต่างๆ	และด�าเนินการอย่างต่อเนือ่งภายใต้แนวคดิกรงุไทย	เคยีง
ข้างไทย	 สู่ความย่ังยืน	 โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมกับสังคม	
ชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ	ในการผลักดันให้สังคมมีการตื่นตัวที่จะ
ใส่ใจซึง่กนัและกนั	และพร้อมจะแบ่งปันให้กบัผูด้้อยโอกาส	ตลอดจนให้
ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง

ยุทธศาสตรด้์านบรรษัทภิบาล
ธนาคารได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล	 บมจ.ธนาคาร 

กรุงไทย	ปี	2560	-	2564	ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ระยะที่	3	(พ.ศ.	2560	-	2564)	โดย 
ได้ขยายกรอบเวลาให้ใช้ต่อไปจนถึงวันที่	30	กันยายน	2565	ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงาน
และให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการขยายกรอบเวลาของ
ยทุธศาสตร์ชาตฯิ	และยุทธศาสตร์ธนาคารทีมุ่ง่สูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบ
ด้านคณุธรรมจรยิธรรม	และการสร้างวฒันธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติใน
องค์กร	(Zero	Tolerance)	สูก่ารปฏบิตัภิายใต้โครงการกรงุไทยคณุธรรม	
ประกอบด้วย	5	ยุทธศาสตร์หลัก	ได้แก่	

ยุทธศาสตร์ที่	1 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่	2	
ยกระดับเจตจ�านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่	3 
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่	4
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่	5
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน
จากสถาบันภายนอกในระดับดีมาก

ท้ังนี้	 ธนาคารสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทางการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีให้กับพนักงานทุกคนอย่างสม�่าเสมอผ่านโครงการและ
กจิกรรมต่างๆ	ภายใต้โครงการกรงุไทยคณุธรรม	และช่องทางการสือ่สาร
ต่างๆ	 เช่น	 กรุงไทยคุณธรรม	 คุณธรรมเล่าเรื่อง	 ธรรมดีไม่ต้องเด๋ียว	
รู้ทันกันพลาด	 ซ่ึงเป็นการน�าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี	 ที่ทันต่อสถานการณ์	 เข้าใจง่ายผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย	
พร้อมท้ังมีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยธนาคารได้มีการ 
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ	 เพื่อให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็น 
ไปตามวัตถุประสงค์	ทั้งยังติดตามและการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้ 
ใกล้ชดิมากขึน้	โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารอย่างสม�า่เสมอ	 
และน�าข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ	 มาปรับปรุงการด�าเนินงานให้ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ 
คณะกรรมการเป็นผูน้�าองค์กรทีม่อี�านาจเตม็ในการก�ากบัดแูล

การบริหารงานเพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และที่เกี่ยวข้อง	ดูแล
ให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	 ความ
ระมัดระวัง	 และความซื่อสัตย์สุจริต	 เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการ
ที่ดี	 มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของ
ธนาคาร	และมติคณะกรรมการธนาคาร	ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	
ภายใต้เงือ่นไขและข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องและหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดี	 โดยคณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติกฎบัตรคณะ
กรรมการธนาคารท่ีระบุอ�านาจและหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะ
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กรรมการธนาคาร	ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการธนาคาร	
เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารทุกคน	โดยมีผล
บังคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี	21	พฤศจิกายน	2561	เป็นต้นไป	และให้มีการทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่
เสมอ	ทั้งนี้	กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน	
ได้มกีารทบทวนและอนมุตัโิดยมตคิณะกรรมการธนาคาร	ครัง้ที	่15/2564	
(1391)	 เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2564	 รวมถึงได้ก�าหนดนโยบายและ
แนวปฏบัิตท่ีิชดัเจนอืน่ๆ	ท่ีเกีย่วกบัคณะกรรมการธนาคาร	ซึง่ครอบคลมุ
เรื่องต่างๆ	รวมถึงในเรื่องดังต่อไปนี้

• โครงสร้างของคณะกรรมการ	มจี�านวนกรรมการทีเ่หมาะสม 
กับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 
ตลอดจนมีการถ่วงดลุอ�านาจอย่างเหมาะสมโดยมีจ�านวนกรรมการอสิระ
อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ

• การสรรหากรรมการ	 บุคคลผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการจะ
ต้องผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน	ตามขัน้ตอนของกฎหมายและหลกัการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ี	 
มีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่างๆ	 รวมถึงฐานข้อมูล
กรรมการ	(Director	Pool)	 เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตาม	Skill	Matrix	ที่ก�าหนดไว้	ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต	 รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร	 คณะกรรมการจึงประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีคุณสมบัต ิ
หลากหลาย	ทัง้ในด้านทกัษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ป็น 
ประโยชน์กบัธนาคาร	ซึง่ประกอบด้วยผูม้คีวามรูห้รอืประสบการณ์ท�างาน
ทีเ่กีย่วข้องกบัด้านธรุกจิธนาคารพาณชิย์อย่างน้อย	1	คน	ด้านบญัชแีละ
การเงินอย่างน้อย	1	คน	และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย	1	คน	
ทั้งนี้	 โดยไม่กีดกันหรือใช้ความแตกต่างส่วนบุคคล	 อาทิ	 ศาสนา	
วัฒนธรรม	 เชื้อชาติ	 เพศ	 เป็นต้น	 เป็นข้อจ�ากัดในการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการ

• ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจัดการ	มีการ
จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่
ชัดเจน	 โดยคณะกรรมการเป็นผู้ก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายจัดการมีการ
บริหารงาน	ระบบงาน	รวมถึงกิจกรรมต่างๆ	ของธนาคาร	ด�าเนินไปใน 
ลกัษณะท่ีถกูต้องตามกฎหมายและมีจรยิธรรม	นอกจากนี	้ยังได้ก�าหนด
ให้ประธานกรรมการต้องเป็นบคุคลคนละคนกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่	
เพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด	และมีการก�าหนดบทบาท
หน้าทีข่องประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่แยกจากกนัอย่าง
ชัดเจน

• ค่าตอบแทนกรรมการ	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ	 โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมเพือ่รกัษากรรมการทีม่คีณุภาพไว้กบัธนาคาร	มนีโยบาย
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการ
แต่ละต�าแหน่งสอดคล้องกบัภาระความรับผดิชอบของกรรมการ	สถานะ
ทางการเงินของธนาคาร	 และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับ
เดยีวกนั	ท้ังนี	้ธนาคารมีนโยบายให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรปูแบบ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	 โดยไม่มีการให้ 
สทิธปิระโยชน์อืน่แก่กรรมการนอกเหนอืจากทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากทีป่ระชมุ
ผู้ถือหุ้น
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• การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ	โดยจัดให้
มีการประเมินผลทั้งแบบประเมินตนเอง	แบบประเมินกรรมการท่านอื่น	
และแบบประเมนิทัง้คณะ	ปีละ	2	ครัง้	และน�าผลการประเมนิมาวเิคราะห์
เพือ่ปรบัปรงุและพฒันาการท�างาน	รวมถงึใช้ประกอบการพจิารณาความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ

• การพัฒนากรรมการ	 คณะกรรมการมีนโยบายให้น�าผล
การวิเคราะห์ผลการประเมิน	 ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ	 รวมถึงแนวทางตามยุทธศาสตร์ธนาคาร	 ทักษะความ
เชี่ยวชาญ	(Skill	Matrix)	ของกรรมการทั้งโดยทางคุณวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การท�างาน	เพือ่จดัท�าแผนเพิม่ประสทิธภิาพการก�ากบัดแูล
กจิการของคณะกรรมการ	ซึง่ได้ก�าหนดแนวทางในการเสรมิสร้างทักษะ
ความเชีย่วชาญ	(Skill	Matrix)	ความรู้	และการพัฒนากรรมการเพือ่เสรมิ
สร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล	ประกอบด้วยแผนการด�าเนินงาน	4	
ประเภท	ได้แก่	(1)	การอบรม	(2)	การสัมมนา	(3)	การศึกษาดูงาน	และ	
(4)	การประชุมสญัจร	และการเยีย่มชมการปฏบิตังิาน	รวมถงึกจิการ/ธรุกจิ 
ของลูกค้าธนาคาร	 โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารประสานงาน 
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน	 ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ	 และจัดหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่างๆ	 ให้คณะ 
กรรมการได้มกีารศกึษาดงูาน	แลกเปลีย่นองค์ความรูแ้ละประสบการณ์
ด้านยุทธศาสตร์ธนาคารและด้านเทคโนโลยีที่ส�าคัญ	 เพ่ือน�าเอาองค์ 
ความรู้และเทคโนโลยีทางการเงินและการค้าใหม่ๆ	 ที่มีความโดดเด่น	
มาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงรุก	สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้

• การก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง	 (Succession	
Plan)	และแผนพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู	ให้มคีวามรู	้ทกัษะ	ประสบการณ์	
และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย	รวมทั้ง
ก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่และผู้
บรหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิลเป็นประจ�าทกุปี	มโีครงสร้างค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง	 มีระบบการ
ก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ	โปร่งใส	สอดคล้อง
กับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 
ผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

• การก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 คณะกรรมการ
ก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิทั
ย่อยและบริษัทร่วม	และให้มีการด�าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด	
ทั้งนี้	 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการด�าเนินงานและประสาน
ประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอ่ืนๆ	 รวมถึงการติดตามโดยให้
รายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการ	คณะกรรมการชดุย่อย	หรอื
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย	เป็นประจ�าสม�่าเสมอ

• กฎบตัรคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	โดยคณะ
กรรมการได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการและกฎบัตรคณะกรรมการ 
ชุดย่อย	ซึง่ได้ก�าหนดโครงสร้างและองค์ประกอบ	บทบาทหน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบ	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง	 ตลอดจนการประชุมของคณะ
กรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	 เพื่อใช้อ้างอิงในการ
ปฏิบัติหน้าที่	 และให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารและ
กฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะเพ่ือให้มีความเหมาะสมและ 
ทันสมัย

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบตัทิีเ่กีย่วกบัผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสีย
คณะกรรมการมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�าเนินงานท่ีถูกต้อง

ภายใต ้กฎหมายและจริยธรรมอันดี	 มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสทิธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึง่ช่วยสร้างความเชือ่มัน่และความ
ม่ันใจต่อผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
ทกุฝ่าย	เพือ่น�าธนาคารไปสูค่วามมัน่คง	เพิม่มลูค่า	และเจรญิเตบิโตอย่าง 
ยัง่ยนื	มกีารก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจนเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้และ
ผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ	รวมถึงในเรื่องดังต่อไปนี้

• การดูแลผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน 
การส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น

ธนาคารมีนโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น	 ส่งเสริมและ
อ�านวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม	 ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย	 นักลงทุน
สถาบัน	 รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ	 ให้ได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น	 ไม่กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย	 สิทธิในการร่วม
ตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของธนาคารผ่านการพจิารณาในวาระการประชมุ
ผูถ้อืหุน้	นอกจากนี	้ธนาคารยงัด�าเนนิการตามแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการดแูล
สิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายในด้านอื่นๆ	รวมถึง
ไม่กระท�าการใดๆ	ที่อาจเป็นการจ�ากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของธนาคาร	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ	ของธนาคารทั้งทางด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน	ข้อมูลที่ส�าคัญ
ต่างๆ	รายงานผลการด�าเนินงานในรอบปซีึง่มขีอ้มลูรวมถงึรายละเอยีด
การด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้ของธนาคารในปีทีผ่่านมา	 
โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร	 ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
สะดวก	 เปิดโอกาสและแจ้งช่องทางที่ชัดเจนให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอ
วาระการประชมุหรอืส่งค�าถามกีย่วกบัธนาคารได้ล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
ผู้ถือหุ้น	 รวมถึงการอธิบายเหตุผลในกรณีท่ีไม่ได้พิจารณาวาระท่ีเสนอ
มา	(ถ้ามี)	ใส่เป็นวาระการประชมุ	หรอืไม่ได้ตอบค�าถามท่ีส่งมาล่วงหน้า	
(ถ้ามี)

ท้ังนี้	 ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ	มีการดูแลผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม	พร้อมทัง้อ�านวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชมุ	โดย
เลอืกสถานทีจ่ดัการประชมุทีง่่ายต่อการเดนิทางและเพียงพอกบัจ�านวน
ผูถ้อืหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุ	รวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีต้อนรบัดแูลอ�านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอตลอดการประชุม	 เตรียมการรักษาความ
ปลอดภัยและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม	ตลอดจนมี
การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการประชุม

• การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ธนาคารมีนโยบายห้ามกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และ

บคุคลทีเ่กีย่วข้อง	น�าข้อมลูภายในของธนาคารไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
หรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ	 รวมท้ังก�าหนดให้มีการเก็บรักษา 
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมทั้งแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ

• การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคาร

ต้องรายงานให้ธนาคารทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตน	 รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ
ธนาคารและบริษัทย่อย	นอกจากนี้	กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการ
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ประชมุเรือ่งใด	ห้ามมใิห้ออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้	โดยประธานอาจ
เชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

• ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และการต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชัน

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	
ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย	มีมาตรการ
ด�าเนินการกับผู้ที่กระท�าไม่เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติดังกล่าว	
ตลอดจนการชดเชยกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิ	 ซึ่งมีล�าดับขั้นตอนท่ี
ก�าหนดไว้เป็นกระบวนการชัดเจน	 โปร่งใส	และเป็นธรรม	ทั้งทางด้าน 
ระเบียบวินัยและการด�าเนินการตามกฎหมาย	 นอกจากนี้	 ธนาคารจัด
ให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมอืระหว่างธนาคารกบัผูมี้ส่วน
ได้เสยี	ในการประสานประโยชน์อย่างเป็นธรรม	และร่วมเสรมิสร้างความ
มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับกิจการ	ครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังนี้

-	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	 ธนาคารมีนโยบายในการ
ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายสากล	
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล	Universal	Declaration	of	Human	
Rights	 หรือ	UDHR	 โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพ้ืนฐานของสิทธิ 
มนุษยชนในทุกๆ	สายธุรกิจ	และในทุกๆ	พื้นที่ที่ธนาคารด�าเนินกิจการ	 
ธนาคารเคารพในการปกป้องรักษา	 รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การละเมดิสทิธมินษุยชน	มกีารก�าหนดเรือ่งสทิธมินษุยชนอยูใ่นระเบียบ
ปฏิบัติงานในเรื่องของการว่าจ้างพนักงานและแต่งต้ังด�ารงต�าแหน่ง	
ตลอดจนดูแลพนักงานสอดคล้องกับหลักแรงงานสากล	International	
Labour	Organization’s	Declaration	on	Fundamental	Principles	
and	Rights	of	Work

-	 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา	 ธนาคารม ี
นโยบายในการด�าเนนิธุรกจิโดยไม่ละเมดิต่อทรพัย์สนิทางปัญญาทัง้หลาย	 
ไม่ว่าจะเป็นเครือ่งหมายการค้า	สทิธบิตัร	ความลบัทางการค้า	และผลงาน 
อันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ	 โดยในการใช้	 เผยแพร่	 หรือดัดแปลงทรัพย์สินทาง 
ปัญญาใดๆ	จะต้องได้รบัอนญุาตจากผูเ้ป็นเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญา
นัน้ก่อน	ขณะเดยีวกนัพนกังานทกุคนจะต้องปกป้องทรพัย์สนิทางปัญญา
ของธนาคาร	 ได้แก่	 สิทธิบัตร	 เครื่องหมายการค้า	 ลิขสิทธิ์	 ความลับ
ทางการค้า	และข้อมูลอื่นๆ	ที่เป็นของธนาคารด้วย

-	 ด้านสิง่แวดล้อม	ธนาคารน�าหลกัมาตรฐานสากล	ISO	
26000	 มาเป็นหลักปฏิบัติในด้านสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	 การด�าเนินธุรกิจที่
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	เช่น	การให้สินเชื่อ	Green	Loan	การรณรงค์ให้แต่ละ
หน่วยงานก�าจัดเอกสารปลอดภัยในโครงการ	Shred	2	Share	 เพื่อลด
การท�าลายต้นไม้	การรณรงค์เรื่องการประชุมสีเขียว	Green	Meeting	
เพื่อลดการใช้กระดาษ	 การด�าเนินโครงการ	 “Internal	Digitization-
Paperless	Branch”	 เพ่ือลดการใช้กระดาษของสาขา	 และโครงการ	 
“กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม”	เป็นต้น

-	 การต่อต้านการทจุรติและคอร์รัปชนั	ธนาคารมนีโยบาย 
ขับเคลื่อนธนาคารสู ่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมภายใต้โครงการ	 
“กรุงไทยคุณธรรม”	พร้อมทั้งได้ก�าหนดนโยบาย	Zero	Tolerance	เพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติท่ัวทั้งองค์กร	 โดยมีการด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย	
จริยธรรม	รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	มี
การด�าเนินการแบบเต็มรูปแบบ	 ทั้งไม่เรียก	 ไม่รับ	 ไม่จ่าย	 และไม่ท�า
ธุรกิจกับบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน	 รวมถึงยึดหลัก

การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากล	ทัง้นี	้ธนาคาร
ก�าหนดให้มี	 “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน”	 และ 
ประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ	 ควบคู่ไปกับการจัดท�าคู่มือ
ป้องกันการรับหรือให้สินบนและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 และคู่มือ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของ
ธนาคารใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ	ธนาคารสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	 รวมถึงสนับสนุนให้
บรษิทัอืน่ๆ	และคูค้่ามแีละได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทจุรติและ
คอร์รัปชันและเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย	 โดยได้รับใบประกาศรับรอง 
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต	 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทจุรติ	(CAC)	ซึง่ธนาคารได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการ	
CAC	และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง	ว่ามีการก�าหนดนโยบาย
และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต	 ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะ
กรรมการ	CAC	ก�าหนด	โดยได้ผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ	CAC	
และเป็นสมาชิก	CAC	ตั้งแต่เดือนกันยายน	2554	และได้รับการรับรอง
รอบท่ีสองเม่ือเดือนพฤศจิกายน	2562	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้ก�าหนด 
นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง	 ตาม
แนวทางมาตรฐานสากล	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�ากับต่างๆ	 สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน 
ช่องทางตามที่ก�าหนดไว้	 โดยรายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น 
ความลับและได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการด�าเนินการการสอบสวน 
และหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
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6.2	จรรยาบรรณธุรกิจ	
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารด�าเนินธุรกิจตาม

แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และได้ประกาศใช้นโยบายและการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี	(CG	Policy)	ประมวลจริยธรรม	(Code	of	Ethics)	
และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	ซึ่งได้มีการปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่งให้มคีวามครบถ้วน	ถกูต้องและเป็นปัจจบัุนตามมาตรฐาน
สากล	เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์ต่างๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตามวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์และบริบทธุรกิจของธนาคาร	เพื่อให้
เป็นองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพ	มคีวามเป็นเลิศในการด�าเนนิธรุกจิ	บนพืน้ฐาน 
ของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ	 ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่ม	สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ
ในการเจรญิเตบิโตและก้าวหน้า	เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยัง่ยนื	
โดยให้พนกังานทกุคนยดึม่ันและถอืปฏบิตัด้ิวยความรบัผดิชอบ	ซือ่สตัย์	
โปร่งใส	 เป็นธรรม	 ให้อยู่ใน	DNA	 และเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร	
และก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคน	 ทุกระดับ	 ในการ
ตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ	โดยให้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
วินัยพนักงาน	

ธนาคารส่งเสริมการสร้างจิตส�านึกในการปฏิบัติตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 การยึดมั่นการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและ
หลกัการตามจรรยาบรรณธรุกจิธนาคารให้กบัพนกังานท่ัวทัง้องค์กรอย่าง
สม�า่เสมอ	และการน�าเสนอข้อมลูข่าวสาร	ผ่านช่องทางการสือ่สารต่างๆ	
อาทิ	 การอบรมหลักสูตร	CG	 แก่ผู้บริหารระดับสูง	 การปฐมนิเทศ
พนักงานเข้าใหม่	 การจัดท�าสื่อการเรียนรู ้ด ้วยตนเองผ่านระบบ	
E-Learning,	Intranet,	Lesson	Learn	 และกรุงไทยคุณธรรม	 การจัด
บอร์ดนทิรรศการและบธูกจิกรรมต่างๆ	และสือ่ประชาสมัพันธ์	เพือ่เผยแพร่ 
ข้อมูล/ให้ความรู้แก่พนักงานในองค์กรและองค์กรภาคีเครือข่าย 
ต่างๆ	 ของธนาคาร	 ผ่าน	Krungthai	 Intranet	Website	/HR	news/ 
กรงุไทยคณุธรรม/ระบบ	Digital	Signage/One	Krungthai	Application	 
รวมทั้งการจัดท�าแบบส�ารวจการรับรู้	ความเข้าใจ	และการน�าไปปฏิบัติ	 
ด้านบรรษัทภิบาล	 การต่อต้านการคอร์รัปชัน	 และจรรยาบรรณธุรกิจ 
ธนาคาร	(Code	of	Conduct)	ประจ�าปีของพนักงาน	 เพื่อน�าผลการ 
ส�ารวจเป็นข้อมูลส�าหรับการปรับปรุงการด�าเนินงานในปีถัดไป

6.3	 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการท่ีส�าคัญของนโยบาย	
แนวปฏิบัติ	และระบบการก�ากับดูแลกิจการในปี	2564

6.3.1 การเปล่ียนแปลงหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีในปี 2564 
ธนาคารมุง่มัน่ในการด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่	ีโดยมกีระบวนการการทบทวน	ปรบัปรงุ	พฒันานโยบาย	แนวปฏบิติั	
และกระบวนการด�าเนินงานโดยยึดหลักความถูกต้อง	 โปร่งใส	 ตาม
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานสากล	 ค�านึงถึงความเหมาะสมกับการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร	โดยในปี	2564	ธนาคารมีการทบทวนนโยบาย	ดังนี้

	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	:	มี
การปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องการกับด�าเนินงานในปัจจุบัน	 รวมถึง
หมวดหมู่เนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 เช่น	 หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2560	(CG	Code)	พร้อมทั้ง
ก�าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติพร้อมทั้งศึกษา
ท�าความเข้าใจและลงนามรับทราบนโยบายฯ	ทั่วทั้งธนาคาร

	 ประมวลจริยธรรม	 :	 ปรับปรุงเน้ือหาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด�าเนินงานในปัจจุบันของธนาคาร	 โดยอ้างอิงตาม	 พรบ.
มาตรฐานทางจรยิธรรม	พ.ศ.	2562	และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจรยิธรรม	ว่าด้วยหลกัเกณฑ์การจดัท�าประมวลจรยิธรรม	ข้อก�าหนด
จริยธรรม	และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ของรฐั	พ.ศ.	2563	รวมถงึเพิม่เนือ้หาในเรือ่งของการงดให้	-	รบัของขวญั	 
พร้อมท้ังก�าหนดให้ผู ้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัต ิ
พร้อมทั้งศึกษาท�าความเข้าใจและลงนามรับทราบนโยบายฯ	 ทั่วท้ัง 
ธนาคาร

	 ยุทธศาสตร์ด้านบรรษทัภบิาล	:	มกีารทบทวนตวัชีวั้ดการ
ด�าเนนิการตามยุทธศาสตร์ด้านบรรษทัภบิาล	และขยายกรอบการด�าเนนิงาน 
ของธนาคาร	 ตามการขยายกรอบการด�าเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ระยะที่	3	

	 จดัท�าคูม่อืแนวทางการด�าเนินงานด้านคณุธรรมและความ
โปร่งใส	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส	 ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	(Integrity	and	
Transparency	Assessment:	 ITA)	 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานใน
ธนาคาร	 ให้พนักงานมีส่วนรวมในการขับเคลื่อนเป็นแนวทางเดียวกัน
อย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร	เพื่อมุ่งสู่	Krungthai	Sustainability

	 จัดท�าคูมื่อแนวปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหาการล่วง
ละเมดิหรอืคุกคามทางเพศในการท�างาน	สอดคล้องกบัมตคิณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่	21	เมษายน	2563	เห็นชอบมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการล่วงละเมดิหรอืคกุคามทางเพศในการท�างาน	เพือ่ให้พนกังาน
ได้รับทราบ	และตระหนักถึงความส�าคัญของการขับเคลื่อนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท�างานให้มี
ความชัดเจนเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการธนาคาร	 ในการประชุมครั้งท่ี	27/2560	(974)	
เมื่อวันที่	27	ธันวาคม	2560	ได้มีการพิจารณาหลักปฏิบัติ	CG	Code	 
ด้วยความรบัผดิชอบระมดัระวงัแล้ว	มคีวามเหน็ว่า	CG	Code	เป็นหลกั
ปฏิบัติที่มีประโยชน์ส�าหรับคณะกรรมการในฐานะผู้น�าหรือผู้รับผิดชอบ
สูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของ
ธนาคาร	เพือ่สร้างคณุค่าให้แก่กจิการอย่างย่ังยืน	รวมท้ังได้มีการทบทวน
การด�าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม	CG	Code	 ในแต่ละ
หลกัปฏบิตั	ิเพือ่ให้มัน่ใจว่าผลการปฏบิตั	ิ(Outcome)	มคีวามเหมาะสม	 
นอกจากน้ี	 คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรให้มีการพิจารณาและ 
ทบทวนการน�าหลักปฏิบัติตาม	CG	Code	 ไปปรับใช้ตามบริบททาง 
ธรุกจิของธนาคารอย่างน้อยปีละ	1	คร้ัง	เพือ่ให้มกีารพฒันาการด�าเนินการ 
ด้านต่างๆ	 เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม 
และต่อเนื่อง	 และให้บันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะ
กรรมการด้วย	 โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มีการทบทวนมาตลอดทุกป	ี
ส�าหรบัในปี	2564	ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร	ครัง้ท่ี	20/2564	(1071)	
เมื่อวันที่	10	 พฤศจิกายน	2564	 ได้มีการพิจารณาทบทวนการน�าหลัก
ปฏิบัติตาม	CG	Code	 ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคารท่ีได ้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม	ด้วยความรับผิดชอบ	ระมัดระวังแล้ว	ที่ประชุมเห็นชอบให้คง
นโยบายการด�าเนินการตามหลักปฏิบัติ	CG	Code	ที่มีความเหมาะสม	
และแนวปฏบิตัขิองธนาคารทีส่อดคล้องกบับรบิททางธรุกจิของธนาคาร
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจ�านวน	3	แนวปฏิบัติ	ดังนี้
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แนวปฏิบัติตาม	CG	Code แนวปฏิบัติของธนาคาร
ท่ีสอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของธนาคาร

•	 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
•	 ในกรณทีีป่ระธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ	ควรพจิารณาก�าหนด

(1)			องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบดว้ยกรรมการอสิระมากกวา่
กึ่งหนึ่ง	หรือ

(2)			แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร ่วมพิจารณาก�าหนดวาระ 
การประชุมคณะกรรมการ

•	 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได ้ก�าหนดองค ์ประกอบของ 
คณะกรรมการไว้ว่า	ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ	ในกรณีที่
ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอิสระ	 คณะกรรมการธนาคาร
ควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�านาจระหว่างคณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการ	โดยพิจารณา	
	 1)	 องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วย	กรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด	หรือ 
	 2)	 แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วย	 
กรรมการอิสระจ�านวน	6	คน	จากกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	12	คน	หรือ 
เท่ากับร้อยละ	50	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
	 โดยกฎบตัรคณะกรรมการอสิระได้ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของ 
คณะกรรมการอิสระไว้ประการหน่ึงว่า	 เสนอแนะวาระการประชมุต่อประธาน 
กรรมการธนาคาร	 กรณทีีเ่หน็ว่ามเีรือ่งส�าคญัหรอืประเดน็ปัญหาทีค่ณะกรรมการ 
ธนาคารควรพจิารณาและยังไม่ได้มกีารบรรจุไว้ในวาระการประชมุ
•	 การที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ	 มิได้กระทบต่อการใช้
ดลุพนิจิในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ	เนือ่งจากประธานกรรมการเป็นบคุคล
ภายนอกทีม่คีณุวฒุ	ิความรู	้ความสามารถ	และผ่านการสรรหา	โดยคณะ
กรรมการสรรหา	 ซึ่งได้มีการก�าหนด	 Skill	Matrix	 ที่สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ธนาคาร	รวมถงึ	ธนาคารยงัมแีนวทางการถ่วงดลุอ�านาจ	ดงันี้

-	 ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีกลไกในการ
ด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ	และโปร่งใส	

-	 ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม	และ
ไม่ใช่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร	 รวมถึงไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ของธนาคาร

-	 การพิจารณาในเรื่องที่มีนัยส�าคัญจะอยู่ในรูปแบบขององค์คณะ	
มิได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของกรรมการคนใดคนหนึ่ง
•	 ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ	่ มี
การก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ยกกนัอย่างชดัเจน	โดยกฎบตัรคณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าท่ีในการก�ากับดูแล	
ติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของท้ังคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องค์กร	 ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่าย
จัดการ	 มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการธนาคารให้เป็นไปตามทิศทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้
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แนวปฏิบัติตาม	CG	Code แนวปฏิบัติของธนาคาร
ท่ีสอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของธนาคาร

•	 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
•	 ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอสิระ	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)	 แต่งต้ังกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก�าหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร	ประกอบด้วย	 
กรรมการอิสระจ�านวน	6	คน	จากกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน	12	คน	หรือ 
เท่ากับร้อยละ	50	ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ
	 โดยกฎบตัรคณะกรรมการอสิระได้ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของ 
คณะกรรมการอิสระไว้ประการหน่ึงว่า	 เสนอแนะวาระการประชมุต่อประธาน 
กรรมการธนาคาร	 กรณทีีเ่หน็ว่ามเีร่ืองส�าคญัหรือประเดน็ปัญหาท่ีคณะกรรมการ 
ธนาคารควรพจิารณาและยงัไม่ได้มกีารบรรจไุว้ในวาระการประชมุ
•	 การที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ	 มิได้กระทบต่อการใช้
ดลุพนิจิในการตดัสนิใจอย่างมอีสิระ	เนือ่งจากประธานกรรมการเป็นบคุคล
ภายนอกทีม่คีณุวฒุ	ิความรู	้ความสามารถ	และผ่านการสรรหา	โดยคณะ
กรรมการสรรหา	 ซึ่งได้มีการก�าหนด	 Skill	Matrix	 ที่สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ธนาคาร	รวมถงึ	ธนาคารยงัมแีนวทางการถ่วงดลุอ�านาจ	ดงันี้

-	 ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ	 มีกลไกในการ
ด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ	และโปร่งใส	

-	 ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการผูม้อี�านาจลงนาม	และ
ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 รวมถึงไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	ของธนาคาร

-	 การพิจารณาในเร่ืองที่มีนัยส�าคัญจะอยู่ในรูปแบบขององค์คณะ	
มิได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของกรรมการคนใดคนหนึ่ง
•	 ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ	่ มี
การก�าหนดบทบาทหน้าทีแ่ยกกนัอย่างชดัเจน	โดยกฎบตัรคณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดให้ประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแล	
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธภิาพเพ่ือให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัของ
องค์กร	 ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่าย
จัดการ	 มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธนาคารให้เป็นไปตามทิศทางและ
นโยบายที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้

แนวปฏิบัติตาม	CG	Code แนวปฏิบัติของธนาคาร
ท่ีสอดคล้องกับบรบิททางธุรกิจของธนาคาร

•	 โครงสร้างของคณะกรรมการและการจดัการมกีารตรวจสอบ	และถ่วงดลุ	 
(check	and	balance)	กันอย่างเพียงพอ	คณะกรรมการธนาคารได้ยก
ระดับการท�างานของกรรมการอิสระ	 โดยให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบ
ขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	 ของ 
ธนาคาร	 และการจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนด
คณุสมบตั	ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง	รวมถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและ
การประชมุ	ทัง้นี	้คณะกรรมการอสิระได้แต่งตัง้กรรมการอิสระ	1	คน	เป็น
ประธานกรรมการอสิระ	โดย	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	พลเอก	เทยีนชยั	 
รับพร	ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ

•	 	คณะกรรมการธนาคารอาจพจิารณาจดัให้มทีีป่รกึษาภายนอก
มาช่วยในการก�าหนดแนวทาง	 และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ	 
3	ปี	และเปิดเผยการด�าเนินการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี

•	 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ว่า	 ต้องจัดให้มกีารประเมนิผลการปฏบัิตงิาน	
ทัง้แบบประเมนิตนเอง	แบบประเมนิไขว้	และแบบประเมนิทัง้คณะ	ปีละ	2	ครัง้	
และน�าผลการประเมนิดงักล่าวมาปรบัปรงุและพฒันาการท�างาน	 รวมถงึ 
ใช ้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค ์ประกอบของ 
คณะกรรมการธนาคาร	ท้ังนี	้คณะกรรมการธนาคารอาจพจิารณาจัดให้มีท่ีปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง	และเสนอแนะประเดน็ในการประเมนิ
ผลการปฏิบัตงิานของคณะกรรมการกไ็ด้	ตามหลกัเกณฑ์และช่วงเวลาท่ีเหน็
สมควร	โดยต้องเปิดเผยการด�าเนินการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี
	 ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีการตัง้ท่ีปรกึษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการธนาคาร	 เนื่องจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการ 
ปฏบัิตงิานของคณะกรรมการธนาคารท่ีมีความเหมาะสมอยู่แล้ว	โดยมี	
	 -	 การก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ/ 
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากับ	 ได้แก่	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ธนาคาร 
แห่งประเทศไทย	และองค์กรที่ดูแลด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	คือ	สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
	 -	 ทบทวนแบบประเมินเป็นระยะ	 ตามความเหมาะสม	 โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
	 -	 เปิดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี
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6.3.2 ด�าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code 
หลัก Apply or Explain

คณะกรรมการธนาคารได้ทบทวนการด�าเนินการของธนาคาร
ตามหลักปฏิบัติตาม	CG	Code	ในแต่ละหลักปฏิบัติบนหลัก	Apply	or	
Explain	 ปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ	 กฎหมายและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	 ซ่ึงครอบคลุม 
นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน 
ได้เสียต่างๆ	เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการ 
สร้างคณุค่าให้แก่ธนาคารอย่างยัง่ยนื	คณะกรรมการเหน็ชอบให้คงนโยบาย 
การด�าเนนิการตามหลักปฏบิตั	ิCG	Code	ทีม่คีวามเหมาะสม	และแนว
ปฏิบัติของธนาคารที่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคารท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบันจ�านวน	3	แนวปฏิบัติ	ดังที่กล่าวข้างต้น

6.3.3  การปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ  ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี 

ในการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร	ได้มี
การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	
ปี	2555	ที่แนะน�าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	รวมถึงหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน	ปี	2560	(CG	Code)	ที่
แนะน�าโดยคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
ส�ารวจโครงการส�ารวจการก�ากบัดแูลกจิการบรษัิทจดทะเบยีนไทย	ทีจ่ดั
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	 ซึ่งในปี	2564	
ธนาคารได้รับผลการประเมินตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์	“ดเีลศิ”	โดยมกีารด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการในปี	2564	
สรุปได้ดังนี้

1.	 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง 
เท่าเทียมกัน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ธนาคารมนีโยบายดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้	และการปฏบิตัต่ิอ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	ไม่เลอืกปฏบิตั	ิส่งเสรมิ
และอ�านวยความสะดวกผูถ้อืหุน้ทุกกลุม่	รวมทัง้ผูถ้อืหุน้รายย่อย	นกัลงทนุ
สถาบัน	รวมถงึผูล้งทนุต่างชาต	ิเข้าร่วมประชมุผูถื้อหุน้	ตลอดจนการใช้
สทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้	โดยธนาคารดูแลประสานสมดลุในผล
ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายด้วยความโปร่งใส	เป็นธรรม	
ไม่กระท�าการใดๆ	อนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้น	ทัง้ด้าน
สทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย	รวมถงึด�าเนนิการตามแนวปฏบัิตท่ีิดใีนการดแูล
สทิธขิองผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธพิืน้ฐานตามกฎหมาย	ไม่กระท�าการใดๆ	ที่
อาจเป็นการจ�ากดัโอกาสของผูถ้อืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของธนาคาร	
ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการรบัทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ	ของธนาคารทัง้ทางด้าน
การเงนิและไม่ใช่การเงนิ	รวมถงึข้อมลูทีส่�าคญัทีธ่นาคารเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซต์ของธนาคาร	ซึง่สามารถเข้าถงึได้ง่ายและสะดวก	พร้อมทัง้อ�านวย
ความสะดวกโดยเลอืกสถานทีจ่ดัการประชมุทีง่่ายต่อการเดนิทาง	 และ 
เพยีงพอกบัจ�านวนผู้ถอืหุน้ทีม่าเข้าร่วมประชมุ	 จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีต้อนรบั 
ดแูลอ�านวยความสะดวกอย่างเพียงพอตลอดการประชมุ	เตรยีมการรกัษา 
ความปลอดภยัและแผนรองรบัเหตฉุกุเฉนิให้กบัผูเ้ข้าร่วมประชมุ	รวมท้ังมี 
การน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการบรหิารจดัการประชมุ

1.1 หลกัปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลสิทธขิองผู้ถอืหุน้
1.1.1	การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น	

เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน	4	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ
ปีบัญชีของธนาคาร	 ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ	 เรียกว่าการ
ประชมุวสิามญั	ซึง่จะเรยีกประชมุวสิามญัเม่ือไรกไ็ด้สดุแต่จะเหน็สมควร	
หรอืภายใน	1	เดอืนนบัแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสือร้องขอจากผู้ถอืหุน้ตามหลกั
เกณฑ์ทีก่ฎหมายก�าหนด	โดยใหจ้ัดการประชุมผู้ถอืหุ้นในวัน	เวลา	และ
สถานที่	 ซึ่งค�านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็น
ส�าคัญ	คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ใช้หนังสือมอบฉันทะท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลง
คะแนนเสียงได้	 สนับสนุนให้มีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย	 
1	 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น	 โดยให้มีการบริหาร 
จดัการประชมุให้เป็นไปตามกฎหมายและหลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่	ี
รวมถึงการจัดท�ารายงานการประชุมต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นสาระ
ส�าคัญอย่างถูกต้องครบถ้วน	 รวมถึงให้มีการเปิดเผยรายช่ือกรรมการ 
ทกุคนทีเ่ข้าร่วมประชมุพร้อมทัง้แสดงสดัส่วนเป็นร้อยละ	และรายชือ่ของ 
กรรมการทุกคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ในปี	2564	คณะกรรมการธนาคารได้มีการเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้จ�านวน	1	ครัง้	เป็นการประชมุสามญัประจ�าปี	และไม่มกีารเรยีก
ประชมุวสิามญั	 โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดวนัประชมุสามญั 
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ท่ี	28	(ปี	2564)	ในวนัที	่9	เมษายน	2564	เวลา	14.00	น.	 
ณ	ห้องแอทธนิ	ีครสิตัลฮอลล์	ชัน้	3	โรงแรม	ด	ิแอทธนิ	ีโฮเทล	แบงค็อก,	 
อะ	ลกัซ์ชูร	ี คอลเลค็ชัน่	 โฮเทล	 เลขที	่61	ถนนวทิย	ุ แขวงลุมพนิ	ี เขต
ปทุมวนั	กรงุเทพมหานคร	พร้อมทัง้จดัท�าแผนทีแ่ละข้อมลูการเดนิทางเป็น
เอกสารแนบส่วนหนึง่ในหนงัสอืเชญิประชมุ	และน�าส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้ทกุราย
ท่ีมีสทิธเิข้าร่วมประชมุ	 โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศให้ผูถ้อืหุ้นและนกั
ลงทนุได้ทราบผ่านระบบสือ่อิเลก็ทรอนกิส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

ท้ังนี้	 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	
COVID-19	ธนาคารได้ตระหนกัถงึความปลอดภยัและสุขภาพของผูถ้อืหุน้	
รวมถงึการรบัผดิชอบต่อส่วนรวม	 จงึได้ก�าหนดมาตรการและแนวปฏบิตัิ
ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้นประจ�าปี	คร้ังที	่28	(ปี	2564)	ซึง่ได้น�าส่งพร้อม
หนงัสอืเชญิประชมุ	โดยได้ขอความร่วมมอืให้ผู้ถอืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ
ปฏิบัติและรับทราบเรื่องต่างๆ	 อาทิ	 การผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัด
อณุหภมูร่ิางกายก่อนเข้าสูบ่รเิวณสถานทีป่ระชมุ	 การจดัท�าแบบคดักรอง 
ตนเองส�าหรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของ
เชือ้ฯ	การลงทะเบยีนเข้า-ออกบนแพลตฟอร์มไทยชนะ	เป็นต้น	ตลอดจน 
การแจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมว่า	 ส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลกัทรพัย์	(ก.ล.ต.)	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ 
พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1.2	 การแจ้งเชญิประชมุ	และเอกสารการประชมุ
ภายหลงัจากทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร	 ครัง้ที่	

5/2564	(1056)	เมือ่วนัที	่4	มนีาคม	2564	ได้มมีติก�าหนดวนัประชมุสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ที	่28	(ปี	2564)	ธนาคารได้ท�าการเผยแพร่มตทิีป่ระชมุ
คณะกรรมการธนาคารดงักล่าว	 พร้อมกันท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	
ซึง่มรีายละเอยีดเกีย่วกบัวนัประชมุผู้ถอืหุน้	ระเบยีบวาระการประชมุผูถ้อื
หุ้นและความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ	วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ที่
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มสีทิธเิข้าร่วมประชมุ	(Record	Date)	 ให้ผู้ถอืหุน้และผูล้งทนุทราบผ่าน
ทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และเว็บไซต์ของธนาคาร	ในวนัที	่5	มนีาคม	2564	ซึง่เป็นการ
ล่วงหน้ามากกว่า	30	วนัก่อนวนัประชมุผูถ้อืหุน้

ธนาคารจดัท�าหนงัสอืเชิญประชมุและเอกสารประกอบ
การประชุมรวมถงึรายงานประจ�าปีท้ังภาษาไทยและภาษาองักฤษ	 โดยมี
ข้อมลูก�าหนดวนั	 เวลา	และสถานทีจ่ดัประชมุ	วาระการประชมุทีร่ะบวุ่า
เป็นวาระเพือ่ทราบหรอืเพือ่พจิารณาอนมุตั	ิก�าหนดวาระการประชมุไว้เป็น
เรือ่งๆ	อย่างชดัเจน	มกีารขออนมุตัแิต่ละเรือ่งแยกจากกนั	เช่น	ในวาระที่
เกีย่วกบัคณะกรรมการ	ได้แยกเรือ่งการเลอืกตัง้กรรมการ	และการอนมุตัิ
ค่าตอบแทนกรรมการ	 ออกเป็นแต่ละวาระ	 เป็นต้น	ทัง้น้ี	 ในแต่ละวาระ
การประชมุมกีารระบถุงึวตัถปุระสงค์และเหตผุล	ความเหน็คณะกรรมการ	
ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ	 เพ่ือประกอบการ
พจิารณาในแต่ละวาระ	อาทิ

-	วาระเลอืกตัง้กรรมการ	มข้ีอมูลประกอบ	เช่น	ชือ่-
นามสกลุ	 อาย	ุ ประวติัการศกึษาและประวตักิารท�างาน	 จ�านวนบรษิทัท่ี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยแยกเป็นหวัข้อบรษิทัจดทะเบยีน	และกจิการที่
ไม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีน/องค์กรอืน่ๆ	หลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหา	ประเภท
ของกรรมการทีเ่สนอ	และในกรณทีีเ่ป็นการเสนอชือ่กรรมการเดมิกลบัเข้า
มาด�ารงต�าแหน่งอีกครัง้	ได้จดัให้มข้ีอมูลการเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา	
และวันที	่เดอืน	ปีทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้เป็นกรรมการ	รวมถงึจ�านวนปีท่ีเป็น
กรรมการของธนาคาร	เป็นต้น

-	วาระค่าตอบแทนกรรมการ	ได้น�าเสนอถงึนโยบายใน
การก�าหนดค่าตอบแทนและหลกัเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ
แต่ละต�าแหน่ง	โดยได้เสนอจ�านวนเงนิค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบให้
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาเป็นประจ�าทกุปี	 ได้แก่	 ค่าตอบแทนรายเดอืน
และค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	และค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการ
ชดุย่อย

-	วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก�าหนดค่าสอบบญัช	ีมี
ข้อมลูเก่ียวกบัผูท้ีจ่ะมาเป็นผูส้อบบญัช	ี เช่น	 ชือ่บรษัิทสอบบญัชทีีผู่ส้อบ
บญัชีสงักดั	ชือ่และรายละเอียดของผู้สอบบัญชทีีเ่สนอให้แต่งตัง้	ข้อมลูที่
แสดงถงึความเป็นอสิระของผูส้อบบญัชี	และจ�านวนเงนิค่าสอบบญัชทีีเ่สนอ	
เป็นต้น

-	 วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล	 ได้มีการเปิดเผย
นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคาร	 อตัราเงนิปันผลทีเ่สนอจ่ายพร้อม
ทัง้เหตผุลและข้อมลูประกอบการพิจารณา	เป็นต้น

ทัง้นี	้ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนังสือเชญิประชมุให้ผูถ้อืหุน้
สามารถส่งค�าถามทีต้่องการให้ตอบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ล่วงหน้ามายงั
ธนาคารได้ที	่E-mail	Address	:	share.holder@krungthai.com	หรอืตดิต่อ
ส�านกักรรมการธนาคาร	 ชัน้	13	 อาคารนานาเหนอื	 โทรศพัท์หมายเลข	
0-2208-4132,	0-2208-4136,	0-2208-4144,	0-2208-4146

ธนาคารได้อ�านวยความสะดวกแก่ผูถ้อืหุ้นทีไ่ม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง	 สามารถใช้หนงัสือมอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้	โดยธนาคารได้น�าส่งเอกสารดงัต่อ
ไปนี	้ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุให้กบัผูถ้อืหุน้	ได้แก่	แบบหนังสอืมอบ
ฉนัทะตามทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด	ครบทัง้	3	แบบ	คอื	แบบ	ก	-	แบบ
ทัว่ไปซึง่เป็นแบบทีง่่ายไม่ซบัซ้อน	แบบ	ข	-	แบบทีก่�าหนดรายการต่างๆ	
ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีดชดัเจนตายตัว	 ซึง่ธนาคารแนะน�าให้ผูถ้อืหุ้นใช้	

และ	แบบ	ค	-	แบบท่ีใช้เฉพาะกรณผีูถ้อืหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและ
แต่งต้ังให้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดแูลหุ้น	พร้อมทัง้ได้
เสนอชือ่และข้อมูลของกรรมการอสิระจ�านวน	2	 ท่านไว้เป็นทางเลอืกใน
การมอบฉนัทะ	หลกัฐานทีต้่องใช้ในการแสดงสทิธเิข้าร่วมประชมุ	ซึง่รวมถงึ 
เอกสารหรอืหลกัฐาน	 ค�าแนะน�าขัน้ตอนในการมอบฉนัทะด้วย	 โดยไม่มี
การก�าหนดเงือ่นไขใดซึง่ท�าให้ยากต่อการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุ้น	

ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่า
สมควรบรรจเุป็นวาระในการประชมุผูถ้อืหุน้โดยด�าเนนิการตามหลกัเกณฑ์
ทีธ่นาคารก�าหนด	 ผ่านทางเวบ็ไซต์ของธนาคารก่อนการประชมุผูถื้อหุน้
เป็นการล่วงหน้า	3	เดอืนสดุท้ายก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชวีนัที	่31	ธนัวาคม
ของทุกปี	โดยการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	ครัง้ที	่28	(ปี	2564)	ได้
ก�าหนดช่วงระยะเวลาตัง้แต่	วนัที	่1	ตลุาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2563	และ
การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี	ครัง้ที	่29	(ปี	2565)	ได้ก�าหนดช่วงระยะ
เวลา	ตัง้แต่วนัที	่1	ตลุาคม	ถงึ	31	ธนัวาคม	2564	โดยธนาคารได้แจ้งการ
ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ได้ทราบผ่านทางระบบข่าวอเิลก็ทรอนกิส์	 บนเวบ็ไซต์ของ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	 และเวบ็ไซต์ของธนาคาร	 ในวนัท่ี	25	
กนัยายน	2563	และวันที	่20	กนัยายน	2564	ตามล�าดบั	ซึง่ไม่มผีูถ้อืหุ้น
เสนอเรือ่งใด	 ทัง้น้ี	 ในวนัประชมุผู้ถอืหุน้	 ผูช่้วยเลขานกุารฯ	 ได้แจ้งให้ที่
ประชมุทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชมุว่า	 ไม่มผู้ีถอืหุน้ท่านใดเสนอเรือ่ง
เพือ่บรรจุเป็นวาระการประชมุ	 โดยธนาคารได้บันทึกข้อความดงักล่าวไว้
ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้

1.1.3	 การด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุ้น
ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ	 กรรมการ 

ผูจ้ดัการใหญ่	และประธานคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะเข้าร่วมการประชมุ 
ผูถ้อืหุน้ทกุครัง้	เว้นแต่จะตดิภารกิจทีส่�าคญัและจ�าเป็นทีท่�าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุ้นได้	 เพือ่ชีแ้จงผลการด�าเนนิงานและนโยบายการ
บรหิารงาน	และตอบข้อซกัถามให้ผูถ้อืหุ้นได้รบัทราบ	รวมถงึจดัให้มผีูต้รวจสอบ 
การนบัคะแนนเสยีงท่ีเป็นอสิระ	ท้ังนี	้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	 
ครัง้ท่ี	28	(ปี	2564)	กรรมการธนาคารได้เข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้นจ�านวน	9	
คน	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	75	ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	โดยมกีรรมการ
ทีไ่ม่ได้เข้าร่วมประชมุจ�านวน	3	คน	เนือ่งจาก	ศ.	(พเิศษ)	ดร.	กติตพิงษ์	
กติยารักษ์	ตดิภารกจิ	นายวชิยั	อศัรสักร	และนายผยง	ศรวีณชิ	กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่	 เป็นผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัพืน้ทีร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา	2019	(COVID-19)	 จงึอยูร่ะหว่างการด�าเนนิตามมาตรการแยก
สงัเกตอาการ	 ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้	 นอกจากนี	้ ผูบ้รหิาร 
สายงานบรหิารการเงนิ	ในฐานะ	Chief	Financial	Officer	(CFO)	ได้เข้า 
ร่วมประชมุด้วย	 โดยธนาคารได้มอบหมายให้บรษิทั	 กรงุไทยกฎหมาย	 
จ�ากดั	 ท�าหน้าทีด่แูลการประชมุ	(Inspector)	 ดแูลการนบัคะแนนเสยีง
ให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส	 ถกูต้องตามกฎหมาย	 ข้อบังคบัของ
ธนาคาร	และหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่	ีและได้เชญิผูถ้อืหุน้รายย่อย	1	คน	 
เพ่ือเป็นผูแ้ทนของทีป่ระชมุในการร่วมเป็นสกัขพียานการนับคะแนนเสยีง	 
นอกจากนี	้ผูส้อบบญัชขีองธนาคารประจ�าปี	2563	จากบรษิทั	ส�านกังาน
อวีาย	จ�ากดั	ได้เข้าร่วมประชมุเพือ่ชีแ้จงตอบค�าถามทีเ่กีย่วกับงบการเงิน
ต่อท่ีประชมุ	และผู้แทนสมาชกิอาสาพิทกัษ์สทิธผิูถ้อืหุ้น	สมาคมส่งเสรมิผู้
ลงทุนไทย	 ได้เข้าร่วมประชมุด้วย	 โดยประธานกรรมการธนาคารซึง่ท�า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชมุได้แจ้งรายชือ่กรรมการ	ประธานคณะกรรมการ
ชดุย่อย	ผูบ้ริหาร	และผู้ทีเ่ข้าร่วมประชมุดงักล่าว	ให้ผู้ถอืหุน้ได้ทราบก่อน
การเข้าสูว่าระการประชมุ
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ธนาคารจดัให้มกีารใช้บัตรลงคะแนนเสยีงในทกุวาระ
เพือ่พจิารณา	โดยได้น�าระบบคอมพวิเตอร์	และ	QR	Code	มาใช้ในการ
รบัลงทะเบยีน	และการนบัคะแนนเสยีง	และมกีารแสดงผลในทกุวาระ	ซึง่
ช่วยให้การด�าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและรวดเรว็	ทัง้น้ี	
ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ	ประธานในทีป่ระชมุได้มอบหมายให้ผูช่้วยเลขา
นกุารฯ	 แจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบถงึข้อบงัคบัในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการประชมุ
และสทิธขิองผู้ถอืหุน้	กฎเกณฑ์และกตกิาทีใ่ช้ในการประชมุ	การสอบถาม
หรอืแสดงความคิดเหน็	 การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง	
นอกจากนี	้ธนาคารดแูลสทิธขิองผูถื้อหุน้โดยไม่มกีารเพิม่วาระการประชมุ
ทีไ่ม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น	โดยเฉพาะวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้
ต้องใช้เวลาในการศกึษาข้อมูลก่อนตดัสนิใจ	เว้นแต่จะได้มกีารด�าเนนิการ
ถูกต้องตามกระบวนการข้ันตอนตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดยท่ีผ่านมา 
รวมถงึการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	ครัง้ที	่28	(ปี	2564)	ทีป่ระชมุ 
ผูถ้อืหุน้ได้พจิารณาเรือ่งต่างๆ	 ตามล�าดบัระเบยีบวาระทีไ่ด้ก�าหนดไว้ใน 
หนงัสอืเชญิประชมุทีธ่นาคารได้น�าส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดย 
ไม่มกีารเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระการประชมุ	 และไม่มกีารเพ่ิมวาระอืน่ๆ	 
ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ

ในวาระเลือกตั้งกรรมการ	 ซึ่งมีการพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจ�านวน	4	คน	คณะกรรมการได้เสนอ
รายช่ือกรรมการท่ีผ่านการพจิารณาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนตามนโยบายและกระบวนการสรรหากรรมการ	 ให้ผู้ถือหุ้น
พจิารณาและลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการทีละคน	 โดยกรรมการทกุ
คนท่ีได้รบัการเสนอชือ่ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่	 ได้ออก
จากห้องประชมุเป็นการชัว่คราว	จนกว่าทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ได้พจิารณาและ
ลงมติเรียบร้อยแล้ว	 จึงกลับเข้าห้องประชุม	 โดยประธานได้แจ้งชื่อ-
นามสกลุของกรรมการและผลการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล

ทัง้นี	้ในทกุวาระการประชมุ	ประธานในทีป่ระชมุได้เปิด
โอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ 
ตรวจสอบการด�าเนนิงานของธนาคาร	สอบถาม	แสดงความคดิเหน็	ตลอดจน 
ข้อเสนอแนะ	ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัวาระหรอืเก่ียวกบัธนาคารได้โดยอิสระ	
ในเวลาทีเ่พยีงพอ	 และเป็นไปตามวธิกีารท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา	2019	ทีข่อให้ใช้เวลาในการประชมุให้เป็น
ไปอย่างกระชบัและมปีระสทิธภิาพ	ตามทีไ่ด้แจ้งต่อทีป่ระชมุก่อนเริม่เข้าสู่
วาระการประชุม	 โดยธนาคารตอบค�าถามผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุทีก่�าหนดไว้และค�าถามทีเ่กีย่วข้องก่อน	
ส�าหรบัค�าถามอืน่	 ธนาคารจะน�าค�าตอบเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของธนาคาร	
โดยธนาคารได้บันทกึประเด็นต่าง	ๆ 	เหล่านัน้ทีส่�าคญัรวมถงึค�าชีแ้จงของ
ธนาคารไว้ในรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้

1.1.4	 การเปิดเผยมตแิละรายงานการประชมุผู้ถอืหุน้
ภายหลงัการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี	 ครัง้ที	่28	

(ปี	2564)	เสรจ็สิน้	ธนาคารได้เผยแพร่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พร้อมผลการลง
คะแนนเสยีงเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	และงดออกสยีง	ในแต่ละวาระ	ทัง้ภาษา
ไทยและภาษาอังกฤษ	 ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และ
เวบ็ไซต์ของธนาคาร	ก่อนเวลา	9.00	น.	ของวันท�าการถดัไป

ในการจดัท�ารายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	 
ครัง้ที	่28	(ปี	2564)	ได้มกีารบนัทกึรายละเอยีดในเรือ่งต่างๆ	ดงัต่อไปนี้ 
ไว้ด้วย

-	 รายชือ่และต�าแหน่งของกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชมุ
ทุกคนและกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกคนซึ่งรวมถึงกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่	พร้อมทัง้แจ้งเหตผุลของการไม่สามารถเข้าร่วมประชมุ	รายชือ่ 
เลขานกุารบรษิทัซึง่ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารในทีป่ระชมุและผูช่้วยเลขานกุาร
บรษิทัท�าหน้าทีเ่ป็นผูด้�าเนนิการประชมุ	 ตลอดจนผูบ้รหิารระดบัสูงของ
ธนาคาร	รวมถงึผูบ้รหิารสายงานบรหิารการเงนิ	ผูส้อบบญัช	ีผูแ้ทนสมาชกิ
อาสาพทัิกษ์สทิธผิูถ้อืหุ้น	 สมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย	 ผูแ้ทนของบรษิทั	 
กรงุไทยกฎหมาย	 จ�ากดั	 ซึง่ท�าหน้าท่ีดแูลการประชมุ	(Inspector)	 และ 
ผู้ถือหุ้นรายย่อย	 ที่เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็น 
สกัขพียานการนบัคะแนนเสียง

-	 วธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระซึง่มกีารใช้
บตัรลงคะแนนเสยีง	การนบัคะแนนเสยีงโดยการใช้ระบบคอมพวิเตอร์	และ
มตขิองทีป่ระชมุ	 วธิกีารและขัน้ตอนการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็	
ซึง่ผูช่้วยเลขานุการบรษิทัได้ชีแ้จงรายละเอยีดให้ผู้ถอืหุ้นทราบก่อนเริม่เข้า
สูว่าระการประชมุ

-	 ค�ากล่าวเชญิของประธาน	 ท่ีได้กล่าวเชญิผูถ้อืหุน้ที่
ประสงค์จะสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็	 ในแต่ละวาระการประชมุใน
ทุกวาระ	 ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้นและสรุปสาระส�าคัญของข้อซักถาม	
ความคดิเหน็	 และข้อเสนอแนะ	 รวมทัง้ชือ่-นามสกลุของกรรมการและ 
ผูบ้รหิารของธนาคาร	ท่ีได้ตอบชีแ้จงในแต่ละวาระ	รวมถงึค�าถามท่ีผูถ้อืหุน้ 
ได้เขยีนข้อค�าถามฝากไว้

-	 มตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	 พร้อมรายละเอียดจ�านวน
และสดัส่วนของคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระทกุวาระ	 โดยระบุ
อย่างชดัเจนว่า	เหน็ด้วย	ไม่เหน็ด้วย	งดออกเสียง	และบัตรเสยี

1.2 หลักปฏิบัติในการคุ ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐานอย่าง 
เท่าเทียมกนั

หุน้ของธนาคารประกอบด้วยหุน้	2	ประเภท	คอื	หุน้สามญั	
และหุ้นบรุมิสทิธ	ิซึง่มคีะแนนเสียงเท่ากนัคอื	1	หุน้	เป็น	1	เสยีง	และถอื
เสียงข้างมากเป็นมต	ิ ยกเว้นกรณทีีเ่ป็นไปตามทีร่ะบไุว้ในข้อบงัคบัของ
ธนาคารหรือตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น	 ธนาคารก�าหนด
กระบวนการด�าเนนิการต่างๆ	ในลกัษณะท่ีสนบัสนุนให้มกีารคุม้ครองสทิธิ
ขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม	อาทิ

-	 ในวาระการพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ	 ได้
น�าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิทกุรปูแบบต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
พิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี	 โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นแก ่
กรรมการนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ธนาคารได้ 
ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงการก�าหนดนโยบาย
และหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ	โดยได้มกีารเปรยีบเทียบหลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายค่าตอบแทน	
รวมถงึการค�านงึถงึความเหมาะสมของภาระหน้าท่ี	ความรบัผดิชอบ	ใน
การให้นโยบาย	แก้ปัญหา	และตดัสนิใจในการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร	
เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายและทิศทางธรุกจิของธนาคาร	ซึง่ได้เทียบเคยีงกับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคาร
พาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน	โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว	 พร้อมทั้งระบุว่า	 ธนาคารไม่มีการ
ให้สิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร	 ทั้งนี้	 โดยได้
เสนอจ�านวนเงนิค่าตอบแทน	รวมถงึข้อมูลค่าตอบแทนในปีท่ีผ่านมา	ซึง่
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	28	(ปี	2564)	ได้มีมติอนุมัติค่า
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ตอบแทนกรรมการประจ�าปี	2564	 ได้แก่	 ค่าตอบแทนรายเดือนและ 
ค่าเบีย้ประชมุของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร	และ 
ค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย	 รวมถึงเงิน
บ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี	2563	ตามที่เสนอ

-	 เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มส่ีวนร่วมในการก�ากบัดแูลธนาคาร	
และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่าย	 ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลพร้อมข้อมูลด้าน
คุณสมบัติ	และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ	เพื่อเข้ารับ
การคดัสรรผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	และคณะ
กรรมการธนาคาร	พิจารณาน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการ	โดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�าหนด	ผ่าน
ทางเวบ็ไซต์ของธนาคารก่อนการประชมุผู้ถอืหุน้เป็นการล่วงหน้า	3	เดอืน
สุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่	 31	 ธันวาคมของทุกปี	 โดยการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	28	(ปี	2564)	ได้ก�าหนดช่วงระยะ
เวลาตั้งแต่	วันที่	1	ตุลาคม	ถึง	31	ธันวาคม	2563	และการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�าปี	ครั้งที่	29	(ปี	2565)	ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลา	ตั้งแต่วัน
ที่	1	ตุลาคม	ถึง	31	ธันวาคม	2564	โดยธนาคารได้แจ้งการให้สิทธิผู้ถือ
หุ ้นได ้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์	 บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และเว็บไซต์ของธนาคาร	 ในวันท่ี	 
25	กนัยายน	2563	และวนัท่ี	20	กนัยายน	2564	ตามล�าดบั	ซึง่ไม่มีผู้ถอืหุ้น 
เสนอชื่อบุคคลเข้ามา	ทั้งนี้	ผู้ช่วยเลขานุการฯ	ได้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า	ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ	โดยธนาคารได้บนัทกึข้อความดงักล่าว
ไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

-	 ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ฉบับสมบูรณ์	ซึ่งรวมเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ	 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
ตั้งแต่วันที่	19	มีนาคม	2564	ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า	21	วันก่อนวันประชุม
ผูถ้อืหุน้	เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ได้มเีวลาศกึษาข้อมลูเป็นการล่วงหน้า
อย่างเพียงพอ	ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร	ส�าหรับ
การน�าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น	 ธนาคารได้มอบหมายให้
บริษัท	 ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 นายทะเบียนหุ้น
ของธนาคารเป็นผู้ด�าเนินการ	ซึ่งได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพร้อมกัน	 โดยแยกฉบับภาษาไทยให้
แก่ผูถ้อืหุน้สัญชาตไิทย	และฉบบัภาษาองักฤษให้แก่ผูถ้อืหุน้ต่างด้าว	โดย
น�าส่งทางไปรษณีย์ในวันที่	2	เมษายน	2564	ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า	7	วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	นอกจากนี้	ธนาคารได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์
รายวันจ�านวน	1	ฉบับ	ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	3	วัน	คือ	ตั้งแต่
วันที่	29	ถึง	31	มีนาคม	2564	ล่วงหน้า	11	วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	
ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น	 ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น	บนเว็บไซต์ของธนาคารภายในก�าหนด	14	 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น	คือ	วันที่	23	เมษายน	2564	ซึ่งสามารถดาวน์โหลด
ได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศ
ผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์	 บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และเว็บไซต์ของธนาคาร	เมื่อวันที่	23	เมษายน	2564	เพื่อ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 และ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการ

ประชมุดงักล่าว	สามารถสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็มายังธนาคาร
ได้ภายใน	1	เดือน	นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

1.3 หลกัปฏบัิตใินการป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์
1.3.1	คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศ

ใช้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ	(Code	of	Conduct)	มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้
เป็นแนวทางให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานทุกคนของธนาคาร
ประพฤติตนให้อยู่ในกฎระเบียบ	 ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 และ
สอดคล้องกับกฎหมาย	 และไม่ใช่เพียงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ 
จรรยาบรรณนี้เท่านั้น	 แต่ยังรวมถึงการมีความเข้าใจและเจตนาในการ 
ปฏิบัติตามกฎหมายด้วย	 โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา 
ทุกคน	ทุกระดบั	ในการตดิตามดแูลให้มีการปฏบัิตติามจรรยาบรรณ	โดยให้ถอื 
เป็นส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน	 ท้ังนี้	 โดยได้ก�าหนดเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์	ไว้เป็นส่วนหนึง่ของจรรยาบรรณธรุกจิ	ซึง่ประกอบด้วย
หลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในและการปิดกั้นข้อมูล	
กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล	 หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง	 และการรับและ
มอบประโยชน์อันเป็นสิง่จงูใจ	รวมถงึจดัท�าคูม่อืป้องกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์	 เพื่อให้พนักงานและผู้บริหารของธนาคารใช้เป็นหลักใน
การปฏิบัติ

1.3.2	 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
-	ธนาคารมีนโยบายห้ามกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	

และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 น�าข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อประโยชน์
ส่วนตนหรอืเผยแพร่ให้บุคคลอืน่ทราบ	รวมท้ังก�าหนดให้มีการเกบ็รกัษา
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร	พร้อมทั้งแจ้งแนวทาง
ดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ	 โดยมีสาระส�าคัญ	 คือ	 ห้าม
พนักงานท�าการซื้อ	ขาย	โอน	หรือรับโอนหลักทรัพย์	ในประการที่น่าจะ
เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก	 โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็น
สาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัย์ทีย่งัมไิด้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ	 และตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือ
ฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร	และ
ไม่ว่าการกระท�าดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ืน่	หรอื
น�าข้อมลูภายในน้ันออกเปิดเผยเพือ่ให้ผูอ่ื้นกระท�าดงักล่าว	โดยตนได้รบั
ประโยชน์	 ทั้งนี้	 การไม่ปฏิบัติหรือฝ่าฝืนจะถูกพิจารณาตามระเบียบ
ปฏิบัติงานของธนาคารรวมถึงการด�าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

-	กรรมการธนาคาร	กรรมการผูจั้ดการใหญ่	ผูบ้รหิาร
สายงาน	 และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปใน
ฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน	 มีหน้าท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ 
หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร	ทั้งของตน	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุ 
นิติภาวะ	 ต ่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่	 ก.ล.ต.	
ก�าหนด

-	 ธนาคารมีการรายงานการถือหุ ้นธนาคารของ
กรรมการธนาคาร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหารสายงาน	 รวม
ถึงคู่สมรส	 และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ	 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน	 และเปิดเผยการถือและการเปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ�าปีของธนาคาร

-	ก�ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัย์และป้องกนัการใช้
ข้อมูลภายใน	โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่
ออกโดยธนาคาร	 และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้
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ข้อมูลภายในให้กรรมการ	 และพนักงาน	 ได้ทราบผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ	ของธนาคาร

-	 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ
ธนาคารแจ้งต่อเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร	และให้ผูบ้ริหารระดบั
สูงแจ้งต่อฝ่าย	Retail	Banking	Regulations	and	Market	Conduct	
เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นธนาคารอย่างน้อย	1	 วันล่วงหน้า	 ก่อนท�าการ 
ซื้อขาย

1.3.3	 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
-	คณะกรรมการธนาคารในการประชมุครัง้ที	่13/2552	

(751)	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2552	ได้มีการพิจารณาให้มีการด�าเนินการ
ตามมาตรา	89/14	มาตรา	89/15	และมาตรา	89/16	แห่งพระราชบัญญตัิ
หลักทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2535	โดยก�าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคารทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตน	รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการกิจการของธนาคารและบริษัทย่อย	 ตามแบบฟอร์มที่ธนาคาร
ก�าหนด	โดยเลขานกุารบริษทัมหีน้าทีเ่กบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยี
ดังกล่าว	 และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้ประธาน
กรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน	7	 วัน
ท�าการ	นบัแต่วนัทีธ่นาคารได้รบัรายงาน	ทัง้น้ี	ทีผ่่านมารวมถงึในปี	2564	
กรรมการและผูบ้รหิารของธนาคารได้มกีารรายงานตามหลกัเกณฑ์และ
วธิกีารทีค่ณะกรรมการธนาคารก�าหนด	นอกจากน้ี	ข้อบงัคบัของธนาคาร	
ข้อ	34.	ได้ก�าหนดให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด	
ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	 โดยประธานอาจเชิญให้ออก
นอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

1.3.4	 การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ี 
เกี่ยวโยงกัน	

ธนาคารมีระบบภายในเรียกว่า	White	List	 โดยเป็น
ระบบที่เก็บรวบรวมรายชื่อกรรมการ	 และผู้บริหารระดับสูง	 รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติ	
ธรุกจิสถาบนัการเงิน	เพือ่ให้หน่วยงานภายในได้ใช้เป็นฐานข้อมลูเบือ้งต้น 
ในการตรวจสอบรายช่ือบุคคล	 ที่เกี่ยวข้องซ่ึงจะท�าให้เกิดเป็นรายการ 
ระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ซึง่มนีโยบายและหลกัปฏบัิต	ิดงันี้

นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกัน
เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่

อาจจะเกิดขึ้นจากการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง	ธนาคารก�าหนด
ให้ใช้ราคาตลาดหรอืราคายุตธิรรมในการท�าธรุกรรมทกุประเภท	ยกเว้น
มีกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ากับก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น	 ก็จะถือให้เป็นไป
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกันหรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน

ธนาคารได้ให้ความส�าคญัต่อการป้องกนัความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์จากการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยง
กัน	 โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการ	 ธนาคารได้มีการพิจารณาถึง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	 ซื่อสัตย์	 สุจริต	 สมเหตุ
สมผล	มคีวามเป็นอสิระ	ภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่	ียดึมัน่ในจรรยาบรรณ 
ของการด�าเนนิธรุกจิ	และหลกับรรษทัภบิาลของธนาคาร	และเพือ่ให้เกดิ 
ความมั่นใจได้ว่าการท�ารายการระหว่างกัน	 หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
ดังกล ่าว	 เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ข ้อก�าหนดของสถาบันก�ากับ	 

ธนาคารได้มีการมอบหมายให้	“กลุม่ก�ากบังานกฎเกณฑ์	สายงานก�ากับ
กฎเกณฑ์	และกฎหมาย”	ท�าหน้าทีก่�ากบัดแูลและตรวจสอบขัน้ตอนการ
อนุมัติการท�ารายการดังกล่าว	ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ากับ
ก�าหนด	ทั้งนี้	หากรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการ
ใดทีส่ถาบนัก�ากบัก�าหนดหรอืธนาคารมรีะเบยีบปฏบิตัว่ิาการท�ารายการ
นั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร	 เพื่อป้องกันมิให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ธนาคารได้ก�าหนดข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการธนาคารในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการอนุมตักิารท�ารายการระหว่างกนั 
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้	ดังนี้

1)	 กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูรายการทีอ่าจมคีวาม
ขดัแย้งทางผลประโยชน์	หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการระหว่างกนั	 
ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)	 ห้ามกรรมการทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องมส่ีวนร่วม
ในการพจิารณาอนมุตั	ิและกรณทีีม่กีารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	ให้คณะ
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพจิารณาให้ความเห็นตามหลักการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี	และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)	 การให้สนิเชือ่หรอืลงทนุในกจิการทีก่รรมการมผีล
ประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารด้วยมติเป็นเอกฉันท์	 โดยไม่มีกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณา
อนุมัติด้วย	และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ต้องก�าหนด
ราคาและเงือ่นไขต่างๆ	ตามการค้าปกตขิองธนาคาร	และปฏบัิตเิหมอืน
ลูกค้าทั่วไป

2.	 การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
คณะกรรมการมเีป้าหมายในการด�าเนนิธรุกจิให้ผูม้ส่ีวนได้ 

ส่วนเสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับ 
คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง	 ท้ังใน 
เรื่องการแจ้งเบาะแสหรือแสดงความคิดเห็น	 ตลอดจนร้องเรียนผ่าน 
ช่องทางต่างๆ

2.1	นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเคารพใน

สิทธิท่ีมีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 ไม่กระท�าการใดๆ	 ท่ีเป็นการละเมิด
สทิธขิองผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี	และจัดให้มกีระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความ
ร่วมมอืระหว่างธนาคารกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียในการสานประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมและร่วมเสริมสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับกิจการ

2.2	หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ธนาคารตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสยีกลุม่ต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร	โดยค�านงึถงึและยดึหลกั
การปฏิบัติ	ดังนี้

2.2.1	การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือ

กฎหมายท้ังภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ	 รวมถึงหลัก
สิทธิมนุษยชนสากล	Universal	Declaration	of	Human	Rights	หรือ	
UDHR	โดยธนาคารสนบัสนนุหลกัการพืน้ฐานของสทิธมินษุยชนในทุกๆ	
สายธุรกิจ	และในทุกๆ	พื้นที่ที่ธนาคารด�าเนินกิจการ	ธนาคารเคารพใน
การปกป้องรักษา	 รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ
มนษุยชนตามหลกัการทีก่�าหนดไว้ในปฏญิญาสากลว่าด้วยสทิธิมนษุยชน 
ของสหประชาชาติ
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2.2.2	การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารมีนโยบายในการด�าเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิด

ต่อทรพัย์สินทางปัญญาท้ังหลาย	ไม่ว่าจะเป็นเคร่ืองหมายการค้า	สทิธบิตัร	 
ความลับทางการค้า	 และผลงานอันมีลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ	 โดยในการใช้ 
เผยแพร่	 หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ	 จะต้องได้รับอนุญาต
จากผูเ้ป็นเจ้าของทรพัย์สนิทางปัญญานัน้ก่อน	ขณะเดยีวกนัพนกังานทุกคน	 
จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร	 ได้แก่	 สิทธิบัตร	
เครื่องหมายการค้า	ลิขสิทธิ์	ความลับทางการค้า	และข้อมูลอื่นๆ	ที่เป็น
ของธนาคารด้วย

2.2.3	การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
ธนาคารจะแข่งขันทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่าง

ซือ่สตัย์สจุรติ	ด้วยวธิกีารทีโ่ปร่งใส	โดยการด�าเนนิงานใดๆ	ของธนาคาร
ทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจดัซือ้จดัจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถกูต้อง	ตาม
กระบวนการที่กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างก�าหนด
ไว้	รวมทั้งธนาคารจะไม่แทรกแซง	หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อ
กระท�าการใดๆ	ทีไ่ม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่องรฐั	เพือ่ให้ได้มาซึง่สญัญา
หรือข้อตกลงใดๆ	 จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ	รวมท้ังจะต้องถอืปฏบิตัใิห้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน

2.2.4	การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ธนาคารมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย	

จริยธรรม	ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	
และยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล	
ทั้งนี้	 ธนาคารก�าหนดให้มี	 “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน”	และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ	และมีนโยบาย
ในการจัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด	 (Whistle	
Blowing)	 ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	 รวมท้ัง
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	 และความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 และ
สนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน	 รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ	 และคู่ค้ามีและประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน	 และเข้าร่วมเป็นภาคี 
เครือข่ายด้วย	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังได้รับใบประกาศรับรองการเป็น 
สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยรอบที่สอง	(Thai	
Private	Sector	Collective	Action	Against	Corruption)	จากโครงการ
แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย	(CAC)

2.2.5	แนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ธนาคารจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปฏิบัติตาม

นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเคร่งครัด	ดังนี้
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
ธนาคารด�าเนนิการตามนโยบายดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุ้น

และการปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนัและเป็นธรรม	มุง่มัน่ด�าเนนิ 
ธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี	 สามารถสร้างผลก�าไรให้เติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเนือ่งและมัน่คง	ด้วยความรอบคอบและโปร่งใส	ปฏบิตัติามกฎหมาย	
กฎเกณฑ์หรือข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน	 และยึดม่ันในหลัก 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของ 
ผู้ถือหุ้น	มุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	 เพื่อสร้าง 
มูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า
ธนาคารมีนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความมุ่งมั่นใน

การให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ	 เต็มก�าลังความสามารถด้วย
ความเสมอภาค	เป็นธรรม	ด�าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย	และมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง	น�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมี
ความหลากหลาย	โดยมกีารพฒันากระบวนการท�างานและน�าเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัมาใช้อย่างเหมาะสม	รวมถงึพฒันาช่องทางการให้บรกิารผ่าน
เทคโนโลยต่ีางๆ	เพือ่อ�านวยความสะดวกและลดต้นทนุของลกูค้าในการ 
เข้าถงึบรกิารของธนาคาร	เพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวงั 
ของลูกค้า	 ให้ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด	 มีมาตรการ 
ในการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้าที่รัดกุม	เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล	
ไม่เปิดเผยข้อมลูหรอืความลบัของลูกค้า	เว้นแต่กฎหมายก�าหนดให้ต้อง 
เปิดเผยหรือได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า	รวมทั้งจัดให้
มช่ีองทางเพ่ือรบัเรือ่งร้องเรียนของลกูค้า	และมหีน่วยงานดแูลรบัผดิชอบ
ในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ	ตลอดจนการตดิตามวดัผล
ความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ	
ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย	(Sales	
Conduct)	ธนาคารได้กระท�าอย่างมคีวามรบัผิดชอบ	ไม่ท�าให้เกดิความ
เข้าใจผิด	หรือใช้ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

ข้อพึงปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
ธนาคารมนีโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอเจ้าหนีท้กุกลุม่	ได้แก่	

ผู้ฝากเงิน	 ผู้ถือหุ้นกู้	 และเจ้าหนี้อ่ืนๆ	 บนพื้นฐานของการได้รับผล
ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมต่อทกุฝ่ายตามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ	ทีต่กลงกนั
ไว้อย่างเคร่งครดั	กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่	ต้อง
รบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบล่วงหน้า	เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางการแก้ไข
ในการเจรจาต่อรองทางธรุกจิ	พงึละเว้นการเรยีก	รบั	หรอืจ่ายผลประโยชน์ 
ใดๆ	 ท่ีไม่สุจริตในการค้า	 รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง	 
ครบถ้วน	และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้า
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจกับ 

คู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค	 มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 และเงื่อนไข 
สัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 โดยยึดผล
ประโยชน์สงูสดุของธนาคารเป็นส�าคญั	ไม่เอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอื
พวกพ้อง	มกีารให้ข้อมลูทีถ่กูต้อง	ครบถ้วน	และอยูบ่นพืน้ฐานของความ
จริงแก่คู่ค้า	หลีกเลี่ยงการรับของก�านัล	สินน�้าใจ	การเลี้ยงรับรอง	หรือ
บริการ	ที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง	เพื่อ
หลีกเลี่ยงข้อครหาต่างๆ	 และป้องกันมิให้เกิดความโน้มเอียงท่ีอาจจะ
ช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ	โดยยึดถือการปฏิบัติตาม
ระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด	 รวมท้ังก�าหนดนโยบายต่างๆ	
ทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อคูค้่าไว้เป็นลายลกัษณ์
อักษร	และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร	อาทิ	นโยบายการจัดหา
พัสดุ	เกณฑ์การคัดเลือกผู้ค้า	แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับธนาคาร	และ
ประกาศจัดซ้ือจัดจ้างต่างๆ	 เป็นต้น	 รวมถึงส่งเสริมการพัฒนา	 การ
ประกอบธุรกิจกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน	 เช่น	 การช่วยให้ความรู้	 พัฒนา
ศักยภาพ	 และยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการที่ได้
มาตรฐาน	 ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อ
แรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรม	 รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	
รวมถึงติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลคู่ค้า	เป็นต้น	
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ข้อพึงปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร
ธนาคารมีนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจของ

ธนาคารโดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�าไว้กับพันธมิตรธุรกิจ
ของธนาคาร	 ให้ความช่วยเหลือธุรกิจรวมถึงประสานประโยชน์ซึ่งกัน 
และกันทั้งในด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ	 และยกระดับความ
สามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐานเพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ธนาคารมีนโยบายในการประกอบธุรกิจด้วยการแข่งขันท่ี

เป็นธรรม	เปิดเผย	โปร่งใส	ไม่สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขนัอย่าง
ไม่เป็นธรรม	 และไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี	 กลั่นแกล้ง	
หรอืบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิของคูแ่ข่ง	แต่ขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งการตกลง
หรือการพูดคุย	 ถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน
อื่นๆ	 เกี่ยวกับต�าแหน่งที่ตั้ง	ภูมิประเทศ	การตลาด	การจัดสรรลูกค้า	
อัตราดอกเบี้ย	ค่าธรรมเนียมต่างๆ	รวมถึงผลิตภัณฑ์	บริการ	หรือแผน
ธุรกิจ	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของธนาคาร

ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารก�าหนดให้มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นลายลักษณ์อักษรและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ 
ของธนาคาร	โดยให้ความส�าคญัและมุง่ปลกูฝังจติส�านกึในเรือ่งความรบั
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้ึนในหมู่ผู้บริหารและพนักงาน
ทุกระดับผ่านนโยบายและโครงการด้าน	CSR	 ต่างๆ	 ที่ธนาคารจัดขึ้น	
ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรทีด่ขีองสงัคม	มส่ีวนร่วมในการพฒันา
คณุภาพชวีติทีด่ใีห้แก่ชมุชนและสังคมโดยรวม	ทัง้นี	้ในด้านสิง่แวดล้อม	
แม้ธุรกิจของธนาคารจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก	 ซึ่ง
ไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตโิดยตรง	แต่
ธนาคารได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม	

โดย	“จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร”	ได้มีการก�าหนดหัวข้อ	
จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ	 ซึ่งครอบคลุมหลักการปฏิบัติใน 
การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืนรวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม	 ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการ
ด�าเนินงาน	 และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ความส�าคัญในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม	 มีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านส่ิงแวดล้อมรวมถึง 
ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมการศึกษาและอนุรักษ ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 พร้อมลงมือปฏิบัติ	 ณ	 สถานท่ีจริง	 ทั้งนี้	
ธนาคารได้จัดท�าและเผยแพร่ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งสรุป
สาระส�าคัญการด�าเนินการในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ�าปีหรือ
รายงานความยั่งยืนของธนาคารด้วย

ข้อพึงปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารรับรู้ถึงสิทธิและ

หน้าที่ของตนเป็นอย่างดี	 และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ธนาคารก�าหนดไว้	 ขณะเดียวกันยัง
ตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของธนาคาร
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม

ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน
ธนาคารมนีโยบายและแนวปฏบิตัต่ิอพนกังานโดยให้ความ

ส�าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร	 จัดให้มีระบบการบริหารงาน

บุคคลที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่าง 
เท่าเทียมกนั	มกีารปฏบิติัทีเ่ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วข้อง 
อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน	 ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่อง 
เงินเดือน	ค่าตอบแทน	และผลประโยชน์อื่นๆ	ที่เหมาะสม	ตามหน้าที่
ความรบัผดิชอบ	ซึง่เทยีบเคยีงได้กบัธนาคารพาณชิย์หรอืสถาบันการเงิน
ชั้นน�า	 มีนโยบายก�าหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงาน
ของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว	โดยมกีารวดัผลการปฏบิตังิาน
ตาม	Balanced	Scorecard	ส�าหรบัการจ่ายผลตอบแทนให้กบัพนกังาน	
ธนาคารได้ด�าเนนิงานตามนโยบาย	Performance	Driven	Organization	
(PDO)	คือ	“องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ”	โดย
พนักงานจะได้รบัผลตอบแทนสอดคล้องตาม	Performance	ของตนเอง	
นอกจากนี้	 ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	
โดยการจัดสวสัดิการท่ีหลากหลาย	สามารถตอบสนองความต้องการของ
พนักงานได้อย่างเหมาะสม	เช่น	จัดให้มีสถานพยาบาลธนาคารเพื่อให้
บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน	 ครอบครัว	 และพนักงานท่ี
เกษียณอายุ	 การให้เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลพนักงาน	 เงินช่วย
เหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน	การให้เงินกู้สวัสดิการ	รวมถึงการจัด
ให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

ธนาคารปรับปรุงวิธีการเรียนรู ้	 จัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ	 และกระบวนการพัฒนาบุคลากร	 เพื่อการส่งเสริมเพิ่ม
ศักยภาพ	 ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานให้พร้อมรับการ
แข่งขันทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลาและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร	
ตลอดจนโครงการฝึกอบรมด้านการพฒันาจติด้วยการวปัิสสนากรรมฐาน	
นอกจากนี	้ให้มกีารส่งเสรมิความรู้และให้ความส�าคญัในความปลอดภยั
ของพนกังาน	โดยการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัและ
เอือ้ต่อการท�างาน	มกีารก�าหนดมาตรการความปลอดภยัทีต้่องด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 และที่ธนาคารก�าหนดขึ้น	 รวมทั้งก�าหนดให้
แต่ละหน่วยงานจัดท�าคู่มือแผนฉุกเฉิน	 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติใน 
การรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร	 ทั้งใน
สถานการณ์ปกติหรือเมื่อเกิดวิกฤต	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังส่งเสริม	
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน	ตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน

ข้อพึงปฏิบัติต่อภาครัฐ
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคู่กับ

การมีจรยิธรรมท่ีด	ีเป็นรากฐานส�าคญัท่ีท�าให้ธนาคารเตบิโตอย่างม่ันคง
และยั่งยืนต่อไป	ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร	นอกจากการมุ่งสร้าง
ผลก�าไรให้แก่ผู้ถือหุ้น	 สร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้า	 และสนับสนุนให้
สงัคมโดยรวม	มีคณุภาพชวีติท่ีดขีึน้แล้ว	ธนาคารมีนโยบายในการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย	ประกาศข้อก�าหนด	และกฎระเบยีบต่างๆ	ของหน่วยงาน
ก�ากบัอย่างเคร่งครดั	รวมถงึให้ความร่วมมอืและประสานงานกบัหน่วยงาน 
ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ร่วมเสรมิสร้างความมัน่คงและเจรญิเตบิโตให้กับ
ประเทศชาติ

2.3		การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ธนาคารด�าเนนิธรุกจิโดยยดึหลักบรรษทัภบิาล	มุง่เน้นการ

บรหิารจัดการด้วยความซือ่สตัย์	โปร่งใส	เป็นธรรม	ต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	 
และค�านึงผลประโยชน์ต่อผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ ่ม	 ท้ังพนักงาน	 
ลูกค้า	สังคม	ผู้ถือหุ้น	คู่ค้า	และหน่วยงานก�ากับ	ธนาคารได้ประกาศ
ใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน	ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญที่



131ส่วนท่ี 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ช่วยสร้างความมุ่งมั่นพัฒนาในกระบวนการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็น
มาตรฐาน	สร้างการเตบิโตและเสรมิความมัง่คัง่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกกลุ่ม	 ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร	 “GROWING	TOGETHER	FOR	
SUSTAINABILITY:	กรงุไทย	เคยีงข้างไทย	สูค่วามย่ังยนื”	โดยมกีารก�าหนด
นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิของธนาคาร	ข้อพึงปฏบัิตอิย่าง
เป็นธรรมต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม	 ใช้เกณฑ์ของผลกระทบ	
(Impact)	 ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมถึงการค�านึงเรื่องสิทธิในการมี 
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านช่องทางต่างๆ	 ที่หลากหลาย	 เช่น	
ให้มกีารทบทวนปรบัปรงุนโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั	
ให้มีความทันสมัย	 มีความเป็นมาตรฐานสากลภายใต้หลักการในการ 
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ	 การจัดให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของ 
พนักงาน	 เพื่อน�าผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพและรูปแบบวิธีการ 
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของ
พนกังาน	การเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม
ตามวาระต่างๆ	ทีธ่นาคารจดัขึน้	เช่น	การให้สิทธแิก่ผูถ้อืหุน้ในการแสดง
ความเหน็อย่างเป็นอสิระในการประชมุผูถ้อืหุน้	การเสนอวาระ	การเสนอ
ชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดสรรเป็นกรรมการของธนาคาร	 การจัด
กระบวนการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง	 เพ่ือการเสนอแนะและให้
ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ในการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร	หรอืร้องเรยีนแจ้ง
เบาะแส	ในกรณีที่เป็นการกระท�าทุจริต	ไม่ถูกต้อง	ไม่โปร่งใส

2.4	การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ	

(Whistle	 Blowing	 Policy)	 และได้เปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วนได้เสีย 
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้หลายช่องทาง	 ซึ่งหากผู้ใด
พบเห็นการกระท�าความผิดของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงาน	 ลูกจ้าง
ของธนาคาร	หรือพนักงานบริษัทในเครือ	ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต	
ผดิกฎหมาย	ผดิระเบยีบธนาคาร	หรอืกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัต่าง	ๆ 	 
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก่�าหนดไว้	ทัง้นี	้ข้อมลูของผู้แจ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ	และได้รับการคุ้มครอง
ทั้งระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ	โดยมี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด	ดังนี้

-	 	ประธานกรรมการธนาคาร
	 E-Mail:	whistletruth@krungthai.com
-	 Whistle	Blowing	Team	

• E-Mail:	whistle@krungthai.com	
• 	จดหมาย :	 Wh i s t l e	 B low ing	 Team	 
ส�านักกรรมการผู ้จัดการใหญ่	 เลขท่ี	 35	 
ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	
กรุงเทพมหานคร	10110

• โทรศัพท์:	0-2208-4120	
• โทรสาร:		0-2256-8778

ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
-	 	Krungthai	Contact	Center	0-2111-1111	

ตลอด	24	ชั่วโมง

-	 เว็บไซต์ธนาคาร	
-	 E-Mail:	compliant.center@krungthai.com	
-	 	https://www.contactcenter.ktb.co.th	
	 หรือ	E-Mail:	call.callcenter@krungthai.com
-	 โทรสาร:	0-2256-8170
-	 	จดหมาย:	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	35	อาคารนานาเหนอื	

ชั้น	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 
เสนอแนะข้อคดิเหน็ต่อคณะกรรมการและผู้บรหิาร
โดยตรงทางอเีมลของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร	ซึง่
จะมี	E-Mail	Address	 ในระบบ	Intranet	ของ
ธนาคารและมีช่องทางร้องเรียนอื่นอีก	ดังนี้	
• 	E-Mail:	hr.care@krungthai.com	ซึง่ดแูลโดย

ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัท
ภิบาล	 ผู้บริหารกลุ่มสวัสดิการและพนักงาน
สมัพันธ์	และผูบ้รหิารฝ่ายบรหิารงานวนิยัและ
พนักงานสัมพันธ์

• 	Hotline	 ทางโทรศพัท์หมายเลข	0-2208-8887/	
E-Mail:	Hr_hotline@krungthai.com

ช่องทางส�าหรับผู ้ถือหุ ้นที่ประสงค์จะเสนอแนะ
ประเด็นทีม่ปีระโยชน์ต่อธนาคาร	หรอืเรือ่งทีเ่ก่ียวข้องกบัสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ผ่านคณะกรรมการอิสระ	ทาง	E-Mail:	share.holder@krungthai.com

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
ก.	ผู้ร้องเรียนด�าเนินการผ่านช่องทางการร้องเรียน

ต่างๆ	รายชือ่ของผูร้้องเรยีนจะถูกเกบ็ไว้เป็นความลับและได้รบัการคุม้ครอง 
ทั้งในระหว่างการด�าเนินการและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

ข.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จัดล�าดับความรุนแรง	ดังนี้
	 -	 ขอความช่วยเหลือ
	 -	 เสนอแนะ
	 -	 ร้องเรียน
	 -	 ร้องเรียนเร่งด่วนรุนแรง
ค.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือทันที/ให้

ค�าปรึกษา/ติดตามเรื่อง	แล้วแต่กรณี
ง.	 1)	 กรณีเป็นเรื่อง	Crisis	Communication	 ไม่

สามารถแก้ไขปัญหาได้	สามารถ	รายงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้องทันที	เพื่อ
พิจารณาเข้าสู่กระบวนการบริหารการสื่อสารในภาวะวิกฤติทันที

	 2)	กรณีซับซ้อน/ทุจริต	ต้องปฏิบัติตามระเบียบ/
น�าส่งเรื่องให้สายงานตรวจสอบภายใน	ด�าเนินการตรวจสอบทันที

จ.	 หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	รายงานสรปุรายเดอืน/งวด/ปี
ฉ.	 ทบทวนกระบวนการเป็นประจ�าทุกปี	

ธนาคารมีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า	ครอบคลุม	3	หลักการใหญ่	คือ	ความซื่อสัตย์ส่วนตน	(Integrity)	
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ความยุติธรรมในการด�าเนินธุรกิจ	 (Fairness)	 และการรับผิดชอบต่อ	 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(Responsible	of	Stakeholders)	ซึง่แบ่งการด�าเนินงาน 
เป็น	3	ส่วนดังนี้

1)	 ยึดถือหลักการดูแลผลประโยชน์ของลูกค้าเป็น
ส�าคญั	และให้บรกิารด้วยความยตุธิรรม	โดยธนาคารจะไม่เปิดเผยข้อมลู
หรือความลับของลูกค้า	 ยกเว้นกฎหมายก�าหนดให้ต้องเปิดเผยหรือได้
รับ	อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า

2)	 ให้ความส�าคัญถึงการด�าเนินการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้าอย่างทันท่วงที	 มีการส�ารวจพฤติการณ์แวดล้อม	 ท�าความ
เข้าใจและจดัการต่อข้อร้องเรยีนของลูกค้าด้วยวธิกีารเหมาะสม	ยุตธิรรม	
และโปร่งใส

3)	ด�าเนินการโฆษณา	จัดกิจกรรมทางการตลาด	น�า
เสนอผลติภณัฑ์และบรกิาร	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า	ด้วย
การให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนที่เป็นประโยชน์ก่อนตัดสินใจใช้
บริการ

3.	 การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส
3.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้
ธนาคารดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน	
มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม	ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมคีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม	ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคน 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย	์ 
โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม	 จนเกิดเป็นวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขึ้นใน
องค์กร	ให้เป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	มกีารเปิดเผย 
ข้อมูลของธนาคาร	 สอดคล้องกับกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และ 
มาตรฐานทีส่�าคญัต่างๆ	พร้อมทัง้จดัท�าคูม่อืการเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใส	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�าหรับ
พนักงานทุกระดับ	ทุกส่วนงาน	ทั้งในส่วนกลาง	และส่วนภูมิภาค	และ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร

3.2 หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
3.2.1	 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540 
ธนาคารมีการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารของธนาคารสูส่าธารณชน	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญติัข้อมลู
ข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถงึ
ข้อมลูข่าวสารของธนาคาร	โดยสาระส�าคญัของการด�าเนนิการดงันี้

3.2.1.1	 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบ
สารสนเทศ	

ธนาคารจั ด ให ้ มี 	 Web s i t e 	 ย ่ อ ย 	 คื อ	
e-Procurement	(ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง)	 ที่เช่ือมโยงโดยตรง	(Quick	
Link)	กบั	Website:	www.krungthai.com	ของธนาคาร	เพือ่อ�านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนทัว่ไป	 ในการเข้าดขู้อมลูข่าวสารการจดัซือ้จดัจ้าง
ของธนาคารภายในเวบ็ไซต์น้ี	 ให้มข้ีอมลูสรปุผลการพจิารณาการจดัซือ้ 
จัดจ้างทีธ่นาคารจดัซือ้กบับคุคลและหน่วยงานภายนอกทีเ่ป็นปัจจบุนัไว้	 
มกีารเผยแพร่ประกาศเกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร	ซึง่ประกอบด้วย 
ประกาศการจดัซือ้จัดจ้างด้วยวธิสีอบราคาและประกวดราคา	 ประกาศ

ยกเลิกการสอบราคาและประกวดราคา	ประกาศผลรายช่ือผูช้นะการสอบ
ราคา	ประกวดราคา	และการประมลู	นอกจากการสบืค้นข้อมลูการจดัซือ้
จดัจ้างของธนาคารตามทีไ่ด้เผยแพร่ไว้แล้ว	 ในกรณผีูส้นใจทีจ่ะเสนองาน
ในการจดัซือ้จดัจ้างของธนาคาร	สามารถเข้าสูร่ะบบดงักล่าวได้ด้วยตนเอง	
เพยีงแต่แจ้งข้อมลูส่วนบคุคล	 และปฏบิตัติามเงือ่นไขและข้อตกลงตามที่
ธนาคารก�าหนด

3.2.1.2	การเปิดเผยข้อมลูของธนาคารและข้อมลู
ของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคลภายนอกที่ร้องขอ

หน่วยงานท่ีมีอ�านาจตามกฎหมาย	 หน่วยงาน 
ภาครฐัและเอกชนสามารถร้องขอตรวจสอบข้อมลูจากธนาคารได้	ภายใต้ 
ข้อบังคบัของกฎหมายและหลกัการพิจารณาของธนาคาร	ดงัน้ี

ก)	 หน่วยงานที่มีอ�านาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร 

หลักฐาน	 หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�าในฐานะพยาน 
บุคคล	 สามารถขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค�าขอเปิดบัญช	ี
รายการทางบญัชขีองบัญชเีงนิฝาก	ขอตรวจสอบข้อมลูการฝาก-ถอนเงนิ	 
ขอทราบยอดเงินคงเหลือ	ในบัญชีเงินฝาก	เป็นต้น

ข)	 หน่วยงานและบุคคลท่ีไม่มีอ�านาจตาม
กฎหมาย

ในการขอตรวจสอบข้อมูล	 จะมีท้ังหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน	 รวมถึงบุคคลท่ัวไป	 ส่วนใหญ่เป็นการ
ร้องขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล	 ซึ่งธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้	
เนื่องจากตามพระราชบญัญัตข้ิอมลูข่าวสารของราชการ	พ.ศ.	2540	มาตรา	
24	บญัญตัว่ิา	หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่
ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น	 โดย
ปราศจากความยนิยอมเป็นหนังสอืจากเจ้าของข้อมลูทีใ่ห้ไว้ล่วงหน้าหรือ
ในขณะนั้นไม่ได้

3.2.2	การเปิดเผยข้อมูลตามหลกัการของการเป็นบรษิทั
จดทะเบยีนและตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่

ธนาคารมกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบักจิการ	
ทัง้ข้อมลูทางการเงนิและข้อมลูท่ีไม่ใช่การเงนิอย่างเพยีงพอ	ถกูต้อง	ครบ 
ถ้วน	โปร่งใส	ทัว่ถงึ	เชือ่ถือได้	และทันเวลา	ตามข้อก�าหนดของส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	 และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	อาทิ	การเปิดเผยข้อมลูผ่านแบบ	56-1	
One	Report	เป็นต้น	ทัง้น้ี	ข้อมลูส่วนใหญ่ได้เผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของ
ธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษด้วย	ซึง่ช่วยให้ผูถ้อืหุน้	ลกูค้า	และ
ผูท้ีส่นใจสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย	 มคีวามเท่าเทยีมกนั	 และเชือ่ถอืได้	
โดยมกีารด�าเนนิการต่างๆ	อย่างน้อยดงัต่อไปนี้

3.2.2.1	การเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกับการเงนิ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญักบัคณุภาพ

ของรายงานทางการเงนิ	 โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อ 
งบการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	มกีารก�ากบัดแูลให้การจดัท�างบการ 
เงนิดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	 และหลกัการ
บญัชีทีร่บัรองทัว่ไป	โดยยึดหลกัความระมดัระวงั	ถกูต้อง	ครบถ้วน	เป็น
จริง	 และสมเหตุสมผล	 เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของ
ธนาคารอย่างแท้จรงิ	 จดัให้มกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน	และเปิดเผย
ข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ากับดูแลและ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนด	เพือ่ประโยชน์



133ส่วนท่ี 2 การก�ากับดูแลกิจการ

ของผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทัว่ไป	ทัง้นี	้คณะกรรมการธนาคาร	ได้แต่งตัง้คณะ
กรรมการตรวจสอบ	 ทีป่ระกอบด้วยกรรมการอสิระ	 เพ่ือท�าหน้าทีก่�ากบั
ดแูลสอบทานความน่าเชือ่ถอืและความถกูต้องของรายงานทางการเงนิ	รวมทัง้ 
ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน	 และการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 จึงมั่นใจได้ว่างบการเงินของ
ธนาคารดงักล่าวมคีวามน่าเชือ่ถอืตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่
รบัรองทัว่ไป	ถกูต้องตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

การเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการเงนิ
-	 การน�าส่งงบการเงนิและรายงานทางการเงนิภายใน

เวลาตามหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ	 ได้แก่	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	 และ
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	รวมถงึตามทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วข้องก�าหนด	

-	การจดัท�าค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ	
เพื่อสรุปอธิบายในเชิงวิเคราะห์	 และใช้เป็นข้อมูลประกอบการเปิดเผย 
งบการเงนิเป็นรายไตรมาส

-	การจดัท�างบการเงินถกูต้องตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองทัว่ไป	การเลอืกใช้นโยบายบญัชีทีเ่หมาะสม

-	 การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	 ท้ังค่า
ตอบแทนจากการสอบบญัช	ี(Audit	Fee)	และ	ค่าบริการอืน่	ในรายงาน
ประจ�าปีเป็นประจ�าทกุปี

-	 คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีรายงานความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิ	โดยธนาคารเปิดเผย 
รายงานดงักล่าวแสดงไว้ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจ�าปี

3.2.2.2	การเปิดเผยข้อมลูทีไ่ม่เก่ียวกบัการเงิน
-	 การเปิดเผยการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

ธนาคาร	เช่น	การให้ความเหน็ชอบและสนบัสนนุให้	ธนาคารจดัท�านโยบาย
ด้านบรรษทัภบิาลเป็นลายลกัษณ์อกัษร	อาท	ินโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	
นโยบายด้านความ	รบัผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	และนโยบายการ
ต่อต้านการให้สนิบนและคอร์รปัชัน	เป็นต้น

-	 การจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีและรายงานความยัง่ยนื	เป็นประจ�าทกุปี	โดยได้เผย
แพร่นโยบายและรายงานการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ไีว้
บนเว็บไซต์ของธนาคาร

-	 การเปิดเผยรายชือ่	ประวติั	บทบาท	หน้าท่ี	
และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย	 
จ�านวนครัง้ของการประชมุและจ�านวนครัง้ท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วม
ประชุมในปีทีผ่่านมา	ประวตักิารฝึกอบรมของกรรมการในรายงานประจ�าปี 
เป็นประจ�าทกุปี	และบนเวบ็ไซต์ของธนาคาร

-	 การเปิดเผยโครงสร้างผูถ้อืหุน้ธนาคาร	ข้อมูล
การถอืหุน้ธนาคารของกรรมการและผูบ้ริหาร	ทัง้ทางตรงและทางอ้อม

3.2.2.3	 การเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วกบัการเงนิและ
ไม่เกีย่วกบัการเงิน

-	 การเปิดเผยนโยบายและจ�านวนค่าตอบแทน
ของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูทีส่ะท้อนภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ	 
โดยธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและ 
สมเหตสุมผล	 มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่
ทบทวนโดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบ 
ของกรรมการ	สถานะทางการเงินของธนาคาร	เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัใน
กลุม่ธุรกจิระดบัเดียวกนั	และต้องเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น

3.3 การเปิดเผยข้อมลูตามข้อก�าหนดของการเป็นบรษิทัจ�ากดั 
3.3.1	งานนกัลงทนุสมัพันธ์
ธนาคารจดัให้ทีม	Finance	Strategy	ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบ 

ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลของธนาคาร	 ท่ีเป็นประโยชน์แก่ 
ผูล้งทุน	 นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์	 ผูจ้ดัการกองทนุทัง้ในและต่างประเทศ	 
ตลอดจนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทียม	 เป็นธรรม	และท่ัวถงึ	 ผ่าน
กจิกรรมส่ือสารทีห่ลากหลาย	โดยปัจจบุนั	นางสาวปรยีานนัท์	ศกัดิพ์ชิยัสกลุ	 
ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส	 ทมี	Finance	Strategy	 เป็นผูไ้ด้รับมอบหมาย 
ให้รบัผดิชอบงานด้านนักลงทนุสัมพนัธ์	ซึง่ในปี	2564	ธนาคารได้พบและ
ให้ข้อมลูต่อนกัวเิคราะห์และผูล้งทนุในโอกาสต่างๆ	ดงันี้

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครัง้

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว	 
(One-on-One	Meeting	&	Conference	Call)

74

การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม	 
(Analyst	Meeting	&	Fund	Meeting)

8

การเข้าร่วมประชุมนักลงทุน	 
(Investor	conference	/	Roadshow)

3

รวม 85

ข้อมูลการติดต่อกับทีม	Finance	Strategy	
โทรศัพท์:		 	 0-2208-3668-9
E-Mail:	 	 ir@krungthai.com
ที่อยู่:		 	 		 บมจ.ธนาคารกรงุไทย	อาคารนานาเหนอื	ชัน้	12 

	 เลขที่	35	 ถ.สุขุมวิท	 แขวงคลองเตยเหนือ	 
	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110	

เว็บไซต์ธนาคาร:	 เมนู	“นักลงทุนสัมพันธ์”

3.3.2	การสือ่สารเพือ่ภาพลกัษณ์ของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้ทีม	Marketing	Strategy	 

รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ	 
ในปี	2564	ดังนี้	

รูปแบบการเผยแพร่ จ�านวนครัง้

ข่าวเผยแพร่	(Press	Release) 178

การแถลงข่าว	(Press	Conference) 20

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง	(Press	Interview) 21

รวม 219
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7. โครงสรา้งการก�ากับดูแลกิจการ และข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ
 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บรหิาร พนักงานและอื่น ๆ 

7.1 โครงสรา้งการก�ากับดูแลกิจการ
ธนาคารมีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ แบ่งเป็นระดับนโยบายก�ากับดูแล ประกอบด้วยคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย 

และระดับจัดการประกอบด้วยสายงานต่าง ๆ รายละเอียด ตามโครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2564 หน้า 008-009

7.2 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการ
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ 

โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลซึง่ผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตาม
ขั้นตอนของกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director 
Pool) เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญตาม Skill Matrix ทีก่�าหนดไว้ซึง่สอดคล้องกบัภารกจิและยทุธศาสตร์ธนาคารท้ังในปัจจบุนัและอนาคต 
รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบด้วยคณะบุคคลท่ีมีคุณสมบัติหลากหลาย ท้ังในด้านทักษะ 
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ โดยไม่กีดกันหรือใช้
ความแตกต่างส่วนบุคคล อาทิ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ เป็นต้น เป็นข้อจ�ากัดในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
คณะกรรมการธนาคารมีสุภาพสตรีจ�านวน 2 คน ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการธนาคาร 1 คน) กรรมการธนาคาร
ทุกท่านอุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งท�าให้ธนาคารมีคณะกรรมการธนาคารท่ีเข้มแข็ง ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของ
กรรมการได้ถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และตามข้อบังคับข้อที่ 22 ที่ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 ของทั้งหมด นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ 
โดยไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีกรรมการคน
ใดด�ารงต�าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน 

โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�านวน 12 อัตรา เป็นไปตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งท่ี 14 เม่ือวันที่  
27 เมษายน 2550 ซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีกรรมการจ�านวน 12 คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
จ�านวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการ
อิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร และเป็นแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
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ตลาดทุน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการอิสระมีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารและด�ารง
ต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดง
ความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลสิทธิและป้องกัน
ประโยชน์ของผู้ถอืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีอ่ืน ๆ  อนัเป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร โดยกรรมการอสิระมบีทบาท
หน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบของ
องค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ข้อบังคบัของธนาคาร ข้อ 19. ก�าหนดให้คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธานกรรมการ โดยตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น�าองค์กรได้ท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อให้
บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น�าในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน ที่ส่งผลให้แผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความส�าเร็จ มีการติดตาม
การด�าเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�า
ทกุเดอืน เป็นก�าลงัส�าคญัผลกัดนันโยบายด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคาร สร้างจรยิธรรมให้กบับคุลากร
ทุกระดับ โดยได้ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การบริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
การพฒันาและประเมนิประสทิธภิาพในการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร ความสมัพนัธ์ระหว่างผูถ้อืหุน้ การประชุมผูถ้อืหุน้ และบทบาทในด้าน
อื่น ๆ

คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นผู้ก�าหนดนโยบายให้การบริหารงาน ระบบงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมี
จริยธรรม และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจโดยไม่จ�ากัด ประธานกรรมการธนาคารจึงเป็นบุคคลคนละคนกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีการ
ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แยกจากกันอย่างชัดเจน

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการธนาคาร และผู้มีอ�านาจควบคุมบรษัิท
• คณะกรรมการธนาคาร 

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ 
2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการก�ากับ

ดูแลความเสี่ยง
3) นายวิชัย อัศรัสกร  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) นายธันวา เลาหศิริวงศ์  กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ ์ กิตยารักษ ์  กรรมการ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ

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

และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
7) พลเอก เทียนชัย รับพร  กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
9) นางนิธิมา เทพวนังกูร  กรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษทัภบิาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม
10) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
11) ดร.กุลยา ตันติเตมิท  กรรมการ กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
12) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ



136 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร 

1) ดร.กุลยา ตันติเตมิท  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 แทน
   นางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร 
   ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 

ในปี 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ได้ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ด�าเนินการสรรหาบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่ก�าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคตรวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของธนาคารตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี มีการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการตามที่ก�าหนด โดย
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนางแพตริเซีย มงคลวนิช ที่ลาออก ทั้งนี้ โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

การทีป่ระธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ มไิด้กระทบต่อการใช้ดลุพินจิในการตดัสินใจอย่างมอิีสระ เนือ่งจากประธานกรรมการ
เป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการก�าหนด Skill 
Matrix ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมทั้งโครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบ และถ่วงดุล (check and balance) 
กนัอย่างเพยีงพอ ประธานกรรมการเป็นกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ไม่เป็นกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม และไม่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในคณะกรรมการ
ชุดย่อยใด ๆ ของธนาคาร นโยบายการบริหารจัดการและระบบงานถูกก�าหนดและก�ากับดูแลโดยคณะกรรมการธนาคาร โครงสร้างคณะกรรมการ
ธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย กรรมการอิสระจ�านวน 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ�านวน 12 คน หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยกฎบัตรคณะกรรมการอิสระได้ก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหนึ่งว่า เสนอแนะ
วาระการประชมุต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณทีีเ่หน็ว่ามเีรือ่งส�าคญัหรอืประเดน็ปัญหาทีค่ณะกรรมการธนาคารควรพจิารณาและยงัไม่ได้มกีาร
บรรจุไว้ในวาระการประชุม ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระ โดยให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ
ในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของธนาคาร โดยการจัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ และการประชุม

• กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนธนาคาร 
ในปี 2564 กรรมการผูม้อี�านาจลงลายมอืชือ่แทนธนาคารเป็นดงันี ้“นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ โดยล�าพงั ลงลายมือ

ชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท”

7.2.3  บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลให้กรรมการทกุคนและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซือ่สตัย์สุจรติ 

และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ก�ากบัดแูลการด�าเนนิกจิการทัง้หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของธนาคาร มตคิณะกรรมการ
ธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้
แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารที่ระบุอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการธนาคาร เพือ่ใช้อ้างองิในการปฏบัิตหิน้าท่ีของกรรมการธนาคารทุกคน โดยมีผลบังคบัใช้ตัง้แต่
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งนี้ กฎบัตร
คณะกรรมการธนาคารฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ได้มีการทบทวนและอนุมัติโดยมติคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 15/2564 (1391) เม่ือวันที่  
12 พฤษภาคม 2564 โดยธนาคารได้เผยแพร่กฎบตัรคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ผูส้นใจสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร

อ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ
(1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�าได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง 

หรอืกรรมการอืน่ร่วมกนัตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป ซึง่คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอ�านาจลงลายมือชือ่และประทับตราส�าคญัของธนาคารกระท�า
การใด ๆ แทนธนาคารได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจพิจารณาก�าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ธนาคารกระท�าการใด ๆ แทนธนาคารได้

(2) คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่และพนักงานต่าง ๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของธนาคาร 
โดยให้ผูใ้ดมอี�านาจและหน้าทีเ่พยีงใดสดุแต่คณะกรรมการธนาคารจะเหน็สมควร รวมทัง้สามารถก�าหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบ�าเหนจ็รางวลัแก่
บุคคลเหล่านี้ และถอดถอนจากต�าแหน่งได้

(3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ�านาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่าง ๆ ของธนาคารก็ได้ ทั้งน้ี  
ถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่

(4) คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นท่ีปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือให้ความ
คิดเห็นในกิจการของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กับทั้งก�าหนดค่าจ้างและบ�าเหน็จรางวัลได้
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(5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้ได้เป็นครัง้คราว ในเมือ่พจิารณาแล้วมคีวามเหน็ว่าธนาคาร
มีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท�าได้ แต่มีกิจการบางประการท่ีพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดให้เป็นอ�านาจของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

(1) การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
(2) การอนุมัติจัดสรรก�าไร
(3) การเลือกตั้งกรรมการธนาคารใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจ�านวน
(4) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
(5) การเพิ่มทุน ลดทุน การโอนส�ารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น และการออก

หุ้นกู้
(6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การท�า แก้ไข หรือเลิกสัญญา

เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
(1) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั ความซือ่สัตย์สุจรติ และเป็นไปตามกฎหมาย รวมท้ังก�ากบัดแูลการด�าเนนิ

กิจการทั้งหลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้าง
คุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน

(2) ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี
(3) ก�ากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการก�าหนดนโยบายการด�าเนินงาน นโยบายการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงที่มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ก�าหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ากับดูแลความเส่ียงที่ดี (Risk 
Governance Framework) เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนด รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึง
ความเสี่ยง (Risk Culture)

(4) ดูแลให้มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ  ในการด�าเนินงาน และสามารถ
สะท้อนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท�าหน้าที่ควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) 
มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล

(5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�าคัญ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการ
ติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน

(6) ตระหนกัถงึบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสทิธแิละปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุ
ฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ทิศทางขององค์กร ก�ากับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ

(7) ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตั้งแต่ต้นจนจบ (End-to-End 
Process) จัดให้มีช่องทางในการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ ของผู้แจ้งหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทัง้การให้นโยบายเพ่ือการพฒันาและปรบัปรงุการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร โดยค�านงึถงึความปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของธนาคาร

(8) ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ 
และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมท้ังก�ากับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหาร
ระดบัสูงทีม่ปีระสิทธผิลเป็นประจ�าทกุปี มโีครงสร้างค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรทีค่�านงึถงึความเสีย่ง มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว

(9) คณะกรรมการธนาคารต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถอืหุ้นเปน็การประชมุสามญัประจ�าปีภายใน 4 เดอืน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบ
ปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึ่งกรรมการธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญ
เมื่อไรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น

(10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น รวมท้ังมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความ
สามารถ ทั้งนี้ กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่
ประชุมเป็นการชั่วคราวได้
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(11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดต้ังคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร
และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ัง
พิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
คณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม 

(12) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิาน ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิกรรมการท่านอืน่ และ
แบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสม
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร เช่น ทุก ๆ 3 ปี เป็นต้น โดย
ต้องเปิดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลไว้ในรายงานประจ�าปี

(13) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Directors of Listed Companies) 
และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code)

• บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น�าองค์กรได้ท�าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  

เพือ่ให้บรรลผุลประโยชน์สงูสดุในระยะยาว โดยเป็นผูน้�าในการผนกึศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทัง้ความสามารถของกรรมการธนาคาร
และฝ่ายจดัการของธนาคารเข้าด้วยกนั ทีส่่งผลให้แผนกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวประสบความส�าเรจ็ มกีารตดิตาม
การด�าเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�า
ทกุเดอืน เป็นก�าลงัส�าคญัผลกัดนันโยบายด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมของธนาคาร สร้างจรยิธรรมให้กบับุคลากร
ทุกระดับ โดยมีบทบาทหน้าที่สรุปได้ดังนี้

การบริหาร
(1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของธนาคารด้วยความ

เท่าเทียมกัน
(2) ให้ความส�าคัญต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายท้ังในด้านการก�ากับของทางการและของธนาคาร 

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(3) ก�ากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร
(4) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการธนาคารทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
(1) ท�าหนา้ที่ประธานในที่ประชมุและเขา้รว่มการประชุมทกุครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ�าเปน็ เพื่อใหก้ารด�าเนินการประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารมีประสิทธิภาพ
(2) ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องส�าคัญ

ได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(3) กระตุ้นให้กรรมการธนาคารทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�านาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้แก่

ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านได้รับข้อมูลของธนาคารท่ีถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ  
ซึง่จะน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ของธนาคารอย่างมปีระสิทธภิาพ มกีารบรหิารจดัการด้านเวลาทีเ่พยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะเสนอเรือ่ง และเพยีงพอส�าหรบัคณะ 
กรรมการธนาคารในการอภิปรายประเด็นที่ส�าคัญและปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารมีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้โดยทั่วกันในวาระประชุมที่ส�าคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้น�าแนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
กรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้มีการปรึกษาหารือกันเป็นประจ�า

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน
(1) ดแูลให้มกีารจดัการปฐมนเิทศและการเข้าเย่ียมชมการปฏบิตังิาน ให้กบักรรมการธนาคารใหม่ทกุท่าน ซึง่จะช่วยให้กรรมการ

ธนาคารใหม่เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
(2) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติ

หน้าที่กรรมการธนาคารที่จัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นท่ียอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น

(3) สนบัสนนุส่งเสรมิให้กรรมการธนาคารทกุท่านท�างานร่วมกนัอย่างเป็นทมี อนัจะก่อให้เกดิความมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการท�างาน ดแูลให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ และแบบประเมนิท้ังคณะ 
น�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร
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(4) ก�าหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�าอย่าง 
ต่อเนื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารกับ 

คณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ท�าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ข้อบังคับต่าง ๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค�าชี้แจงเพิ่มเติม 
การรบัทราบรายงานประจ�าปี การอนมุตังิบดลุและบญัชกี�าไรขาดทุน การอนมุตัจัิดสรรก�าไรและเงินปันผล การแต่งตัง้กรรมการธนาคาร และก�าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ การเลอืกต้ังผูส้อบบัญชแีละก�าหนดจ�านวนเงนิค่าสอบบัญช ีการอนมุตัเิรือ่งการแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธขิองธนาคาร เป็นต้น

บทบาทในด้านอื่น ๆ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน�านโยบายและ

การตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงาน

• การประชุมและองค์ประชุม
(1) ประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือในกรณีที่กรรมการธนาคารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ 

ให้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารก�าหนดวันประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ
(2) คณะกรรมการธนาคารมีก�าหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะจัดให้ประชุม ณ สถานที่อื่นใดก็ได้ สุดแต่จะ

เห็นสมควร
(3) ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง

กรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุมโดย
วิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

(4) ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด 
กรรมการธนาคารคนหนึง่ม ี1 เสียงในการลงคะแนนและการวินจิฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถอืเสยีงข้างมากเป็นมตขิองท่ีประชมุ ในกรณท่ีีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�าแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่น
ที่ไม่ใช่ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เป็นมติของที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็น
ไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวน
กรรมการทั้งหมด

(5) ในกรณีที่ประธานกรรมการธนาคารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการธนาคาร ให้
รองประธานกรรมการธนาคารเป็นประธานในทีป่ระชมุ ถ้าไม่มรีองประธานกรรมการธนาคารหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ให้กรรมการธนาคาร
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

(6) กรรมการธนาคารคนใดมส่ีวนได้เสยีในการประชมุเรือ่งใด ห้ามออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ ในกรณนีี ้ประธานในทีป่ระชมุ
อาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้

(7) จ�านวนกรรมการธนาคาร แม้ต�าแหน่งจะว่างไปบ้าง แต่กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท�ากิจการได้ อย่างไรก็ดี ถ้าจ�านวน
กรรมการธนาคารลดน้อยลงจนเหลือไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการธนาคารท่ีเหลืออยู่ย่อมท�ากิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการอิสระมีโอกาสที่จะ
ประชุมระหว่างกันตามความจ�าเป็นในรูปแบบองค์คณะ เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้แจ้งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

• วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร
เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน 1 ใน 3 

ของทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการธนาคารคนใดมีความ
เหมาะสมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการธนาคารจะพจิารณาประสิทธภิาพของการปฏบิติัหน้าทีข่องกรรมการธนาคารรายดงักล่าวและ
ชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 
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7.3 ข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการชุดย่อย
7.3.1  คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จ�านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ากับดูแล 

ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
คณะกรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการอิสระ เพ่ือช่วยศกึษาและกลัน่กรองงานตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณทีีต้่องอาศยั 
ความเป็นกลางในการวินิจฉัย ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร
ได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ ซึ่งได้ก�าหนดองค์ประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ การประชุม และวาระการด�ารงต�าแหน่ง

7.3.2  รายชื่อและขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย

• คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
3) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ
4) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ

 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�านาจที่ก�าหนด
2) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการลงทุน หรือขายหลักทรัพย์ที่ธนาคารลงทุน การซื้อขาย หรือให้เช่าทรัพย์ของธนาคาร 

ตามอ�านาจที่ก�าหนด
3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�าปี 
5) การติดตามงานที่มีความส�าคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
6) การพจิารณาอนุมตัหิรอืรบัทราบกิจการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานทีค่ณะกรรมการบรหิารเหน็ว่าจ�าเป็นหรอืสมควรเป็นการ

เร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด�าเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว
7) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารของธนาคาร ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการธนาคารทั้งหมด คณะกรรมการบริหารของธนาคาร

จึงเป็นคณะกรรมการในระดับก�ากับดูแล (Oversight Level) ดังนั้น กรรมการบริหารจึงไม่ถือว่าเป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารตามนัยข้อ 5.1 ของ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส. 10/2561 เรือ่ง ธรรมาภบิาลของสถาบันการเงิน ทัง้นี ้ไม่รวมถงึ นายผยง ศรวีณชิ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เนื่องจากเป็นผู้มีต�าแหน่งในฝ่ายจัดการ และเป็นกรรมการที่มีอ�านาจลงนามผูกพัน

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร

• คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ
2) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
3) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ

 นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารปรบัปรงุขอบเขต อ�านาจ หน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประจ�าปี 2564/2565 (ปรับปรุงธันวาคม 2564) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้



141ส่วนท่ี 2 การก�ากับดูแลกิจการ

อ�านาจของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจในการเข้าถึงเอกสาร ข้อมูล และรายงานต่าง ๆ  ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัด หากมีข้อจ�ากัดในการ

เข้าถึงข้อมูล เนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายหรือการรักษาความลับ คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 
ควรหารือกับคณะกรรมการธนาคารเพื่อหาแนวทางจัดการเรื่องดังกล่าว และสามารถเรียกให้ฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือบุคคลภายนอก
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบตามความเหมาะสม

2) มีอ�านาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�านาจ
ในการว่าจ้างหรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้ 

3) ในกรณีที่การด�าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถ
จากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน คณะกรรมการตรวจสอบมอี�านาจในการจดัหาท่ีปรกึษาหรอืผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้านเพือ่ขอความเหน็หรอืค�าแนะน�าได้ตาม
ความจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของธนาคารได้ ทั้งนี้ การด�าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของธนาคาร

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่แต่งตั้งจากคนภายนอกต้องไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร 
และไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผู้บริหารสายงานตรวจสอบภายใน  
ผู้ตรวจสอบภายในของธนาคาร หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่ธนาคารมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด�าเนินงานของบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

1.1)  สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นส�าคัญ ๆ 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 หรอืรายการทีอ่าจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

1.4) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด�าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานของธนาคารอย่างมี 
นัยส�าคัญหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร

1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
2) ผู้สอบบัญชี

2.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
2.2) สอบทานขอบเขตการปฏบิติังานของผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ป้องกนัความซ�า้ซ้อนของการปฏบิตังิานทีอ่าจ

จะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงิน โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
2.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการ

ธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผูส้อบบญัช ีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดท่ีเหน็ว่าจ�าเป็น

และเป็นเรื่องส�าคัญ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะที่ส�าคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
3) การด�าเนินงานของธนาคาร

สอบทานการด�าเนนิงานของธนาคารทีมี่ความเสีย่งส�าคญักระทบต่อวตัถปุระสงค์ รวมถงึการเปลีย่นแปลง ท่ีส�าคญัในด้านการ
ก�ากับดูแลท่ีดีและการน�าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า  
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้และนวัตกรรม

4) การบริหารความเสี่ยง
4.1) สอบทานถงึระดบัความเสีย่งท่ีส�าคญัและสอบทานถงึวธิกีารประเมนิความเสีย่งของผูต้รวจสอบภายในกบัของผูส้อบบญัชี

ว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารตระหนกัถงึความเสีย่งทีส่�าคญัและทีเ่กีย่วข้องกบัความเสีย่ง

ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 
และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
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5) การควบคุมภายใน
5.1)  สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring 

Organizations of Treadway Commission) และ/หรือที่เหมาะสม โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบอย่าง
น้อยปีละครั้ง

5.2)  สอบทานความเหมาะสมและประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร 
รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน

6) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
6.1)  สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อป้องกันความ 

เสียหายทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
6.2)  การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

 6.2.1)  ก�ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
 6.2.2)  สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ

6.3)  สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการต่อต้านการคอร์รปัชนัของธนาคาร 
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

7) ผู้ตรวจสอบภายใน
7.1)  ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
7.2)  บงัคบับัญชาสายตรงกบัสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจดัการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ขึน้ตรงต่อ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่
7.3)  ก�ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นที่

ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
7.4)  สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ
7.5)  พจิารณาและอนมุตัแิผนยทุธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อตัราพนกังาน แผนการตรวจสอบ 

ภายในประจ�าปี แผนการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินประจ�าปี ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน/
กระบวนการสอบทานสินเชื่อ เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่าง ๆ และจัดล�าดับความส�าคัญโดยค�านึงถึงระดับความเสี่ยง

7.6)  สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน/รายงานการสอบทานสนิเชือ่ และประชมุกบัผู้บรหิารสายงาน สายงานตรวจสอบ 
ภายในโดยไม่มฝ่ีายบรหิารและฝ่ายจดัการ เพือ่สอบทานถงึการแทรกแซงอนัอาจจะกระทบถงึความเป็นอสิระและใจทีเ่ป็นอสิระของผูต้รวจสอบภายใน

7.7)  ก�ากบัดแูล เรือ่งร้องเรยีน และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิทีส่่งมายงัสายงานตรวจสอบภายใน เพือ่ให้มัน่ใจว่ามกีาร
ด�าเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

7.8)  สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร ให้เป็นไปตาม
นโยบายหรือคู่มือปฏิบัติงาน

7.9)  สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�าคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
7.10) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก�าหนดค่าตอบแทน และพิจารณา

ความดีความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณา
ความดีความชอบและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน

7.11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
7.12) จดัให้มกีารสอบทานประสทิธผิลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผูป้ระเมินอสิระจากภายนอกองค์กร (Independent 

Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
8) การประเมินการท�างาน

การประเมินการท�างาน จัดให้มีการประเมินตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

9) การจัดท�า/สอบทาน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1)  จดัท�ากฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบตัรดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ โดยได้ 

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
9.2)  จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการธนาคาร
10) ความรับผิดชอบอื่น ๆ

ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ
2) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ
3) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ
4) ดร.กุลยา ตันติเตมิท กรรมการ

 นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ เลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ  

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564
2) ดร.กุลยา ตันติเตมิท  รับต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ  

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) ก�าหนดนโยบายแนวทางการด�าเนินงานและพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและทบทวนให้เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน ด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและเป้าหมายที่

ก�าหนดไว้
3) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดีส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ 

ที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
4) เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
5) แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อสนันสนุนงานด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ ตาม

ความเหมาะสม
6) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ 
7) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ประธานกรรมการ
2) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส กรรมการ
3) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ

  นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ เลขานุการ
  นายบุญเชิด พิกุลแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
  นายธนกร กาญจนนัติ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช  ลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564
2) นายลวรณ แสงสนิท ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่
   วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
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ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคารให้ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้ 
คณะกรรมการธนาคารทราบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อื่นของกรรมการ
ธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร

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

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.1) กรรมการ
3.2) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัมอบอ�านาจหน้าที ่ และความรบัผดิชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ

ธนาคาร
3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

4) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ

5) ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรับผิดชอบท่ีมีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

6) ก�าหนดแนวทางและประเมนิผลงานของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูม้อี�านาจในการจดัการของธนาคาร เพือ่พจิารณา
ปรบัผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านงึถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และความเสีย่งทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึให้ความส�าคญักบัการเพิม่มลูค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

7) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหานโยบายเกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด�าเนินงาน และความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

8) ด�าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

• คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ
3) นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ กรรมการ
4) ดร.กุลยา  ตันติเตมิท กรรมการ
5) นายผยง  ศรีวณิช กรรมการ

  นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล เลขานุการ

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
1) นายลวรณ แสงสนิท  สิ้นสุดการด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง  

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
2) ดร.กุลยา ตันติเตมิท  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง  

มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 อ�านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
 ให้ค�าแนะน�าคณะกรรมการธนาคารเกีย่วกบักรอบการก�ากบัดแูลความเสีย่งของธนาคารและกลุ่มธรุกจิทางการเงนิ ดแูลให้ผูบ้รหิาร 

ระดับสูง รวมถึงหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ดูแล
ให้การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีความสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม 
รวมถงึระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้อย่างน้อยปีละครัง้ หรอืเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญั โดยคณะกรรมการก�ากบัดแูลความเส่ียงพงึประเมนิว่า 
นโยบายและกลยทุธ์การบรหิารความเสีย่งของธนาคารและกลุม่ธรุกจิทางการเงินครอบคลมุความเส่ียงทกุประเภท รวมถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหม่  
และมีการด�าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ 
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รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาสถึงฐานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และสถานะการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค�านึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยส�าคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและ
กลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถงึผลการด�าเนนิการด้านการบรหิารความเสีย่งในภาวะพเิศษหรอืภาวะฉกุเฉนิ เมือ่มกีารประกาศ
ใช้แผน เช่น Business Continuity Plan (BCP) รวมทั้งกรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อผลการด�าเนินงานและฐานะเงินกองทุน
ของธนาคาร เป็นต้น มีความเหน็หรอืมส่ีวนร่วมในการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบัิตงิานของหัวหน้าหน่วยงานบรหิารความเส่ียง 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

• คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
รายชื่อคณะกรรมการก�ากับปฏิบัติตามเกณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
1) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประธานกรรมการ
2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการ
3) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
4) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ

 นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข เลขานุการ
 นางดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ 
1) นางดุจหทัย  สมบูรณ์นิตย์   ด�ารงต�าแหน่งผูช่้วยเลขานกุาร ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2564 แทน 

นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ ซึ่งลาออกจากธนาคาร  
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้

ด�าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
1) ดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิารความเส่ียงอนัเกดิจากการปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยผ่านหน่วยงานก�ากบั

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎบัตรของหน่วยงานการก�ากับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

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

มีความเป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้
มั่นใจว่างานด้านก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม 

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

ใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร
6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือรบัทราบผลการสอบทานหรอืตดิตามการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการด�าเนนิการ

ปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์

• คณะกรรมการอิสระ 
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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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หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) เสนอแนะวาระการประชมุต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณทีีเ่หน็ว่ามีเรือ่งส�าคญัหรอืประเดน็ปัญหาทีค่ณะกรรมการธนาคาร

ควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4) กรณทีีม่กีารพิจารณาวาระส�าคญั ๆ  ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการซือ้ขายทรพัย์สนิ

ที่มีนัยส�าคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการอิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�าคัญดังกล่าว
5) กรณทีีม่กีารพิจารณาวาระในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอสิระอาจมคีวามเหน็แย้งหรอืมข้ีอสงัเกตอืน่ใด

ก็ตาม ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง
6) ตดิตามดแูลการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการอสิระท่ีได้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ  โดยเฉพาะ

เรื่องการก�ากับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง
7) ด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

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

กรรมการธนาคาร/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มี
อ�านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นขอความเห็นชอบการด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

7.3.3  คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจดัการ
• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจดัการมอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และก�ากบัดแูลการปฏบัิตติามนโยบาย

ที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ก�าหนด และติดตามผลการอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ของคณะ 
กรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee) รวมทั้งติดตามและทบทวนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีอ�านาจอนุมัติใน
เรื่องต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ / ค�าสั่งของธนาคาร โดยก�าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

• คณะกรรมการจัดการภาคธุรกิจ
คณะกรรมการจัดการภาคธุรกิจ มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัตินโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ Business Cluster ต่าง ๆ 

ให้สอดประสานกัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทั้งติดตาม ทบทวน และอนุมัติการด�าเนินงานของ Business Cluster ที่ 
เกี่ยวเนื่องหรือเป็นผลกระทบจากแผนฯ ที่ก�าหนด ตลอดจนก�ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร  
คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ มอบหมาย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Business Cluster โดยก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิมอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารโครงสร้างสนิทรพัย์หนีส้นิ และเงนิกองทุน

ของธนาคาร ให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและการท�าก�าไรของธนาคาร โดยรวมถึงการน�าเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาใช้เพ่ือก�าหนดอัตราดอกเบ้ีย ผลตอบแทนด้านสินเชื่อและเงินฝาก รวมท้ังกลยุทธ์ในด้านเงินลงทุนให้เหมาะสมกับการ
บริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินประกอบไปด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ได้แก่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ, สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ, สายงานบริหารความเสี่ยง, สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2, สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์
รายย่อย, สายงานธุรกิจขนาดกลาง, สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน และสายงานบริหารการเงิน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
เพือ่พิจารณาข้อมลูผลกระทบต่อสนิทรพัย์และหนีส้นิจากการเปลีย่นแปลงของตลาด และพจิารณาแหล่งเงนิทนุของธนาคารภายใต้ภาวะสภาพคล่อง
ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต รวมทัง้บรหิารจดัการความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ โดยผู้บรหิารฝ่ายบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิมหีน้าทีใ่นการรวบรวมและ
น�าเสนอข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
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• คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7
คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ก�าหนดไว้ในค�าสั่งธนาคาร เรื่อง อ�านาจใน

การอนมุตัสินิเชือ่และปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้อ�านาจอนมุตัริบัโอนหลกัทรพัย์ประกนัช�าระหนี ้ตามทีธ่นาคารก�าหนด โดยจดัให้มกีารประชมุอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการ GRC ระดับจัดการ 
คณะกรรมการ GRC ระดับจัดการ มีอ�านาจหน้าท่ีในการพิจาณากลั่นกรอง และให้ความเห็นในเรื่องการปรับปรุงกระบวนการ 

สนิเชือ่ อ�านาจอนมุตั ิเครือ่งมอื และการปรบัปรงุระเบียบปฎบิตังิานทีเ่กีย่วกบักระบวนการสนิเชือ่ และพจิารณาสัง่การในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบังานด้าน
สนิเชือ่ ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืหน่วยงานอืน่สัง่การ พจิารณาสัง่การให้หน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องรายงาน 
ความคืบหน้าการตรวจสอบและด�าเนินการตามประเด็นข้อตรวจพบอ่ืนๆ ของหน่วยงานก�ากับทุกหน่วยงาน รวมถึงการด�าเนินการทางกฎหมายที่
เป็นประเด็นส�าคัญตามข้อตรวจพบที่เป็นผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อธนาคาร ตลอดจนติดตามและก�ากับดูแลให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานหรอืผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใต้หลกัการ Three Lines of Defense เพือ่ให้เกดิกระบวนการจัดการแบบ End to End Process อย่างมีประสิทธภิาพ
และสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของธนาคาร อกีทัง้ พจิารณาแนวทางในการบรหิารความเสีย่งจากการใช้บรกิารจากผูใ้ห้บรกิารภายนอก (Outsourcing) 
กรณีเกิดความเสียหายที่เป็นตัวเงิน หรือค่าปรับอย่างมีนัยส�าคัญอันเนื่องมาจากการปฎิบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของผู้ให้บริการภายนอก  
รวมไปถึงก�าหนดให้มีมาตรฐานการป้องกันแก้ไขและควบคุมความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ 
คณะกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่มหีน้าทีพ่จิารณากล่ันกรองงานท่ีอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการธนาคาร 

ได้แก่ กลัน่กรองการอนมุตัสินิเชือ่และปรับปรงุโครงสร้างหนีต้ามทีธ่นาคารก�าหนด การซือ้ขายทรัพย์สินพร้อมขาย และการเข้ารบัประกนัการจ�าหน่าย 
และ/หรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยกเว้นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังค�้าประกัน 
รวมทัง้พจิารณาอนมุตัวิงเงนิสนิเชือ่และปรบัปรุงโครงสร้างหน้ีและธรุกรรมสนิเชือ่ตามทีธ่นาคารก�าหนด และปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นใดตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ�านาจหน้าที่ในการก�ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบยีบต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้องกบัทางธรุกรรมทางอเิลก็ทรอนกิส์ และข้อมูลสารสนเทศ พจิารณากลัน่กรองแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคาร และแผนปฏบิตังิานของโครงการต่าง ๆ  ให้ครอบคลมุถงึความถกูต้องต่อเนือ่งในการให้บรกิารแก่ลกูค้า ประชาชน ตลอดจนช่องทางการ
ท�าทุจริตผ่านระบบสารสนเทศ และแนวทางป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบตอ่การด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 

• คณะกรรมการ Digital Steering Committee 
คณะกรรมการ Digital Steering Committee มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางความเหมาะสมของการด�าเนินโครงการที่

เกี่ยวข้องกับ Digital Banking เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน Digitalization ของธนาคาร รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้เป็น
รูปแบบของ Digital และ ให้ค�าแนะน�าและแนวทางการปฏิบัติงานกับคณะท�างานโครงการ ติดตามความคืบหน้าของโครงการ ตลอดจนตัดสินใจใน
ประเดน็ส�าคญั เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามเป้าหมายของโครงการและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปลีย่นแปลงไป และ เพือ่ให้ผลิตภณัฑ์ตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้า โดยให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ทั้งนี้ ยังมีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสม ก�าหนดกรอบนโยบาย
ของโครงการทีจ่ะเข้าร่วมทดสอบ ใน Own Sandbox ของธนาคาร และ ตดิตามดแูลการทดสอบทีเ่กีย่วข้อง ก่อนให้บรกิารในวงกว้าง อกีทัง้พจิารณา
ความเหมาะสมของการจัดท�าแผนงานโครงการวจิยัและพัฒนา (Research & Development) และ อนมุตัหิรอืให้ความเหน็ชอบเบือ้งต้นของโครงการ 
โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
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ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง สายงาน

1. นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions

3. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง

4. นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1

5. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

6. นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง

7. นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน

8. นายสันติ ปริวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ

9. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

10. นายธวัชชัย ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ

11. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

12. นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสายงาน

สายงานธุรกิจภาครัฐ

13. นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสายงาน

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

14. นายชาญชัย สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสายงาน

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

15. นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน

สายงานตรวจสอบภายใน

16. นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสายงาน

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

17. นางสุวรรณา อนันทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

18. นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
ผู้บริหารสายงาน

สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

19. นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดธนาคารกรุงไทย

7.4 ข้อมูลเก่ียวกับผู้บรหิารระดับสูง
7.4.1 รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บรหิารระดับสูง 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2564

 1) นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง ลาออกจาก

ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 2) นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล หมุนเวียนงาน จาก รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ 

ขนาดใหญ่ 1 ไปด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานบรหิาร 

ความเสี่ยง แทนนายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง ที่ลาออก ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

 3) นายสุรธันว์ คงทน ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 2  

รักษาการผูบ้รหิารสายงาน สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 1 แทน

นายเอกชยั เตชะวริยิะกลุ ทีห่มนุเวยีนงาน ไปด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิารความเสีย่ง ตัง้แต่วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2564

 4) นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ รับต�าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564

 5) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานเทคโนโลย ีลาออกจากธนาคาร ตัง้แต่  

วนัที ่16 พฤศจกิายน 2564

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงภายหลัง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 1) นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ 

รายย่อยลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 

 2) นายรุ่งเรือง สุขเกิดกิจพิบูลย์ ด�ารงต�าแหน่ง ท่ีปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รักษาการผูบ้รหิารสายงาน 

สายงานกลยทุธ์และผลิตภณัฑ์รายย่อย แทนนายพชิติ จงสฤษดิห์วงั ทีล่าออกจากธนาคาร 

ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565

ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2564

1. นายปฏิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย
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7.4.2 นโยบายการจา่ยค่าตอบแทนผู้บรหิารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา ทบทวน และเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงรวมถึงกรรมการ 

ผูจั้ดการใหญ่ ทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร ตามกระบวนการทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม โดยค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู รวมถงึกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ่ จะเชือ่มโยงกบัผลการด�าเนนิงานของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เมือ่เทยีบกบัผลการด�าเนินงานของบรษิทัทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกัน 
ในทุกมิติ และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ก�าหนดใน Balanced Scorecard ซึ่งสะท้อน 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตามนโยบาย Performance Driven Organization (PDO) เพื่อมุ่งเน้นให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�าคัญ  
และน�าไปสู่ความส�าเร็จที่ยั่งยืนในระยะยาว 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพในส่วน
ของธนาคาร รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของธนาคาร เช่นเดียวกันกับพนักงาน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างแรง
จูงใจในการท�างาน ตลอดจนเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินช้ันน�าในประเทศไทย โดยมีการ
ปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

7.4.3 ค่าตอบแทนรวมของผู้บรหิาร 
ในปี 2564 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารระดับสูง ดังนี้ 
ผู้บริหารระดับสูงตามนิยาม ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส รวม 25 คน เป็นจ�านวนเงนิรวม 327,748,412 บาท แบ่งเป็นผู้บรหิารระดบัสงูทีธ่นาคารจ่ายเงนิสมทบกองทนุ
ส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 20 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 276,288,400 บาท และ ผู้บริหารระดับสูงที่ธนาคารไม่ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเลี้ยงชีพ จ�านวน 
5 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 51,460,012 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2563 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณ
ในปี 2563 จ�านวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับในปี 2564 ด้วยเช่นกัน)

ส�าหรับผู้บริหารกลุ่ม รวม 79 คน (ผู้มีอ�านาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ�านวนเงินรวม 463,557,243 บาท แบ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มที่
ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เงินประกัน
สังคม และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 71 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 446,697,401 บาท และ ผู้บริหารกลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงิน
ประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน เงินประกันสังคม แต่ไม่มีเงินสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 8 ราย เป็นจ�านวนเงินรวม 16,859,842 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�าปี 2563 
ส�าหรับผู้บริหารระดับกลุ่มที่เกษียณในปี 2563 จ�านวน 5 ท่าน ซึ่งได้รับในปี 2564 ด้วยเช่นกัน)
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7.5 ข้อมูลเก่ียวกับพนักงาน 

ณ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวนพนักงาน

ระดับผู้บริหาร 86
สายงานธุรกิจ 12,728
สายงานสนับสนุน 6,123

จ�ำนวนพนักงำนท้ังส้ิน 18,937

• ค่าตอบแทนพนักงาน 
ในปี 2564 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) จ�าแนกเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนส�ารอง

เลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์อื่นๆ รวม 21,851 ล้านบาท ทั้งนี้ จ�านวนสมาชิก
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจ�านวน 18,369 ราย

• การพัฒนาพนักงาน 
ธนาคารได้พจิารณาปัจจยัต่าง ๆ  เพือ่ก�าหนดแผนการพฒันาบุคลากรอย่างครอบคลมุครบทกุมติ ิอนัจ�าเป็นต่อการด�าเนนิธรุกจิ ซึง่เป็นการ

เสริมสร้างทักษะการท�างานให้กับพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานที่
มีการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน (Upskill - Reskill) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 
ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ดังนี้

1. Strengthen Foundation
ธนาคารพัฒนาศักยภาพและทักษะให้แก่พนักงานทุกระดับเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมยกระดับธนาคาร

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม สนับสนุนธนาคารสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) จึงด�าเนินการสร้าง
พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ตามคณุธรรมอตัลกัษณ์ 5 ส. ทีก่�าหนดไว้ พร้อมทัง้พฒันาความรูค้วามเข้าใจแก่พนกังานด้านคณุธรรมจรยิธรรมในการปฏบัิติ
งาน ผ่านการจัดท�าหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ หลักสูตร “Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม” ผ่านช่องทางออนไลน์แก่พนักงานธนาคารทุก
ระดับ หลักสูตร “Market Conduct” ผ่านโครงการ 3T Plus Market Conduct เพื่อให้พนักงานมีความรู้ผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) และ
เข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตามหลัก Market Conduct สามารถปฏิบัติงานด้านการขายแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มาใช้
บริการทางการเงิน ยกระดับการบริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา และหลักสูตร “Design Thinking” เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงออกแบบ
ในการแก้ไขปัญหาทีแ่ท้จรงิ ปรบัปรงุกระบวนการการท�างานเพือ่ยกระดบัวฒันธรรมองค์กรให้มีบรรษทัภบิาลท่ีด ีปราศจากการทุจรติคอร์รปัชนั (Zero 
Tolerance) และยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินท่ีช่วยสร้างรายได้ และความน่าเช่ือถือให้แก่ธนาคาร รวมถึงให้ความ
ส�าคัญในการพัฒนาความรู้ และทักษะพื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการท�างาน เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

2. Leadership
ธนาคารพัฒนา Coaching & Monitoring Skill ให้กับผู้บริหาร เพื่อสร้าง Inspiration และส่งเสริมให้เกิด Coaching Culture ซึ่งเป็น

ปัจจัยส�าคัญในการยกระดับความผูกพัน (Engagement) และผลการปฏิบัติงานของพนักงาน (Performance) ผ่านการจัดหลักสูตรภายในและ
ภายนอกองค์กร รวมทั้งพัฒนาทักษะให้ผู้บริหารมีกรอบความคิดพร้อมต่อการเปล่ียนแปลง สามารถบริหารทีม พัฒนาความสามารถและผลักดัน
ศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือ Design Thinking, OKRs, และการท�างานในรูปแบบ Agile มาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนทีมและงาน
ส�าคัญ เพื่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สัมฤทธิ์ผล โดยนอกเหนือจากการฝึกอบรมยังมีการจัดท�าคู่มือ Leader Guidebook ให้กับผู้บริหาร เพื่อให้ศึกษาและ
น�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารงานและบริหารทีมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. Upskill - Reskill
ธนาคารพัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงานในวิธีการท�างานรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาทักษะการท�างานในบทบาท

ใหม่ ๆ ตามบริบทของธนาคารที่มุ่งก้าวไปสู่การเป็น Digital Banking ซึ่งพัฒนาทักษะหลัก 5 ด้าน ได้แก่ Future banking, Retail, Credit & Core 
business, Cyber security & privacy และ Data-Driven organization

4. Digital Banking
พัฒนาทักษะพนักงานทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill รวมไปถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล โดยมีโครงการ “Krungthai Hackathon” ในรูปแบบ Virtual Event ซึ่งมีการน�าเสนอความคิด
ใหม่ ๆ จาก 37 ทีม และมี Mentor จากองค์กรชั้นน�าทั่วประเทศมาร่วมตัดสิน น�าไปสู่การสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร 
พร้อมพัฒนาทักษะการท�างานเป็นทีมภายใต้ระยะเวลาที่จ�ากัด
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ในส่วนของความรู้ด้าน Digital เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ รวมถึงสนับสนุนการท�างานให้เป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดท�าสื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับพนักงานเพื่อการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ Digital Banking ผ่าน KM Content ซึ่งเป็นการน�าองค ์
ความรูภ้ายในองค์การด้าน Strategy & Digital และ Future Banking มาเผยแพร่ และผ่าน Digital Knowledge Sharing รวมถงึสร้างความตระหนกัรู ้
ทางด้าน Cyber Security ซึ่งจะช่วยให้การปฎิบัติงาน/การใช้เทคโนโลยีมีความปลอดภัย รวมถึงป้องกันความเสี่ยง (Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ 
รวบรวม ใช้ และเผยแพร่ข้อมูล อาทิ หลักสูตรภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมลหลอกลวง (Phishing e-mail) 

นอกเหนือจากท่ีกล่าวแล้วข้างต้น ธนาคารยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและอาชีวศึกษา/ผู้ฝึกงานเข้าฝึกงานท่ีธนาคารอย่าง
สม�่าเสมอ ก่อนการระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคารได้เปิดรับนักศึกษา/ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประมาณ 70 - 140 คนต่อปีจากมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าสมัครฝึกงานที่ส�านักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของรัฐ
และเอกชน โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย ในการริเริ่มโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างความร่วมมือและแสวงหาบุคลากรที่มี
ความสามารถเพื่อร่วมงานกับธนาคารในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันธนาคารมีเป้าหมายท่ีจะเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจ Digital 
Banking และสนบัสนนุบทบาทของธนาคารในฐานะเสาหลกัทางเศรษฐกจิของประเทศ จงึมโีครงการความร่วมมอื 2 โครงการท่ีเกีย่วข้องกบัเทคโนโลยี
ดิจิทัลและนวัตกรรมเป็นหลัก ดังนี้

1. Krungthai - CITU Digital Co-Creation Initiative
ธนาคารร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) เป็นพันธมิตรด้านนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนความรู้ทางวิชาการและ

การฝึกอบรมงาน โดยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ได้ท�างานและเข้าร่วมในโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและนวัตกรรมทาง
ธุรกิจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจ�านวน 40 คนเพื่อฝึกงานใน 3 หน่วยธุรกิจ ได้แก่ Data Innovation, IT Innovation และ Global Transaction 
Banking Group เป็นเวลา 70 วัน โดยธนาคารจัดเตรียมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเป็นผู้แนะน�าและช่วยเหลือนักศึกษาตลอดโครงการ

2. Krungthai Innovation and Digital Talent Resources
ธนาคารได้เริ่ม Krungthai Innovation and Digital Talent Resources เพื่อพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านไอทีระหว่างกรุงไทยกับ Student 

Edge จากมหาวิทยาลัยชั้นน�า เกือบ 20 แห่งทั่วประเทศ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุ,ี มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่, มหาวทิยาลยัขอนแก่น, มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ เป็นต้น โดยมผีูม้สีทิธิเ์ข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึง่เป็นนักศกึษา
ระดับปริญญาตรีปีที่ 3 และ 4 ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์, เทคโนโลยี, ไอที, เทคโนโลยีนวัตกรรม, เทคโนโลยีดิจิทัล, 
การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาศาสตร์ข้อมูลและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการย่อย ดังนี้

1)  Successful Universities Partnerships: โดยการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าในกรุงเทพฯและภูมิภาค ซึ่งธนาคารและ
มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2)  Project Based Internship: เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้าร่วมฝึกงานกับธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือในแง่ของการ
ฝึกงานตามโครงการ โดยเฉพาะในด้าน Agile & Scrum, Product Discovery and Design thinking, UI/UX, DevSecOps, Blockchain, ฯลฯ

3)  ทุนนวัตกรรมกรุงไทย: ธนาคารมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและศักยภาพ นอกจากน้ี เพื่อความปลอดภัยใน
สุขภาพของพนักงานและอาชีวอนามัยส่วนรวม ธนาคารจัดอบรมผ่านหลักสูตร “คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�างาน” และหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างานระดับหัวหน้างาน” และสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมในการใช้เครื่องมือดิจิทัล
โดยร่วมกับ Provider ต่าง ๆ  ทั้งภายนอกและภายในเพื่อให้พนักงานสามารถอบรมได้ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงแนะน�าช่องทางการเรียนรู้จากสถาบันการ
ศึกษาชั้นน�า เพื่อให้พนักงานเข้าศึกษาเพ่ิมเติมโดยเช่ือมโยงจาก ONE Krungthai ไปยัง Platform การเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล  
(Mahidol Mux) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (Chula MOOC) มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ (PSU MOOC) และ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ (CMU MOOC) 
และเครื่องมือสารสนเทศอื่น ๆ ส่งผลให้ ธนาคารสามารถพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต และสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมมีการอบรมทั้งสิ้น 1,016 หลักสูตร 1,339 รุ่น ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 19,939 คน ระยะเวลาการอบรมคิด
เป็น 105.46 ชั่วโมง/คน/ปี

• แผนการสืบทอดต�าแหน่ง
ธนาคารมีกระบวนการวางแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) อย่างเป็นระบบ ชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหารระดับต่าง ๆ  ผ่านการ

วิเคราะห์อัตราก�าลัง คุณสมบัติที่ต้องการ และเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path Roadmap) เพื่อสรรหาผู้ที่มีศักยภาพ โดยเชื่อว่าพนักงานเป็น
ทรัพยากรส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ และการเติบโตขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ จึงมีการจัดเตรียมผู้บริหารและพนักงานกลุ่มศักยภาพ 
คือ กลุ่มนักเรียนทุนและพนักงานกลุ่ม KTB High Potential เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ ป้องกันการขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพสูง การจัดท�า
แผนพฒันารายบคุคล และเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path Roadmap) เพือ่ให้สามารถสบืทอดต�าแหน่งส�าคญัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะ 
ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะ 
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รับผิดชอบเร่ืองความต่อเนื่องและการพิจารณาแผนการบริหารท่ีเหมาะสม เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีการ 
เตรยีมความพร้อมของบคุลากรเพือ่ทดแทนในต�าแหน่งงานหลักท่ีมีความส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร (Critical Position) ก่อนต�าแหน่งส�าคญั 
จะว่างลง โดยค�านึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการท�างานให้เติบโตเคียงคู่องค์กรอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาส
หมุนเวียนงานไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ตามหลักการ Mobility และ Diversity เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้งานใหม่ ๆ เป็นการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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7.6 ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบรษัิท หัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบรษัิท (compliance) 

• ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวศรัณยา เวชากุล   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน

• ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
นายกนก สุวรรณรัตน์   ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี

• เลขานุการบริษัท
  คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นล�าดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง 

   นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท�าหน้าที่เป็น
เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร 

• หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

• หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance)
นางดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชีในสายงานบัญชีและการเงิน หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) รวมถึง คุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และ
เอกสารแนบ 3

7.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 
• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

รอบปีบัญชี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีจ�านวนรวม 28,260,000 บาท 

• ค่าบริการอื่นที่นอกเหนือจากงานสอบบัญชี (non-audit service) 
ในรอบปีบัญชี 2564 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน ซ่ึงได้แก่ การสอบทานรายงานการค�านวณมูลค่า 

ส่วนเพิม่จากการตรีาคาทีด่นิ การจ้างทีป่รกึษาโครงการ Financial Control Framework กรณทีรพัย์สนิรอการขาย (อสงัหารมิทรพัย์) งานจ้างทีป่รกึษา 
ภาษี (Tax Call) และงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสอบทานภาษีเงินได้นิติบุคคลประจ�าปี โดยเป็นส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี จ�านวน 4,320,000 บาท 
และส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต จ�านวน 3,950,000 บาท
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8.		รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการ
 

8.1		สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา

ในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวน
การน�าหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของ
ธนาคารที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว คณะ
กรรมการธนาคารเห็นชอบให้คงนโยบายในการด�าเนินการตามแนว
ปฏิบัติตาม CG Code ที่มีความเหมาะสม มาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจ
ของธนาคารเพือ่สร้างคณุค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ยนื โดยได้ทบทวนการ
ด�าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละหลัก
ปฏบิตัเิพือ่ให้มัน่ใจว่าผลการปฏบิตั ิ(outcome) มคีวามเหมาะสม สรปุ
ได้ดังนี้

• คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิาร
จัดการที่ดี เป็นสถาบันการเงินเพ่ือการพัฒนาในการสร้างโอกาสให้ 
ประชาชนเข้าถงึแหล่งเงนิทนุอย่างทัว่ถงึ ควบคูก่บัการให้ความรูท้างการ
เงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม  
ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน�า 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้
บรกิารทางการเงนิ มกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์และเป้าหมายหลกัในการ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างความม่ันคงทาง 
การเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุน 
การด�าเนินงานภาครัฐ มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการใน
ระดับชั้นน�า โดยได้อนุมัติทิศทางและเป้าหมายการด�าเนินการดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) :  กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน 
 พันธกิจ (Mission) :  To empower better life for all Thais 

• ในการก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการองค์กร คณะกรรมการ
ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจท้ังระยะสั้นและระยะยาว ท่ี
สอดคล้องกับพันธกิจ และติดตามดูแลให้มีการน�าแผนยุทธศาสตร์
ธนาคารไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม สามารถสนับสนุน
ทรัพยากรที่จ�าเป็นเพ่ือจะให้ส�าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการ
ด�าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตส�านึกที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซ่ือสัตย์และ
ระมดัระวงั และให้มกีารรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบตามช่วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือการติดตามประเมินผล โดยมีการทบทวน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมถึงยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�า
ทุกปี ตลอดจนมีนโยบายให้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการ
ด�าเนนิงานของธนาคาร ให้ได้รบัรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้อง ตรงกนั และ
น�าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

• คณะกรรมการได้มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะ
กรรมการธนาคาร ที่ได้ระบุอ�านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการธนาคาร ตลอดจนบทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการธนาคาร 
เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารทุกคน

• คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศใช้คู ่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาตั้งแต่ ปี 2541 และได้มี

การปรับปรุงเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลง และมคีวามทันสมยัและเป็นมาตรฐาน
สากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของ Industry Code of 
Conduct ของสมาคมธนาคารไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของธนาคาร ประพฤติตนให้
อยู่ในกฎระเบียบ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับ
กฎหมาย และไม่ใช่เพยีงการปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัจรรยาบรรณนีเ้ท่านัน้ 
แต่ยังรวมถงึการมีความเข้าใจและเจตนาในการปฏบัิตติามกฎหมายด้วย 
โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ ในการ
ตดิตามดแูลให้มกีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณ โดยให้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
วินัยพนักงาน

จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการพิจารณาทบทวน
และเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยแบ่งออกเป็น 9 หมวด
ครอบคลุม 3 หลักการใหญ่ที่ธนาคารยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเสมอมา 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�าเนิน
ธุรกิจ (Fairness) และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Responsible to 
Stakeholders) ดังนี้

(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
 ประกอบด้วยหลกัการแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการซือ่สัตย์ 

ส่วนตน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการด�าเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการทุจริต การบริจาคการกุศล การตอบแทนและความรับผิดชอบ
ต่อสงัคม การดแูลสิง่แวดล้อม การเคารพสิทธมินษุยชน การเคารพสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ

(2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท 

ด้านการบริหาร บทบาทด้านการก�ากับดูแล และการท�าธุรกรรมกับ
ธนาคาร

(3) มาตรฐานการให้บริการ
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐาน 

ข้อก�าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ข้อก�าหนดมาตรฐานเก่ียวกับการ
ให้บริการ และมาตรฐานการทวงถามหนี้

(4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัความหลาก 

หลายในการจ้างงาน ความเสมอภาคในการท�างาน ความมีเกียรติใน
การปฏบัิตงิาน สถานท่ีท�างานท่ีปลอดภยั และการปฏบัิตอิย่างเป็นธรรม

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแล 

ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า การด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนของ 
ลูกค้า และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการตลาด

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช ้

ข้อมูลภายในและการปิดกัน้ข้อมูล กจิกรรมการลงทุนส่วนบุคคล หลีกเลีย่ง 
ความขัดแย้ง และการรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ
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(7) การจัดการข้อมูล
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ

ข้อมูลที่เป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
(8) การก�ากับดูแลโดยรวม
 ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรม 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระบบแจ้งเบาะแสภายใน
(9) การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
 ประกอบด้วยหลกัการแนวปฏบัิตเิกีย่วกบัการผกูขาด 

ทางการค้า การระงับข้อพิพาทภายใน และการระงับข้อพิพาทภายนอก
• คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธรุกจิ โดยในการ
ทบทวน ได้ด�าเนนิกระบวนการอย่างเป็นระบบ มกีารพิจารณาด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกในทุกมิติ  
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ในปัจจบุนัและแนวโน้มในอนาคต ความพร้อม ความช�านาญ 
และความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ 
รวมท้ังจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร 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
สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งเป้าหมายที่
ส�าคัญให้พนกังานในองค์กรได้ทราบโดยท่ัวกนั อาทิ ผ่านการจัดสมัมนา
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร (Business Strategy 
Seminar) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้ผู ้บริหารตั้งแต่ผู ้จัดการสาขา  
ส�านักงาน และระดับฝ่ายขึ้นไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการ
บริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก  

• คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้มีกระบวนการ ช่องทาง 
การมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับ 
ธนาคารที่ชัดเจน มีการก�าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคารท้ังภายในและภายนอก ตลอดจนมีการก�าหนดแนวปฏิบัติต่อ 
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย โดยธนาคารได้ก�าหนดเรือ่งต่าง ๆ  นีไ้ว้ในนโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร รวมท้ังได้เปิดเผยการปฏิบัติ อาทิ 
หลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียม ี
ส่วนร่วม การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน ซึง่มกีารระบุช่องทางด�าเนนิการ 
ไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

• คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่กระท�าการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้
มีกระบวนการส่งเสรมิให้เกดิความร่วมมือระหว่างธนาคารกบัผูมี้ส่วนได้
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เสียในการประสานประโยชน์อย่างเป็นธรรม และร่วมเสริมสร้างความ
มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับกิจการ 

• คณะกรรมการมีนโยบายก�าหนดแนวปฏิบัติในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืน สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี อาทิ การ
ก�าหนดให้กรรมการด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการที่เป็น 
ผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่ม
ธรุกจิ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน

• คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกใน
การก�ากบัดแูลนโยบายและการด�าเนนิงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม 
ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการแต่ละแห่ง 

• คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังเลขานุการบริษัทเพื่อ
ด�าเนนิการตามทีก่ฎหมายก�าหนดรวมถงึเพือ่ให้การด�าเนินงานของคณะ
กรรมการธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จ�าเป็น   โดยปัจจุบัน นายพงษ์สทิธิ ์ชยัฉตัรพรสขุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผู ้บริหารสายงาน สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ด�ารง 
ต�าแหน่งเลขานุการบริษัท

• คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการ
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
นอกจากนี ้คณะกรรมการสนบัสนุนส่งเสรมิให้กรรมการอสิระมโีอกาสที่
จะประชมุระหว่างกนัตามความจ�าเป็นในรปูแบบองค์คณะ เพือ่อภปิราย
ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้แจ้ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยกฎบัตรคณะ
กรรมการอิสระ ก�าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 
2564 มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�านวน 3 ครั้ง 
และการประชุมคณะกรรมการอิสระ จ�านวน 4 ครั้ง

• การก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารปฏบัิตหิน้าทีด้่วยจติส�านกึทีจ่ะดแูล

รกัษาผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ด้วยความซือ่สตัย์และระมดัระวงั โดยเฉพาะ 
ในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการอนุมัติ  
ในประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการด�าเนินงานของ
ธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี โดยใช้หลักความมี
เหตุมีผล และมีการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและ
สังคมอย่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสท่ี 2 ของแต่ละปี คณะ
กรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมายของ
ธนาคาร และในไตรมาสสุดท้ายจะจัดท�าแผนธุรกิจธนาคารของปีถัดไป 
เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�าไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงาน
และทุกสาขาทั่วประเทศ ในการก�าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป

ในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการและผูบ้รหิารที่
เกี่ยวข้องต้องมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (GRC: Governance 
Risk & Compliance) ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดย
ต้องมีการวางกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานที่เช่ือมโยงกัน และมี
ผู ้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนที่ ชัดเจน ตั้งแต่ระดับการวางแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคาร การก�าหนดนโยบาย

การออกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและระเบียบ 
ปฏิบัติงานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติตามแผนและนโยบายของธนาคาร 
รวมถงึการตดิตามรายงานผล นอกจากนี ้คณะกรรมการยังได้ควบคมุและ
ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และ 
เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งก�ากับดูแลการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย

• คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการก�าหนดความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคลที่จะด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ท่ีจ�าเป็นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก�าหนดหน้าที่ความ 
รบัผดิชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ว่า ก�ากับดแูลให้มี
แผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหาร 
ระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ�าเป็นต่อ
การขบัเคลือ่นองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผล 
เป็นประจ�าทุกปี มโีครงสร้างค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กร
ทีค่�านงึถงึความเสีย่ง มรีะบบการก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผูบ้รหิารระดบัสงู
ที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏบิตังิานท่ีสอดคล้องกบัผลประกอบการของธนาคารทัง้ในระยะส้ันและ
ระยะยาว

• การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) คณะ
กรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทนเป็นผูร้บัผดิชอบเรือ่งความต่อเนือ่งในการบรหิารและพฒันา
แผนสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อให้ม่ันใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา  
คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารแต่ละระดับ ซ่ึงเป็น 
ต�าแหน่งงานท่ีส�าคญั (Critical Position) มกีารเตรยีมความพร้อม รวมถงึ
การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพท่ีเหมาะสมของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 
ผูบ้รหิาร หรอืผูจ้ดัการ เพือ่ใช้ในการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
Path Roadmap) และเพือ่ให้ Succession Pool สามารถสบืทอดต�าแหน่ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 
Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหารระดับต่าง ๆ

• 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
พนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน

• การด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น
1) กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่

สามารถด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัอืน่ได้ โดย
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ต้องไม่ท�าให้เสียการงานของธนาคาร รวมถึงต้องไม่น�าเอาธนาคารหรือ
ต�าแหน่งของตนในธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ทั้งนี้ มีข้อจ�ากัด
การเป็นกรรมการในบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศได้ไม่เกนิ 5 บรษิทั (นบัรวมธนาคารแต่ไม่นบัรวมบรษิทั
ที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้) โดยให้ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่
ขออนมุติัต่อคณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการของบริษัทอื่นในแบบ 56-1 One Report

2) กรณีพนักงานต�าแหน่งอื่น ๆ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการพนักงานของธนาคาร

• ธนาคารมีการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการ
ด�าเนนิงานของธนาคารทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว และมกีารวดัผลการ
ปฏบิตังิานตามบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) โดยปัจจุบัน 
ธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ Performance 
Driven Organization (PDO) มีการพัฒนาระบบการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานผ่านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ตอบสนองกับ
แนวทางการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และเช่ือมโยงไปสู่การจ่ายผล
ตอบแทนทั้งระยะส้ันและระยะยาว ที่สอดคล้องกับลักษณะงานและ 
ความสามารถของฝ่ายจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ ธนาคาร
มีการก�าหนดกระบวนการ วิธีการ และข้ันตอนการประเมินผลงาน 
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน

• คณะกรรมการธนาคารสนบัสนุนให้มกีารบรหิารทรพัยากร
บุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ธนาคาร พนักงานทุกระดับมี
ความรู้ความสามารถ รวมถงึแรงจงูใจทีเ่หมาะสม ได้รบัการปฏบิตัอิย่าง
เป็นธรรม รวมถงึธนาคารมกีารจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพี เพ่ือดแูลให้
พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ

• 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
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการร่วมมือกับคู่ค้า รวมทั้งการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนส่งเสริมให้ธนาคารมี
แนวทางด�าเนินการด ้านการให ้สินเชื่ออย ่างมีความรับผิดชอบ 
(Responsible Lending) ซึ่งเป็นแนวคิดการด�าเนินธุรกิจธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainable Banking) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถวัดผลส�าเร็จได้ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเติบโตใน
ระยะยาวมากกว่าการได้รบัผลตอบแทนในระยะสัน้ มกีารค�านงึถงึความ
เส่ียงในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม และด้านธรรมาภบิาล  
สิ่งท่ีธนาคารจะพิจารณาด�าเนินการในการบริหารความเสี่ยงด้าน  
ESG ในเบื้องต้นส�าหรับการให้สินเชื่อ เช่น ธนาคารจะก�าหนด 
Responsible Lending Strategy ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการ
พอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยยึดหลักการที่จะต้องวิเคราะห์
ผลกระทบทัง้ด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีทีจ่ะ

เกิดข้ึนจากการให้สินเช่ือของธนาคารหรือจากลูกค้าของธนาคาร และ
จะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก�าหนด เนื่องจากผลกระทบในบางเรื่องยังไม่มีกฎหมายก�าหนดไว้ เพื่อ
ให้ธนาคารสามารถสนบัสนนุการด�าเนนิการด้าน ESG อย่างเป็นรปูธรรม 

• คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแล
การบรหิารจัดการองค์กรให้ต้องมีการผสานประโยชน์ระหว่างผูมี้ส่วนได้
เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลเหมาะสม และได้ก�าหนดเป็นข้อปฏิบัติอยู่ใน
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไว้ 
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ  ของธนาคาร
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมท้ังให้พนักงานและบุคคลท่ัวไปได้รับ
ทราบถงึช่องทางการแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วมต่อการด�าเนนิงาน
ของธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดท�าคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี 2561

• คณะกรรมการธนาคารอนุมตันิโยบายด้านความรับผดิชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์ท่ีจะด�าเนิน
ธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ภายใต้วสิยัทัศน์ 
กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน ท่ีมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร สร้างการบริการท่ีมีคุณค่าเพื่อสนับสนุนการเติบโตและความ
มั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ธนาคารได้ท�าหน้าที่เป็น
สถาบันการเงินท่ีอยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับ
ประชาชนในทุกระดับ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทยในทุกวิกฤติ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ที่ผ่านมาเช่น โครงการ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมช้อปใช้ 
โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เป็นต้น

• คณะกรรมการธนาคารตระหนักดีว่า ธนาคารเป็นสถาบัน
การเงินช้ันน�าขนาดใหญ่ของประเทศ ซ่ึงให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย ่างเป ็นระบบอย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบาย 
รวมถึงแนวทางและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน มีการ
ก�าหนดกรอบการก�ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคารตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�าหนด โดยมีรายละเอียดตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง

• คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิาร
ความเสี่ยงครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ตามข้อก�าหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย  น�าแนวทางของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 
ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk 
Management: ERM) ในเชิงบูรณาการตามหลักสากล มีการเชื่อมโยง
กระบวนการบริหารเข้ากับแผนกลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจ ซ่ึงช่วย 
บูรณาการการบรหิารและจัดการความเสีย่งครอบคลมุท่ัวท้ังองค์กร โดย 
มีการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเสีย่งท่ีทนได้ (Risk Tolerance) ทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ โดย 
ก�าหนดเป็นค่าเฉพาะหรือเป็นช่วงขึ้นอยู่กับดัชนีวัดความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators) ที่ใช้และความเหมาะสม ท�าให้ธนาคารสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงมีการก�าหนดกระบวนการ แนวทาง 
และน�าเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร 
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ความเสีย่ง จะน�าไปสู่การสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัธนาคาร ผูถ้อืหุน้ ตลอดจน 
ผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน 

• 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�ากับดูแลความเส่ียงให้เป็นไปตามนโยบายและ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้ 

• คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดและทบทวนนโยบาย/
แนวทางและแผนงานระยะสั้นระยะยาว โดยได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
บรรษัทภิบาลระหว่างปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังาน ตระหนกัถงึความส�าคญัในการขบัเคลือ่นการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” โดยใช้
กระบวนการระเบิดจากข้างใน รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) พัฒนากลไกการป้องกัน ครอบคลุมถึงเรื่องผล
ประโยชน์ทับซ้อน ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตทั่วทั้งองค์กร ( Zero Tolerance) โดยใช้ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส�านึก
พนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ป้องกันการกระท�า
ผิดที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่าง ๆ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ภายในธนาคาร จัดท�าคู่มือป้องกันการรับสินบน รวมทั้งได้ด�าเนิน
นโยบาย No Gift Policy ต่อเนื่องโดยปี 2564 นับเป็นปีที่ 5 ซึ่งประธาน
กรรมการธนาคาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น�าในการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมโครงการ No Gift Policy กรุงไทย “ไม่รับของขวัญ” 
สานต่อเจตนารมณ์ “องค์กรคณุธรรม”  ขอความร่วมมอืงดการให้ของขวญั 
แก่ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีไม่ 
ทนต่อการทจุรติ และปลกูจติส�านกึพนักงานในการปฏบิตังิานด้วยความ
ซื่อสัตย์ โปร่งใส พร้อมร่วมขับเคลื่อนธนาคารก้าวสู่องค์กรคุณธรรม
ต้นแบบ พร้อมทั้งขอขอบคุณและน้อมรับทุกน�้าใจไมตรีที่มีต่อกัน และ
ขอยึดมั่นในเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญ” ในทุกเทศกาล เพื่อรณรงค์
ให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริม
บรรษัทภิบาลที่ดี ด�าเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน บูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

• คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตันิโยบายต่อต้านการรบั-ให้
สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและทันสมยั สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
โดยธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ 
เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารมกีารด�าเนนิการ 
ด้านการบรหิารจดัการความเสีย่งและต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชนัในเชงิ
รุก ก�าหนดให้มีคู ่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นเชิงป้องกันการ 
กระท�าผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคารได้ออกคู่มือ  
(1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้เสีย (3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ  
(4) การป้องกันการรับ การให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้ 

ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้สนใจสามารถ 
เข้าไปดาวน์โหลดได้

• คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ใดที่
พบเห็นการกระท�าผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต ผิด
กฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ
ภายนอกต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามท่ีก�าหนดไว้ 
นอกจากนี้ สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร 
ผ่านทางอีเมล whistletruth@krungthai.com ท้ังนี้ รายช่ือของผู้แจ้ง
เบาะแสจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั และได้รบัการคุม้ครองทัง้ระหว่างการ
ด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

• คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแล
การบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และให้มีการด�าเนนิการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด

• คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและสนบัสนนุให้ธนาคาร
มีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคับ และมาตรฐานที่ส�าคัญต่าง ๆ โดยธนาคารได้มีการปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท�าคู่มือการเปิด
เผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติและถือใช้เป็น
มาตรฐานเดยีวกนัส�าหรบัพนกังานทุกระดบั ทกุส่วนงาน ทัง้ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่ง
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

• คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานตามหลักเกณฑ ์
หน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้องอย่างเคร่งครดั โดยน�าส่งรายงานทางการเงนิทัง้
รายไตรมาสและรายปี ตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาที่ก�าหนด และ
เผยแพร่ท้ังฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวอเิลก็ทรอนกิส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารให้
ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�า่เสมอ ทัง้นี ้งบการเงนิของธนาคาร ได้รับการรบัรองโดยไม่มเีงือ่นไข
จากผู้สอบบัญชี และไม่เคยมีประวัติถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ส่ังให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคย
น�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

• คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการจัดท�า
ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธบิายเชงิวเิคราะห์เกีย่ว
กบัฐานะการเงนิ ผลการด�าเนนิงาน การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญั ตลอดจน
ปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
ธนาคาร และเผยแพร่ท้ังฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

• คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารจัดท�ารายงาน
การปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นประจ�าทกุปี โดยได้เปิด
เผยไว้ในแบบ 56-1 หรือ แบบ 56-1 One Report ซึ่งได้เผยแพร่ผ่าน
ระบบข่าวอเิลก็ทรอนิกส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
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• คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารจัดท�ารายงาน
ความย่ังยืน เพ่ือเปิดเผยแนวทางการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนให้ผู้มี
ส่วนได้เสยีได้รบัทราบเป็นประจ�าทุกปี ตัง้แต่ปี 2549 เป็นต้นมา ปัจจบุนั
ธนาคารจัดท�ารายงานความยัง่ยนืโดยได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting 
Initiative ฉบับ Standards มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการ
ด�าเนินงานของธนาคารในระดับ Core ครอบคลุมการด�าเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของธนาคาร โดยธนาคารได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนบน
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

• ธนาคารจัดให้ทีม Finance Strategy ท�าหน้าที่นักลงทุน
สมัพนัธ์รบัผดิชอบการให้บรกิารเผยแพร่ข้อมลูส�าคญัของธนาคาร ทีเ่ป็น
ประโยชน์แก่ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มอย่างเท่าเทียม

• คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคารมกีารเปิดเผย
ข้อมูลตามที่กฎมายก�าหนดและในด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสมด้วย
ความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคาร
ได้มกีารจัดท�าคูม่อืการเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส โดยประกาศใช้และ 
เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

• เอกสารทุกประเภทที่ธนาคารได้น�าส่งผ่านระบบข่าว
อเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
จะเผยแพร่เอกสารดงักล่าวทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพร้อมกนั
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วยทุกครั้ง

• เวบ็ไซต์ของธนาคารได้มกีารเผยแพร่ข้อมลูต่าง ๆ  ทัง้ด้าน
การเงนิและไม่ใช่การเงนิ ทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคาร อาทิ วสิยัทศัน์ พนัธกจิ  
และค่านิยมองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการ 
และผู้บริหาร งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า แบบ 56-1 One Report 
ที่สามารถดาวน์โหลดได้ รวมถึงข้อมูลหรือเอกสารอ่ืนใดที่ธนาคาร 
น�าเสนอต่อนักวิเคราะห์หรือสื่อต่าง ๆ เป็นต้น

8.1.1	 การสรรหา	พัฒนา	และประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะกรรมการ

(1) กรรมการอิสระ
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการด�าเนินการ
ถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการอิสระ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารมีกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน จาก
จ�านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด 12 คน เท่ากับสัดส่วนร้อยละ 50 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิ 
ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ
ธรุกจิของธนาคาร และเป็นผูท้ีป่ฏบิติัหน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ มคีวาม
ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ
ของธนาคาร และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนท�าหน้าท่ีด้วยความเป็น
อิสระที่สมบูรณ์ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของธนาคาร ช่วยดูแลการด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้มีการผสาน
ประโยชน์ของผู้มส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และไม่มกีรรมการ
อิสระของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระใน 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน

• กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเช่นเดียวกับกรรมการ 

โดยบคุคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมคีณุสมบตัิ
กรรมการแล้ว จะต้องมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามนยิามกรรมการอสิระของ
ธนาคารด้วย ดังนี้

นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้อง

กับธนาคารพาณิชย์ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของ
ตน และต ้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่ ง เข ้มกว ่าหลักเกณฑ์ของ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์
ทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ข)

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไม่ใช่กรรมการอิสระ 
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส  
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้ 
เป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�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�าเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ 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�านวณมูลค่าของรายการที ่
เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนว่าด้วยหลกัเกณฑ์ 
ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ 
ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชขีองธนาคาร บริษทัใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของธนาคาร และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผู้มอี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของ
ส�านกังานสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร 
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทน
ของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของธนาคารหรือ บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รึกษา ทีไ่ด้รบัเงนิเดอืนประจ�า หรอืถือหุน้เกนิร้อยละ 
หนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ 
กจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของ
ธนาคารหรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร 

(ญ) ต ้องเป ็นผู ้ที่ผ ่านกระบวนการสรรหาของคณะ
กรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มี
ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร โดยมกีารตดัสนิใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน/คณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุง / 
ผ่อนปรนหลกัเกณฑ์คณุสมบตักิรรมการอสิระ กใ็ห้ถือปฏบิตัติามได้ภาย
หลังต่อไป

ในกรณีที่บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให ้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าท่ีก�าหนดไว้ในนิยาม
กรรมการอสิระ ธนาคารจะจดัให้มคีวามเหน็คณะกรรมการธนาคาร ซึง่
ได้มีการพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วว่า การ
แต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้
ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง

วิชาชีพที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามที่ก�าหนด
- เหตุผลและความจ�าเป็นท่ียังคงหรือแต่งต้ังให้บุคคล 

ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ในการเสนอให้มี

การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
• ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน  

ที ่ทจ.39/2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุน้ทีอ่อก
ใหม่ ธนาคารขอเปิดเผยข้อมูลกรณีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจมูลค่าตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคาร
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ซึ่งธนาคาร
ได้ใช้เกณฑ์มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการอิสระของธนาคาร
จ�านวน 4 คน ได้แก่

1. นายวชิยั อศัรัสกร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ บจ. พาเนล 
พลสั กรรมการ บจ. พาเนล พลสั เอ็มดเีอฟ ประธานกรรมการ กรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์
เนชัน่แนล รวมท้ังในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ
และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น

2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี  กรรมการอิสระ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์
อาหาร และกรรมการอสิระ บมจ.ซพี ีออลล์ รวมทัง้ในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา  
เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ปตท.

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ

4. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เคย
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจาก 
คอร์ปอเรชั่น  

โดยนิติบุคคลท้ัง 10 แห่งดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทาง
ธรุกจิกบัธนาคารโดยธนาคารให้วงเงนิสนิเชือ่และภาระผกูพนัมลูค่าเกนิ
กว่ายีส่บิล้านบาท ซึง่เป็นการท�าธรุกรรมทีเ่ป็นธรุกจิปกตใินการประกอบ
กิจการของธนาคาร และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกทั้งไม่มีลักษณะ
ท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ และไม่มีผลกระทบต่อการ
ปฏบิตัหิน้าที ่และการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ตลอดจนเป็นไปตามหลกั
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

(2) การสรรหากรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• การสรรหากรรมการ

1.   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่
พจิารณาคดัเลือกและเสนอชือ่บคุคลจากแหล่งต่าง ๆ  รวมถงึฐานข้อมลู
กรรมการ (Director’s Pool) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง ข้อบงัคบัของธนาคาร หลกัการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี
ของธนาคาร และกฎบัตรของคณะกรรมการธนาคาร โดยค�านึงถึง
สัดส่วนและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับธนาคาร ตามสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงไปและตามนโยบายความหลากหลายขององค์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้ในด้านเพศ ความรู ้(Knowledge) ความเป็น
อิสระ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ์ 
(Experience) ท่ีสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารท้ังใน
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ปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธนาคาร ซึ่ง
สอดคล้องตามข้อก�าหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคารและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

กรณีการสรรหาบุคคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่
ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะพิจารณา
บคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ (ถ้าม)ี จากการเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย
ได้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการเป็นการล่วงหน้าส�าหรบัการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี หรอื
พจิารณาผลการปฏบิตังิานท่ีผ่านมาประกอบการพิจารณากลบัเข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ในปี 2564 นางแพตริเซีย มงคลวนิช ได้ลาออกจากต�าแหน่ง
กรรมการธนาคาร มผีลต้ังแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2564 คณะกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทนได้ด�าเนินการสรรหาบุคคลจากแหล่งต่าง ๆ  
รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความ 
รู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่ก�าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ
และยทุธศาสตร์ธนาคารทัง้ในปัจจบัุนและอนาคตรวมถงึการพฒันาอย่าง
ยั่งยืนของธนาคารตามข้ันตอนของกฎหมายและหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ ีมกีารพจิารณาตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และกระบวนการตาม
ที่ก�าหนด โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง ดร.กุลยา ตันติเตมิท 
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคารแทนนางแพตรเิซยี มงคลวนชิ ท่ีลาออก   
ทั้งนี้ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการต้องค�านงึถงึคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ

ธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย
- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก�าหนดไว้ตาม 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากดั พระราชบญัญัตธิรุกจิสถาบนัการเงิน  
พระราชบญัญตัหิลักทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ พระราชกฤษฎกีาว่าด้วย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจน
กฎหมายและหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบ
ธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงไม่มีลักษณะขาด
ความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

- บุคคลผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญตาม 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

- บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้
โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

- การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทอื่น
•  ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผู้

บรหิาร อย่างใดอย่างหนึง่หรอืหลายอย่างในบรษิทัอืน่
อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ

•  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์ทัง้ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่

เกิน 5 บริษัท (นับรวม บมจ. ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่
นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้)

2.   คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน น�าเสนอชือ่
บุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร

3.   คณะกรรมการธนาคารเหน็ชอบให้น�าเสนอรายชือ่ เพือ่ขอ
ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการต่อหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง

4.   คณะกรรมการธนาคารด�าเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้
4.1 กรณกีารแต่งตัง้กรรมการแทนผู้ออกจากต�าแหน่งตาม

วาระ
คณะกรรมการธนาคารน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ท้ังนี้ กรรมการซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ารับ
ต�าแหน่งอีกกไ็ด้ โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการ 
ดังต่อไปนี้

- ผูถ้อืหุน้แต่ละคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบั 1 หุน้ 
ต่อ 1 เสียง เว้นแต่ หุ้นท่ีผู้ถือหุ้นนั้นถือไว้จะเป็นหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีการ
ก�าหนดสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ ให้มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ

- ในการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ ให้
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคน
จะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบั
ลงมาเป็นผูไ้ด้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรือ
จะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลง
มามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้
ในครั้งนั้น ให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ท้ังนี้ ในการ
เสนอชือ่บคุคล เพ่ือแต่งตัง้เป็นกรรมการธนาคาร จะต้องได้รบัความเหน็
ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 กรณีการแต่งต้ังกรรมการแทนต�าแหน่งท่ีว่างในกรณี
อื่นที่มิใช่กรณีตามข้อ 4.1

คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ�านวนกรรมการทีเ่หลืออยู ่แต่งตัง้บคุคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการและ
ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

5.   หน ่วยงานภายในธนาคารด�าเนินการจดทะเบียน
เปลีย่นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถงึรายงานต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�าหนด 

โดยท่ีผ่านมา ธนาคารได้มีการด�าเนนิการถกูต้องครบถ้วน
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

• การสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก

อย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะประกาศรับสมัคร เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ มีภาวะความเป็นผู้น�าและมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และธนาคารจะแต่งตั้งคณะ
กรรมการขึน้เป็นการเฉพาะ เพือ่ท�าหน้าทีส่รรหาคดัเลอืกบคุคลทีม่คีวามรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงด�าเนินการก�าหนด
ผลตอบแทน เพือ่เสนอชือ่ต่อคณะกรรมการธนาคารพจิารณา และแต่งตัง้ 
ตามขั้นตอนต่อไป
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• การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในต�าแหน่งผู้บริหาร
สายงาน

คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าทีส่รรหา คดัเลอืก หรอืกลัน่กรอง
บคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ เพือ่พจิารณาแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิาร
ระดบัสงูและผูม้อี�านาจในการจดัการ ตามกระบวนการสรรหาและคดัเลอืก 
ที่โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาสรรหาบุคคลภายในธนาคารท่ีมีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของสายงานน้ัน ๆ จาก 
Successor Pool โดยเน้นการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสหมุนเวียนงานไป
ปฏิบัติงานในด้านอื่นเพื่อเรียนรู้งานใหม่ ๆ และเสริมสร้างขีดความ
สามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินกจิการของธนาคาร และการบรหิารจัดการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคล
ภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมาทดแทนได้ทัน จึงจะพิจารณารับบุคคล
ภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ภาวะผู้น�า 
ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานกับ
ธนาคาร และเสนอคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
ก่อนน�าเสนอขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมี 

ความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับทบาทหน้าที ่ลกัษณะการประกอบธรุกจิ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยทุกครั้งท่ีมี
การแต่งตัง้กรรมการใหม่ จะจดัการปฐมนเิทศ เพ่ือน�าเสนอให้กรรมการ
ใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�าคัญของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของธนาคาร 
ผลิตภณัฑ์และบรกิาร โครงสร้างทนุและผู้ถอืหุ้น โครงสร้างองค์กร ตลอดจน
ประเด็นกฎหมายส�าคัญที่ควรทราบส�าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบริษัทจดทะเบียน

การปฐมนิเทศกรรมการธนาคารใหม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ

ธนาคาร น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญและคู่มือกรรมการธนาคาร ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์และการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

• KTB’s Strategy
• Credit Principles

2) ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับกรรมการธนาคาร
• โครงสร้างองค์กร
•  โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
•  การประชมุคณะกรรมการและแนวปฏบิตัใินการ

ประชุมของกรรมการธนาคาร
•  การแจ้งข้อมูลของกรรมการธนาคารและผู ้ท่ี

เกี่ยวข้อง
•  การถือหรือการซ้ือขายหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบ

ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร
•  การประเมนิผลการด�าเนนิการของคณะกรรมการ

ธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย

• ค่าตอบแทนกรรมการ
•  แนวทางปฏิบัติของกรรมการที่มีผลกระทบต่อ

คุณสมบัติกรรมการธนาคาร (Yes & No)
•  โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น และนโยบายการจ่าย

เงินปันผล
•  เอกสารส�าคัญของธนาคาร เช่น หนังสือรับรอง

กระทรวงพาณชิย์ หนงัสอืบริคณห์สนธ ิข้อบงัคบั
ของธนาคาร เป็นต้น

คณะกรรมการธนาคารน�าผลการวเิคราะห์ผลการประเมนิคณะ
กรรมการ รวมถงึแนวทางตามยุทธศาสตร์ธนาคาร เพือ่ก�าหนดแนวทาง
ในการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ความรู้ และการ
พัฒนากรรมการเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดย
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ และจัด
หลกัสตูรตลอดจนกจิกรรมต่าง ๆ  ให้คณะกรรมการได้มกีารศกึษาดงูาน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และ
ด้านเทคโนโลยทีีส่�าคญั เพือ่น�าเอาองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีทางการเงนิ
และการค้าใหม่ ๆ ที่มีความโดดเด่น มาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง
ในอนาคตได้

แผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของ 
คณะกรรมการ ประจ�าปี 2564

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้น�าข้อคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงทักษะความเช่ียวชาญ  
(Skill Matrix) ของกรรมการธนาคาร ทั้งโดยทางคุณวุฒิการศึกษาและ 
ประสบการณ์การท�างาน ทีส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ธนาคาร จดัท�าแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่ง
ประกอบด้วยแผนการด�าเนินงาน 4 ประเภท (1) การอบรม (2) การ
สัมมนา (3) การศึกษาดูงาน (4) การประชุมสัญจรและการเยี่ยมชมการ
ปฏิบัติงาน รวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร

สรุปการอบรมสัมมนาในระหว่างปี 2564
ในปี 2564 กรรมการธนาคารเข้าอบรมสมัมนารวมจ�านวน 

12 ท่าน หรือเท่ากับร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด โดยมี
การอบรมสัมมนาทั้งสิ้นจ�านวน รวม 4 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
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หลักสูตร ผลการด�าเนินงานตามแผนประจ�าปี	2564

1. หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP)
 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการธนาคารรอเข้าอบรม จ�านวน 1 ท่าน
พลเอก เทียนชัย รับพร

2.  หลักสูตร Board Nomination and Compensation 
Program (BNCP) 

 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการธนาคารเข้าอบรม จ�านวน 1 ท่าน
นายธันวา เลาหศิริวงศ์

3.  หลักสูตร Security Awareness ประจ�าปี 2564
 โดย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กรรมการธนาคารเข้าอบรม จ�านวน 12 ท่าน
 นาย  กฤษฎา    จีนะวิจารณะ
 นาย  ไกรฤทธิ์    อุชุกานนท์ชัย  
 นาย  วิชัย     อัศรัสกร
 ศ.(พิเศษ)ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
 นาย  ธันวา    เลาหศิริวงศ์
 นาย  ธีระพงษ์    วงศ์ศิวะวิลาส 
 พลเอก เทียนชัย    รับพร 
 นาย  ปุณณิศร์    ศกุนตนาค 
 นาง  นิธิมา     เทพวนังกูร 
 นาย  ลวรณ     แสงสนิท 
 ดร. กุลยา     ตันติเตมิท
และ นาย ผยง     ศรีวณิช

(2) การสัมมนา
กรรมการธนาคารเข้าสัมมนาจ�านวน 3 ท่าน รวม 1 หลักสูตร

หลักสูตร ผลการด�าเนินงานตามแผนประจ�าปี	2564

1.  งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

กรรมการธนาคารเข้าสัมมนา จ�านวน 3 ท่าน
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายวิชัย อัศรัสกร 
นายธันวา เลาหศิริวงศ์

(1) การอบรม
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�านวน 12 ท่าน รวม 3 หลักสูตร



164 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

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
5. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

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
4.  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

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

8. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
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4. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1.  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.  หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 13/2021  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.   หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.   หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.   หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.   หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.   หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015   

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.   หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.   หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
11.  IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
12.  IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
13.   หลกัสูตร ประกาศนยีบตัรธรรมาภบิาลส่ิงแวดล้อมส�าหรบัผู้บรหิารระดบัสงู (ปธส.) รุน่ท่ี 4/2559 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
14.   หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 

ปี 2561, ACIS Professional Center 
15.   หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ

องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
16.  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 13/2562 สถาบันวทิยาการพลงังาน
17.    หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
18.   หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563  

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
19.  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
20.  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
21.  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
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รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ชื่อหลักสูตร	และรุน่ท่ีอบรม

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
11.  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

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
5. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

7. พลเอก เทียนชัย รับพร 1.   หลักสูตร Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที่ 2/2021  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 240/2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.   หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.   หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6.   หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)  
รุ่นที่ 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7.   หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 28/2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8.   หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นที่ 28/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121/2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

10.  หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก 
11.  หลักสูตร Resource Management Introductory Course,  

United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา 
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7. พลเอก เทียนชัย รับพร (ต่อ) 12.  หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System Course,  
United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา

13.  หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation 
ปี 2561, ACIS Professional Center

14.  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
15.  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

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
14. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

9. 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 สหรัฐอเมริกา
8.  หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric Crotonville,  

New York สหรัฐอเมริกา
9. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
10. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
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รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ชื่อหลักสูตร	และรุน่ท่ีอบรม

10. นายลวรณ แสงสนิท 1. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015 สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
5.  โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7  

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
6. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

11. ดร.กุลยา  ตันติเตมิท 1.   หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2018  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.   หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.   หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017  
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.   หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 82  
 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
5.   หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

กระทรวงการต่างประเทศ
6.  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก

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)
5. หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
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นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 23/2564 
(1074) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการระยะยาว ตามที่
เสนอ โดยมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

แผนเพิม่ประสทิธภิาพการก�ากบัดแูลกจิการของคณะกรรมการ
ระยะยาว (ปี 2565 - 2567)

ด�าเนินการตามแนวทางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ากับดูแล
กิจการของคณะกรรมการประจ�าปี 2564 โดยน�าผลการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ที่คณะกรรมการ
ธนาคารได้มีการพิจารณาร่วมกัน ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) 
ของกรรมการธนาคาร เพ่ือก�าหนดแนวทางในการเสรมิสร้างทกัษะ ความรู้  
และการพัฒนากรรมการ เพื่อให้มี Skill Matrix สอดคล้องกับภารกิจ 
และยุทธศาสตร์ธนาคาร และเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล 
ประกอบด้วยแผนการด�าเนินงาน 4 ประเภท (1) การอบรม (2) การ
สมัมนา (3) การศกึษาดูงาน และ (4) การประชุมสญัจรและการเยีย่มชม
การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร ท้ังนี้ การ 
ด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานให้เป็นไปตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
กฎบัตรคณะกรรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึ่งว่า ต้องจัดให้มีการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบประเมินตนเอง 
แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการ
ประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�างาน รวมถึงใช้ประกอบ
การพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องเปิดเผยการ
ด�าเนนิการดงักล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี ซึง่ปัจจบุนัธนาคารยงัไม่มีการ
ตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เนื่องจาก
ธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี

- การจัดท�าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการธนาคาร ที่มีการก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกับ
หลักการ/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ากับ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�า กับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรที่ดูแล
ด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)

- มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม 
โดยผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

- เปิดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

• การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

ธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการธนาคารตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด ีปีละ 2 ครัง้ คอื 
ช่วงเดอืนมกราคม - มถินุายน และช่วงเดอืนกรกฎาคม - ธนัวาคม ของ
แต่ละปี

• กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ทบทวนแบบประเมินผลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับก�าหนด และเป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจดัส่งแบบประเมิน
ผลให้คณะกรรมการธนาคารด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรวบรวมแบบ
ประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร

4) คณะกรรมการธนาคารน�าผลการประเมินมาวเิคราะห์ 
เพือ่ก�าหนดแนวทางพฒันาปรบัปรงุประสทิธภิาพของการปฏบิตังิานและ
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะ
กรรมการธนาคาร

5) ธนาคารเปิดเผยเกี่ยวกับการประเมินผลของคณะ
กรรมการธนาคารในรายงานประจ�าปี

วัตถุประสงค์การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร  
จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการ 
ด�าเนนิงาน และประกอบการพจิารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการธนาคาร โดยน�าผลการประเมินและ Skill Matrix ของ 
คณะกรรมการธนาคาร จัดท�าแผนเพิม่ประสทิธภาพการก�ากบัดแูลกจิการ 
ของคณะกรรมการธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว

การประเมินผลฯ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ การประเมินผลของคณะ
กรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) และการประเมินผล
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินกรรมการท่านอื่น) 
ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้

ก.  การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ
มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
(2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะ

กรรมการ
(3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
(4) การสื่อสารของคณะกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
(6) การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม
การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ 

ปี 2564 ส�าหรบัช่วงเดอืนมกราคมถงึธนัวาคม 2564 สรปุผลการประเมนิ
ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมได้ว่า มีจ�านวนกรรมการธนาคารท่ีเหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
หน่วยงานก�ากับก�าหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อช่วยศึกษาและกรองงาน
เฉพาะเรื่อง ซ่ึงมากเพียงพอท่ีจะดูแลในเรื่องส�าคัญให้สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างรอบคอบ



170 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

ข.  การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล  
(การประเมินตนเอง)

มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
(2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(6)  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน

ระยะยาว
การประเมนิผลของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคล (การ

ประเมินตนเอง) ปี 2564 ส�าหรับช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2564 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมท้ัง 6 ด้าน มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับ 
ดีเยี่ยม สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติ 
หน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงัและซือ่สตัย์สจุรติ เป็นไป
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการ 
ปฏบิตัท่ีิด ี(Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วมประชมุ 
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ

ค. การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)

มีหัวข้อการประเมิน รวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
(2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(6)  การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน

ระยะยาว
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) ปี 2564 ส�าหรับช่วงเดือนมกราคมถึง
ธนัวาคม 2564 สรปุผลการประเมนิในภาพรวมท้ัง 6 ด้าน มคีะแนนเฉลีย่
อยู่ในระดับดีเยี่ยม  สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการ
ธนาคารปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ มคีวามระมดัระวงัและซือ่สตัย์
สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร 
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีความเป็นอิสระสูงในความ 
รบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีของธนาคาร ไม่มกีารปฏบิติัทีท่�าให้เกดิความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร และไม่น�าข้อมูลภายในไปเผยแพร่ 
หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

นอกจากนี้ ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี คณะ
กรรมการธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ต้องท�าการ
ประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมนิให้คณะ
กรรมการธนาคารทราบด้วย

• การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย 

ต่าง ๆ  ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการก�ากบัดแูลความเสีย่ง  
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต ่อ สั งคม  

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการอิสระ  
ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย  
การประเมนิผลของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ และการประเมนิผลของ
คณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

• กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าและทบทวนปรับปรุงแบบ

ประเมนิผลตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและแนวทางการด�าเนนิการ 
ของคณะกรรมการชุดย่อย

2) เลขานุการคณะกรรมการชดุย่อยจดัส่งแบบประเมนิผลให้
คณะกรรมการชุดย่อยด�าเนินการประเมิน 

3) เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยรวบรวมแบบประเมนิผล 
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย และ
รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อย

4) คณะกรรมการชุดย่อยน�าผลประเมินมาวิเคราะห์และ
ก�าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้น และน�าส่งผลการประเมินให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร

5) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารรายงานผลการประเมิน
ของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการธนาคารใช้ผลการประเมินเป็นกรอบในการพิจารณา
ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารเพื่อพัฒนาการด�าเนินงาน รวมถึง
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2564  
ทุกคณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 

8.1.2	 การเข้ารว่มประชุมและค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ข้อบังคบัของธนาคาร ข้อ 31. ก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคาร

ต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการธนาคารมีนโยบาย
ให้มีการพิจารณาก�าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี โดย
ในปี 2564 และปี 2565 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายก�าหนดวัน
ประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากนี้ ได้มอบ
หมายให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจดัให้มกี�าหนดการและวาระ
มาตรฐานส�าหรบัการประชมุคณะกรรมการตลอดทัง้ปีไว้เป็นการล่วงหน้า
ทุกปี โดยมีการเผยแพร่ก�าหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง Intranet 
ของธนาคาร และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการประชุม 
ดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้  
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32/1. ก�าหนดให้การประชุมคณะกรรมการ 
ธนาคาร มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชุมคณะ
กรรมการธนาคาร โดยกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารก�าหนดให้
กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุด
ร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการ
ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น ในกรณีที่กรรมการคนใด
มีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง
นั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ 
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระใด จะท�าหน้าที่พิจารณากลั่น
กรองข้อมลู ให้ความเหน็และข้อเสนอแนะก่อนน�าเสนอประธานกรรมการ
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เป็นผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความรอบคอบและการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีขึ้น โดยธนาคารได้จ�าแนกวาระการ
ประชุมออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่อง เรื่องนโยบาย เรื่อง
สินเชื่อ เรื่องปรับปรุงหนี้ เรื่องการลงทุน เรื่องซื้อ/ขายทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้การ
ด�าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพื่อ
ให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ส�าหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 30.  
ก�าหนดระยะเวลาให้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุม 
โดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ที่ผ่านมา ธนาคารน�าส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการได้ตามเวลาท่ีก�าหนดทุกครั้ง ทั้งน้ี 
เลขานุการเป็นผูจ้ดบันทกึการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทัง้จดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรองจากคณะกรรมการธนาคารเพือ่พร้อมให้
ตรวจสอบได้ 

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 23 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 45 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 19 ครั้ง คณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 15 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 12 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 12 
ครั้ง คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 13 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

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 23/23 - - - - - - - -

 2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 23/23 43/45 - - - 12/12 - - -

 3) นายวิชัย อัศรัสกร 23/23 - 18/19 - 11/12 - - 2/4 12/12

 4) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 23/23 - - 15/15 - 12/12 13/13 4/4 -

 5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 23/23 - - - 12/12 - 13/13 3/4 -

 6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวลิาส 23/23 - - 15/15 - - 13/13 4/4 -

 7) พลเอก เทียนชัย รับพร 23/23 - 19/19 - - - 13/13 4/4 -

 8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 23/23 45/45 - - - 12/12 - - -

 9) นางนิธิมา  เทพวนังกูร 23/23 - 19/19 - 12/12 - - 4/4 -

10) นายลวรณ  แสงสนิท (1) 23/23 44/45 - 2/2 - 10/10 - - -

11) ดร.กุลยา ตันติเตมิท (2) 4/4 - - - 2/2 2/2 - - -

12) นายผยง ศรีวณิช 23/23 41/45 - - - 11/12 - - -

กรรมการที่ออกระหว่างปี

 1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (3) 23/23 - 18/19 10/11 11/12 - - 2/4 12/12

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

 (1)  เปลี่ยนแปลงการด�ารงต�าแหน่งจากกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง เป็นกรรมการสรรหาฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 

 (2) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 และด�ารงต�าแหน่งกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

 (3)  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 23 กันยายน 2564

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุมคณะ
กรรมการธนาคารโดยไม่มฝ่ีายจดัการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้คณะกรรมการธนาคารได้ร่วมกนัพจิารณาและแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�านวน 3 ครั้ง

ในปี 2564 ธนาคารได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยมีกรรมการธนาคารเข้าร่วมการประชุม
จ�านวน 9 คนจากท้ังหมด 12 คน (คดิเป็นร้อยละ 75.00 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด) ได้แก่ นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนท์ชยั  
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส พลเอก เทียนชัย รับพร นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค นางแพตริเซีย มงคลวนิช นางนิธิมา  
เทพวนังกูร และนายลวรณ แสงสนิท เนื่องจาก ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ติดภารกิจ ส�าหรับนายวิชัย อัศรัสกร และนายผยง ศรีวณิช 
เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงอยู่ระหว่างการด�าเนินตามาตรการแยกสังเกตอาการ ท�าให้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โดยได้เปิดเผยไว้ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 28
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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  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะท�างานอื่น (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 
ครั้ง/เดือน)

  - ประธานกรรมการ
  - กรรมการ

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

3.  เงนิบ�าเหนจ็กรรมการ โดยมหีลกัเกณฑ์การจ่ายเงนิบ�าเหนจ็กรรมการ คอืธนาคารจะต้องมผีลก�าไรจากผลประกอบการ และธนาคารจะต้อง
มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยค�านึงถึงเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน รวมทั้งสอดคล้องกับอัตราการจ่ายเงินปันผล 
เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยการจัดสรรเงินบ�าเหน็จให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2564 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมส�าหรับประธานกรรมการ

และกรรมการ และค่าเบี้ยประชุมส�าหรับประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย ครบถ้วนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 31,654,833.34 บาท จ�าแนกได้ดังนี้ 
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 23,262,333.34 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม 1,530,000.00 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 1,170,000.00 บาท คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รวม 1,140,000.00 บาท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 1,042,500.00 บาท คณะ
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง รวม 1,860,000.00 บาท คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม 1,050,000.00 บาท คณะกรรมการอิสระ 
รวม 150,000.00 บาท และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รวม 450,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

• ค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ท�าหน้าทีท่บทวน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระความรบัผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั และต้องเป็นไปตามมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัเิป็นประจ�าทกุปีและมกีารเปิดเผย
ค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจ�าปี

โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ�า
ปี 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
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เงนิบ�าเหน็จคณะกรรมการธนาคาร	ประจ�าปี	2563
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2563 จ�านวน 15,070,000.00 บาท ดังนี้

หน่วย: บาท

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร/อดีตกรรมการธนาคาร	* เงนิบ�าเหน็จ

1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 1,214,941.15

2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 1,713,037.47

3) นายวิชัย อัศรัสกร 1,264,455.18

4) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1,262,238.13

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 1,262,238.13

6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 36,950.77

7) พลเอก เทียนชัย รับพร 1,262,238.13

8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 1,262,238.13

9) นางนิธิมา เทพวนังกูร 1,081,918.40

10) นายลวรณ แสงสนิท 35,965.41

11) นายผยง ศรีวณิช 1,262,238.13

12) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ * 59,121.23

13) นายประสงค์ พูนธเนศ * 1,271,106.32

14) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา * 971,805.12

15) นางแพตริเซีย มงคลวนิช * 1,109,508.30

รวมทั้งสิ้น 15,070,000.00

• ค่าตอบแทนอื่น
ไม่มี

8.1.3	 การก�ากับดูแลบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่ม
ธนาคารมีนโยบายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท เพื่อให้แนวทางการด�าเนินงานของบริษัทมีทิศทางสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร และเพื่อประสานประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่ม เช่น การออกผลิตภัณฑ์ร่วมกัน  
การสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เป็นต้น โดยตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารเป็น 
ผู้พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทด้วย

นอกจากนั้น ธนาคารดูแลการใช้ไปของเงินทุนและการด�าเนินงานของบริษัท โดยรายงานผลการด�าเนินงานและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่นใดของธนาคารตามที่ได้รับ
นโยบาย ทั้งนี้ บริษัทได้น�าส่งข้อมูลทางการเงินมายังธนาคารเพื่อจัดท�างบการเงินรวม และรายงานข้อมูลการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มรายเดือนเพื่อ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอ่ืนในการบริหารจัดการบริษัทร่วมในลักษณะ Joint Venture โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วน 
การถือหุ้น และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก�ากับบริษัทนั้น ๆ ก�าหนดไว้
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8.1.4	 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการ	
(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2564 ธนาคารยังคงใช้จรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร (Code of Conduct) ฉบับเดิม (ปี 2562) ซึ่งครอบคลุมการด�าเนินงานของ
ธนาคารในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การประกอบธุรกิจ บทบาทของกรรมการและผู้บริหารมาตรฐานการให้บริการ ความรับผิดชอบต่อลูกค้า ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การจัดการข้อมูล การก�ากับดูแลโดยรวมบุคลากรและสถานประกอบการ และการผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท โดย
จรรยาบรรณธุรกิจธนาคารอยู่ในระดับมาตรฐานสากล เทียบเท่าจรรยาบรรณของธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct) และ
ธนาคารในฐานะ CEO Sponsor ของแผน Industry Code of Conduct ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ของสมาคมธนาคารไทย (TBA 5-year 
plan) เพื่อยกระดับมาตรฐานการด�าเนินงานด้านจรรยาบรรณธนาคารพาณิชย์ ได้ร่วมกับธนาคารสมาชิกอื่น ๆ จัดท�าแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการด�าเนินธุรกิจให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถน�าไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมซึ่งท่ีประชุม 
คณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยมีมติเห็นชอบแนวปฏิบัติฯ ฉบับดังกล่าว และให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
- การก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ของพนักงาน
ธนาคารก�าหนดระเบียบการซ้ือขายหลักทรัพย์ของพนักงานและการลงทุนของธนาคารเพื่อให้พนักงานถือปฏิบัติและเพื่อป้องกันมิให้

พนักงานในสายงานและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยสู่สาธารณชน ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยธนาคารก�าหนดให้มีการก�ากับดูแลโดยหัวหน้าหน่วยงานควบคุมติดตามดูแลให้พนักงานในสังกัด
ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด

ทั้งน้ี กรณีที่มีพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่มีโอกาสรับรู้ข้อมูลภายในที่มีความประสงค์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ไม่ว่าจะซื้อขายเพื่อตนเองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ขออนุมัติการซื้อขายผ่านระบบงาน Employee Trading System (ETS) หากได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานให้พนักงานท�าการซื้อขายได้เป็นรายครั้งที่ขออนุมัติเท่านั้น โดยระบบงานจะท�าการรายงานไปยังหัวหน้าหน่วยงานทุกครั้งโดย
อัตโนมัติ

กลุม่ก�ากบังานกฎเกณฑ์ด�าเนนิการสอบทานรายงานการซือ้ขายหลักทรพัย์ของพนกังานทีม่กีารรายงานการซือ้ขายในระบบดงักล่าวเป็น
รายวันต่อผู้บริหารฝ่าย และจัดท�ารายงานเสนอต่อ Head of Compliance เฉพาะเดือนที่มีรายการเกิดขึ้น

- รายงานการถือหลักทรัพย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยต่อคณะกรรมการธนาคาร 
ธนาคารก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ได้แก่ ผู้บริหารสายงานทุกสายงาน ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารฝ่ายการบัญชี 

ผูบ้รหิารฝ่ายบรหิารการลงทนุ รวมถงึผูบ้งัคบับญัชาทีก่�ากบัดแูลฝ่ายการบญัชแีละฝ่ายบรหิารการลงทนุ มหีน้าทีต้่องรายงานการเปลีย่นแปลงการถอื
ครองหลักทรัพย์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่เป็นของตนเองและของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับตนเองต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ 38/2561 เรื่องการจัดท�ารายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชี ผู้ท�าแผน และผู้บริหารแผน และได้มอบหมายให้ผู้บริหารกลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ท�าหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
ของกรรมการ และผู้บริหารสายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
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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. นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการธนาคาร - - - - -

10. นายลวรณ  แสงสนิท กรรมการธนาคาร - - - - -

11. ดร.กุลยา  ตันติเตมิท กรรมการธนาคาร - - - - -

12. นายผยง  ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

13. นางสาวศรัณยา  เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

14. นางประราลี  รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

15. นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

16. นายสุรธันว์  คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

17. นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

18. นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

19. นายธวัชชัย  ชีวานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

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

21. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

22. นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

23. นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

24. นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

25. นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

26. นายปานะพันธ์  หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

27. นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 12,600 - - 12,600 0.000029

28. นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

29. นางสุวรรณา  อนันทานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

30. นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

การถือหุ้นธนาคารของกรรมการธนาคารและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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(3)  การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
การด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้รับการผลักดัน

จากผู้น�าองค์กร (tone from the top) โดยคณะกรรมการธนาคารได้เล็ง
เห็นถึงความส�าคัญในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน และการ
คอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่ง
หมายให้พนกังานของธนาคารปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความโปร่งใส ปราศจาก
การทุจริต และคอร์รัปชันเป็นส�าคัญ โดยในปี 2564 คณะกรรมการ
ธนาคารได้อนุมตัทิบทวนนโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รปัชนั 
(Anti-Bribery and Corruption Policy) เพือ่ให้ครอบคลุมถงึการต่อต้าน
ทุจริตทุกรูปแบบ และให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
บนพืน้ฐานของการต่อต้านการทจุรติ และสิง่ส�าคญัประการหน่ึงคอื คณะ
กรรมการธนาคารมุง่ผลกัดนัให้พนกังานตระหนกัรูถ้งึการป้องกนัการให้
สนิบนและคอร์รปัชนัอนัจะน�ามาสู่การสร้างวฒันธรรมทีด่ภีายในธนาคาร

นอกจากนี้ คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ได้มอบหมายให้สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย จัดท�าระเบียบ
ปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อก�าหนด
แนวทางในการจัดท�ามาตรการควบคุมภายในธนาคารเพ่ือป้องกันการ
ให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและให้สอดคล้องกับ มาตรา 176 แห่งพระราช
บญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ 
พ.ศ. 2561

ส�าหรับระเบียบปฏิบัติงานนั้น ธนาคารได้มีการประกาศ
ใช้ระเบียบการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้กับพนักงานของธนาคารสามารถน�าไปยึดถือปฏิบัติได้อย่าง 
ถกูต้อง และเป็นไปตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคาร อนัเป็นการวาง
มาตรการเชิงป้องกันที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก�าหนด
แนวทางการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการ
รับ-ให้สินบนและคอร์รัปชันของธนาคารและเป็นไปตามคู่มือแนวทาง
การจัดท�ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพ่ือป้องกันการให้สินบน 
เจ้าหน้าท่ีของรฐัของส�านกังาน ป.ป.ช. และได้ก�าหนดหลกัการส�าคญัไว้ว่า 
การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท�ามิได้ 
เว้นแต่เป็นการให้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามที่
ก�าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวนี้ ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก�าหนด
กระบวนการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าท่ีของรัฐไว้อย่างเป็นเอกภาพ 
โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

- กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะต้องมีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรวบรวมข้อมูล
และวเิคราะห์ถงึความเสีย่งในการให้สนิบนเจ้าหน้าทีข่องรฐั เมือ่สามารถ
วเิคราะห์ถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ได้แล้ว ส�าหรบัประเดน็ความเสีย่งที่
มนียัส�าคญั ธนาคารจะมกีารจดัท�ามาตรการเชงิป้องกนัและแก้ไขความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กบัธนาคารต่อไป ทัง้นีจ้ะต้องจัดให้มกีารประเมนิความ
เส่ียงเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป

- การสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ 
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการส่ือสารผ่าน 
ช่องทางอีเมล CLMG POST ในคอลัมน์ Anti-Bribery and Corruption 
ในรูปแบบบทความอย่างสั้นเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบน 

และคอร์รปัชนัอย่างสม�า่เสมอ นอกจากนี ้ ยังมกีารจดัการอบรมหลกัสตูร 
“การป้องกันการรับ-การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เข้าข่ายเป็น 
การคอร์รปัชนั” ให้แก่พนกังานทัง้ส�านักงานใหญ่ และพนกังานทีป่ฏบิตังิาน
อยูต่ามภมูภิาคต่าง ๆ  ทัว่ประเทศ ตลอดจนบคุลากรของบรษิทัในเครือ
ธนาคาร เพ่ือส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจ และเสรมิสร้างความตระหนักถงึ
ความส�าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

(4) การแจ้งเบาะแส (whistleblowing)
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผดิ 

(Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ
แจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้หลายช่องทาง ซ่ึงหากผู้ใดพบเห็น
การกระท�าความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต ผิด
กฎหมาย ผดิระเบียบธนาคาร หรอืกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบัต่าง ๆ  
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก่�าหนดไว้ ท้ังนี ้ข้อมลูของผูแ้จ้ง
เบาะแสการกระท�าผิดจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครอง
ทั้งระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมี
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ดังนี้

• ประธานกรรมการธนาคาร 
- E-Mail : whistletruth@krungthai.com

• Whistle Blowing Team
- E-Mail : whistle@krungthai.com
- จดหมาย : Whistle Blowing Team 
 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
-  เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ 
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทรศัพท์ : 0-2208-4120 
- โทรสาร : 0-2256-8778

โดยในปี 2564 มเีบาะแสได้รบัแจ้งจากช่องทางต่าง ๆ  และ
ด�าเนินการตามกระบวนการ Whistle Blowing รวมทั้งสิ้น 42 กรณี แบ่ง
เป็นกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 22 
กรณี ไม่พบการกระท�าตามที่ได้รับแจ้ง 14 กรณี กรณีที่พบการกระท�า
ทุจริต  3 กรณี และอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบ 3 กรณี โดยทุก
กรณธีนาคารได้ด�าเนนิการตามกระบวนการทีก่�าหนด ทัง้การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและการพิจารณาโทษผู้กระท�าผิดอย่างเหมาะสม รวมทั้งมี
การรายงานผลการด�าเนนิการในแต่ละกรณต่ีอคณะกรรมการทีเ่กีย่วข้อง 
และน�า ข้อมูลท่ีได้รับมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่เป็นจุดเสี่ยง
ต่าง ๆ ต่อไป

ธนาคารด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อยกระดับ
การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารให้สอดคล้องกบัหลกัการด�าเนนิธรุกจิอย่าง
ยั่งยืน (ESG) อันประกอบด้วย Environmental (สิ่งแวดล้อม) Social 
(สงัคม) และ Governance (ธรรมาภบิาล) ควบคูไ่ปกบัการปลกูฝังสร้าง
วฒันธรรมองค์กรการไม่ทนต่อการทจุรติ (Zero Tolerance) โดยยดึหลกั
ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�าเร็จ สัตย์ซ่ือ สามัคคี 
สังคม” และหล่อหลอมอยู่ในกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม ภาย
ใต้จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) การป้องกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้
ข้อมลูภายใน มาตรการการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆของธนาคาร 
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และกระบวนการ 3 Lines of Defense ตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี เพื่อพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
สร้างค่านยิม และจติส�านกึทีด่ยีดึมัน่ตามนโยบายการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดปีฏบัิตงิานด้วยความซือ่สตัย์ สจุรติ ไม่ละเมดิกฎเกณฑ์ กฎระเบยีบ ตลอดจน
การด�าเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธนาคารในการเป็นสถาบันการเงินที่ลูกค้า
ประชาชนให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ เพื่อขับเคลื่อนให้ธนาคารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล และมุ่งพัฒนาสู่การเป็นธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน Sustainable Krungthai ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. ปลูกจิตส�านึก 
ป้องกัน ปรับเปลี่ยน  โดยใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน   มีส่วนร่วมในการระดมความคิด “ปัญหา
ที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า” เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ในการยกระดับมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงานของธนาคารให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ด้าน Efficiency & Productivity (คุณภาพคู่กับคุณธรรม) ตามเป้าหมาย 4 ด้าน ได้แก่ 1) Financial 
Growth 2) Stakeholders/Regulators Confidence 3) Transparent Process 4) Employees Satisfaction 

8.2	รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงในเอกสารแนบ 6 ส�าหรับการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 

ตรวจสอบได้แสดงในหัวข้อ 8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

8.3	ผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	ๆ	
• คณะกรรมการบริหาร

รายงานของคณะกรรมการบรหิาร
คณะกรรมการบริหารต้ังข้ึนโดยมติของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารในการก�าหนด 

กฎเกณฑ์ แนวทางการด�าเนินธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ให้ธนาคารมีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใน 
การด�าเนินธุรกิจได้เท่าทันกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมทางการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ตลอดจนพิจารณา 
และกลั่นกรองสินเชื่อรายใหญ่  โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย  ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค  กรรมการบริหาร
3. นายลวรณ  แสงสนิท   กรรมการบริหาร
4. นายผยง   ศรีวณิช   กรรมการบริหาร
 นางสาวสินีนาฏ ด�าริห์อนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิาร ได้มกีารประชมุทัง้สิน้ 45 ครัง้ เพ่ือปฏบิติัหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัร คณะกรรมการบรหิาร รวมถึง 

มีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ และงบประมาณ
คณะกรรมการบริหารได้ให้ความส�าคัญกับการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�าปี นโยบายและแผน

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่จะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือท้ังหมดให้เกิดการ 
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ีมีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นท่ีจะสร้างการเติบโตของกลุ่มธนาคาร รวมถึงการพิจารณาสถานะทางการเงิน
และกลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนของธนาคาร ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกท่ีขับเคลื่อน 
การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย อาทิ ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 แนวคิดความยั่งยืน Environment Social และ Governance (ESG) 
ที่ทั่วโลกให้ความส�าคัญ และการด�าเนินธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น

การติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริหารได้ให้ความส�าคัญในการติดตามผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดและธนาคารคู่เทียบ

อย่างเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ตลอดจนการบริหารเงินกองทุนและเงินส�ารองของธนาคาร การติดตามให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่มีความเปราะบาง กลุ่ม SMEs และเร่งให้ความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จในระยะยาว  การลงทุนใน
ตราสารทนุ/ตราสารหนีข้องธนาคาร และการตดิตามให้ฝ่ายจัดการด�าเนนิการตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการท่ีได้สัง่การไป รวมถงึผลการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทในเครือและให้มีการรายงานอย่างสม�่าเสมอ 

การมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้องค์กร

บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่าง เช่น 
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ด้านสินเชื่อ
• การปรับปรุง Portfolio เพื่อเพิ่มคุณภาพสินเชื่อ โดยการทบทวนยุทธศาสตร์การให้สินเชื่อในบาง Sector ให้มีความเหมาะสม
•  การวิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างช�าระ (Non Performing Loans) และหาแนวทางแก้ไขหนี้ค้างช�าระ โดยมุ่งประสิทธิภาพในการติดตามหนี้

ค้างช�าระ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช�าระ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด้านสินเชื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น
•  การส่งเสริมและผลักดันให้ธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าเพื่อผ่อนคลายผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และประคับประคองธุรกิจของลูกค้าให้สามารถด�าเนินการต่อไปเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤต
นี้ไปได้ ในขณะเดียวกันธนาคารเองมีความเสี่ยงสูงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่นกัน จึง
ต้องมีการพิจารณาตามข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบและอยู่บน Risk Mitigation ที่เหมาะสม มีการระบุเหตุผลความจ�าเป็นที่ชัดเจน และ
ประเมินด้วยความสมเหตุสมผลถึงความจ�าเป็นท่ีแท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของผลกระทบท่ีลูกค้าแต่ละราย 
ได้รับ ตลอดจน Character ทีด่ขีองลกูค้า มคีวามซือ่สตัย์สุจรติและความตัง้ใจท�าธรุกจิ รวมถงึต้องมกีารตดิตามแนวโน้มสถานการณ์
ของลูกค้าเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของลูกค้าอย่างใกล้ชิด 

•  การให้ความส�าคญัและเน้นย�า้ฝ่ายจดัการในการเข้าร่วมมาตรการให้ความช่วยเหลอืต่าง ๆ  ของธนาคารแห่งประเทศไทยและทางการ
ในการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อประคับประคอง
ธุรกิจของลูกค้าตามมาตรการพักทรัพย์ พักหนี้ (Asset Warehousing)

•   การติดตามลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจที่มีความเปราะบาง โดยเฉพะกลุ่มธุรกิจ SMEs และรายย่อย ตลอดจนการติดตามกลุ่มธุรกิจที่ส�าคัญ 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง อันได้แก่ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
เป็นต้น

•  การจัดโครงสร้างวงเงินและการก�าหนดประเภทวงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจและความจ�าเป็นของลูกหนี้ ตลอดจน
การก�าหนดเงือ่นไขการใช้วงเงนิ เงือ่นไขการควบคมุความเสีย่ง ทีส่่งเสรมิให้เกดิ Risk Mitigation ทีเ่หมาะสม ในขณะเดยีวกนัยังรกัษา
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

•  การให้ความส�าคัญในการจัด Credit Risk Rating เพื่อให้มีเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ได้มอบนโยบายให้บูรณาการระบบ Credit Risk Rating Model (CRRM) ให้มีมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ตลอดจนแนวทางและหลักการใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัด Credit Risk Rating เช่น ให้สามารถแยก Credit Rating ออกเป็น Obligor Risk Rating และ 
Facility Risk Rating เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริงของลูกค้าได้ การจัด Credit Risk Rating ส�าหรับกิจการจัดตั้งใหม่ 
ควรจ�ากัดขั้นสูงสุดของ Credit Rating เพื่อลดความเสี่ยง และการก�าหนดหลักเกณฑ์ในการขอจัด Credit Rating ของลูกค้าให้ชัดเจน
และไม่อ้างอิง External Rating มากเกินไป เป็นต้น

•  การพิจารณาสินเชื่อ ให้ใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและ Character ของลูกค้า ข้อมูล 
งบการเงนิตามมาตรฐาน ความสัมพันธ์ในเครอืข่ายทางธรุกจิ และข่าวสารความเคลือ่นไหวในภาพรวมธรุกจิอย่างละเอียดรอบคอบ การ
พิจารณาธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นจริง และไม่เป็นที่ผิดสังเกตไปจากมาตรฐานในอุตสาหกรรม โดยวงเงินสินเชื่อต้องมีความสอดคล้อง
กับความเส่ียงของลูกค้าแต่ละรายและความต้องการใช้ของลูกค้า มีการควบคุมดูแลการเบิกใช้วงเงินอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มีการใช้
ผิดวัตถุประสงค์ และติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและหม่ันประเมินคุณภาพและศักยภาพของลูกค้าอย่างสม�่าเสมอตามระยะเวลาที่ 
เหมาะสม  นโยบายตลอดจนการด�าเนนิการต่างๆ ของลูกค้าทีม่ต่ีอผูท้ีเ่ก่ียวข้องเป็นไปอย่างเหมาะสมไม่เอารัดเอาเปรยีบทีอ่าจจะส่งผล 
กระทบต่อผลการด�าเนนิงานของลูกค้า ทัง้นี ้ในการด�าเนนิการใดๆ ให้พจิารณาถงึโอกาสในการด�าเนนิธรุกจิโดยรอบคอบ ต้องพจิารณา
ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถี่ถ้วน ระมัดระวังไม่ให้ธนาคารต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ ตลอดจนสร้างความ 
น่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ของธนาคาร มีการวางแผนหาแนวทางด�าเนินการที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นส�าคัญ 

•  การด�าเนินธุรกิจตามแนวนโยบาย Environment Social และ Governance (ESG) โดยระมัดระวังไม่สนับสนุนทางการเงินให้แก่ธุรกิจ
ของลูกค้าที่มีความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาลอย่างมีนัยส�าคัญ

•  การหมัน่ตรวจคณุภาพลกูหนีก้ารค้าและสตอ็กสินค้าอย่างใกล้ชดิและเป็นไปตามระเบยีบของธนาคารโดยเคร่งครดั เพือ่ลดความเส่ียง
และป้องกันความเสียหายจากสต็อกสินค้าที่เป็นหลักประกันสูญหาย สินค้าคงคลังมีจ�านวนไม่ตรงกับรายงานสต็อกสินค้า มีการท�า 
Reconcile ระหว่าง P/N (Stock) เทียบกับ A/R เพื่อให้ทราบการเคลื่อนไหวของสต็อกสินค้า และลูกหนี้การค้าเทียบกับภาระหนี้ที่มี
อยู่กับธนาคาร ก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการท�างานในกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านสินเชื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�างานที่ดียิ่งขึ้นเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสต็อกสินค้าโดย Surveyor หรือพนักงานธนาคาร 
เป็นการพัฒนาระบบการท�างานของธนาคารและช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม
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ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล
•  ธนาคารมแีผนยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ทีช่ดัเจนในการขบัเคล่ือนองค์กรให้เป็น Digital Banking ด้วยการน�าระบบและเทคโนโลยทีีท่นัสมยั

มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานในทุกมิติ จ�าเป็นต้องยกระดับการท�างานของธนาคารตั้งแต่ต้นจนจบทั้งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น โดยการน�าระบบการท�างานแบบ Digital และ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
ของธนาคารทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่ First Line of Defense, Second Line of Defense และ Third Line of Defense เพื่อให้กระบวนการ
ท�างานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยลดค่าใช้จ่ายและการท�างานที่ซ�้าซ้อน รวมถึงลดความผิดพลาดในการท�างาน ตลอดจนสามารถ
ตรวจสอบการท�างานได้อย่างแม่นย�าและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

•  ธนาคารได้เตรยีมความพร้อมเพือ่ก้าวสู ่Digital Economy โดยพฒันาแพลตฟอร์มท่ีตอบโจทย์การให้บรกิารทางการเงนิและยุทธศาสตร์
ที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน 2 Banking Model แบ่งเป็น แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) 
ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการท�างานโดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ให้บริการ โดยเน้นการต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าของคู่ค้าในทุกภาคส่วน และแบบเรือเร็ว (Speedboat) จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท 
อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ากัด (Infinitas by Krungthai) เพื่อมุ่งวิจัยพัฒนาและให้บริการด้านนวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชัน (Innovation 
and Digital Solutions) เป็นเรือเร็วที่ออกหาโอกาสด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ มีลักษณะการท�างานแบบ Resilient & Agile ที่ยืดหยุ่นใน
การปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ต่อยอดความส�าเร็จจากฐานข้อมูลจ�านวนมาก
ที่จะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ลดต้นทุนการด�าเนินการและสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน Perfect Storm ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ ตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ Speedboat ที่ธนาคารจะเป็นผู้น�าด้าน Digital Platform ในการขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะ สร้างและพัฒนา 
Platform ใหม่ๆ ทั้งระบบปิดและระบบเปิด เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตัง ที่เป็น Thailand Open Digital Platform โดยธนาคารกรุงไทย
และอินฟินิธัส พร้อมเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ด้านดิจิทัลที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย ยึดหลัก “One united goal as an F1 Team” ภายใต้การคิดแบบนอกกรอบ ร่วมมือ
กับพันธมิตรชั้นน�าในระดับโลก “Accenture Solutions” จัดตั้งบริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ�ากัด (Arise by Infinitas) โดยด�าเนิน
ธรุกจิด้วยแนวทาง TechFin เพือ่ให้สามารถขบัเคลือ่นองค์กรรองรบัการเปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็  ท้ังในด้านนวัตกรรม
ทางการเงิน และการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งพัฒนาโครงการและโซลูชันใหม่ๆ ที่จะเร่งให้ธนาคารกรุงไทยสามารถปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นดิจิทัล (Digitization) และปรับไปสู่ Cloud-centric Model ได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นรากฐานของการเติบโตใน
ประเทศไทยและในระดับภูมิภาคของธนาคารในระยะยาว

•  การจัดให้มีโครงการตามยุทธศาสตร์ธนาคารที่ส�าคัญ เพื่อการคิดค้นและพัฒนาระบบงานโดยใช้รูปแบบ Co-delivery เพื่อช่วยเพ่ิม
ศักยภาพในการท�างาน โดยใช้บุคลากรภายในร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบของธนาคารร่วมกัน ในลักษณะการ
ท�างาน 3 ส่วน ได้แก่ (1) Discovery ท�าการวิเคราะห์และออกแบบระบบหรือผลิตภัณฑ์โดยการค้นหาความต้องการของลูกค้าโดยให้
ความส�าคัญกับ Customer Experience และ User Experience ที่ดี  (2) Implementation น�าสิ่งที่ได้จากการท�า Discovery มาท�าการ
พฒันาระบบทีเ่กีย่วข้องกบั Strategic Projects และระบบงานอืน่ๆ ตามท่ีธนาคารก�าหนด และ (3) Deployment & Post Implementation 
ด�าเนินการจัดการ ดูแล แก้ปัญหา และซ่อมแซมแก้ไขระบบตามที่ธนาคารก�าหนด ทั้งนี้ การท�างานแบบ Co-delivery จะใช้ Agile 
Methodology เพื่อให้การท�างานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของธุรกิจและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของธุรกิจ บุคลากรของธนาคารได้ประโยชน์จาก Knowhow Transfer ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอกอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของ
โครงการ ซึ่งจะท�าให้ธนาคารสามารถพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการทางธุรกิจ และสามารถก้าว
ตามธนาคารคูเ่ทยีบในด้านเทคโนโลย ีโดยสามารถพฒันานวตักรรมได้อย่างต่อเนือ่ง สามารถใช้บคุลากรกลุ่มเดมิในการพฒันาผลติภณัฑ์
เดมิอย่างต่อเนือ่ง เป็นการสร้างวัฒนธรรมต้นแบบในการคดิค้นและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ให้กบับคุลากรของธนาคาร เพือ่การพฒันา
อย่างยั่งยืน ซึ่งบุคลากรของธนาคารได้เรียนรู้การบริหารจัดการและการด�าเนินโครงการจากผู้ให้บริการภายนอกที่มีประสบการณ์และ
มีมาตรฐานที่ดี เพื่อน�ามาใช้ด�าเนินโครงการอื่นๆ ของธนาคารต่อไป โดยความเชี่ยวชาญจากผู้ให้บริการภายนอกจะช่วยให้ธนาคาร
พัฒนา Strategic Projects ของธนาคารตามยุทธศาสตร์ 5 Ecosystems และ 5 Execution Pillars เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
และเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับธนาคารได้ต่อไป 

•  การน�าเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ต้องมีการเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) มากขึ้น จะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดและ
รัดกุม และมีความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ ต้องจัดให้มีการวางกรอบการก�ากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้าน
บุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือ เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้าและชื่อเสียงของธนาคาร

•  ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ Upskill/ Reskill พนักงาน ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดย
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
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ด้านการบริหารจัดการองค์กร
•  เน้นความเป็น One Krungthai โดยส่งเสรมิการสร้างวฒันธรรมการท�างานแบบ Agile ให้มกีารท�างานของทกุฝ่ายในรปูแบบทมีเดยีวกนั

ทัง้องค์กร มกีารสือ่สารเพือ่ให้ทกุคนเข้าใจกระบวนการท�างานเพือ่ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่จะท�าให้เกดิความร่วมมอืและสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงให้พนักงานทุกคนมุ่งมั่นเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อาทิ นโยบาย
ให้หน่วยงานสินเช่ือประสานงานกับ Global Market เพ่ือเข้าไปน�าเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและชักชวนกลุ่มผู้บริหารและเจ้าของ
กิจการลูกค้าสินเชื่อธนาคาร ให้มาใช้บริการด้าน Wealth Management กับธนาคาร ซึ่งจะเป็นการต่อยอดในการสร้างรายได้ให้กับ
ธนาคารในอีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการให้บริการกับลูกค้าแบบครบวงจร

•  ปรับกระบวนการและรูปแบบการท�างานของธนาคารใหม่ตามยุทธศาสตร์ 5 Execution Pillars ในการด�าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ (New 
Business Model) มกีารปรบัโครงสร้างของธนาคารตามแนวนโยบาย Performance Driven Organization และการบรหิารด้านทรพัยากร
บุคคลแบบบูรณาการตามแนวทาง Workforce Rationalization เพื่อให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร
และปรับตัว เปลี่ยนแปลง รับมือ ตอบสนองได้อย่างทันท่วงที สามารถรองรับภาวะเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ (New Economy) ภายหลัง
จากสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง เช่น การเปลี่ยนแปลงภายใต้กรอบ (Future of work) การคัดเลือกพนักงานที่มีความสามารถ 
(Talent) เป็นต้น

•  ปรับรูปแบบการท�างานเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ให้พนักงานท�างานในรูปแบบ Work From Home ที่มีการ
บริหารจัดการโดยมีการประเมินประสิทธิภาพการท�างาน ส�าหรับการท�างาน ณ สถานที่ท�างาน เน้นการใช้พื้นที่แบบการท�างานร่วมกัน 
Co-Working Space หรือการท�างานแบบไม่มีที่นั่งประจ�า (Hot Seat)

•  นโยบายให้ธนาคารมมีาตรการให้ความช่วยเหลอืพนกังานโดยการพกัช�าระหนีส้นิเชือ่สวสัดกิารพนกังานทีไ่ด้รบัผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช่น รายได้ในครอบครัวลดลงจากกรณีคู่สมรส บุตร บิดามารดาถูกเลิกจ้างหรือถูกลด
รายได้ รวมถงึปรบัปรุงหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขเงนิยมืสวสัดสิงเคราะห์เพือ่การรกัษาพยาบาลในกรณโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา (COVID-19) 
ทั้งนี้ การด�าเนินการต่างๆ ให้อยู่บนหลักธรรมาภิบาลตามหลักเกณฑ์มาตรฐานท่ีก�าหนดซ่ึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุมตาม 
ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

•  นโยบายการด�าเนินการในด้านต่างๆ ต้องยึดหลัก Data Governance โดยธนาคารมีกระบวนการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อลดความเสี่ยงในการละเมิดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

•  หน้าที่ส�าคัญในการท�างานร่วมกันในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องร่วมมือร่วมใจและประสานการท�างานแบบ 
Holistic ที่พิจารณาครอบคลุมในทุกประเด็นทั้งข้อกฎหมายและมีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและลูกค้า เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ให้มกีารจดัท�า Lesson Learned เพ่ือพัฒนาทกัษะองค์ความรูใ้ห้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยการน�ารปูแบบ/ลกัษณะของกรณคีวาม
เสียหายหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติงานมาเป็นบทเรียน ควรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจพบหรือปรับปรุงแก้ไขสินเชื่อนั้น เป็น
ผู้ถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับฟังและจัดท�าเป็นวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานทั่วทั้งธนาคารได้ทราบ ศึกษาท�าความเข้าใจ 
และปรับปรุงพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางด�าเนินการที่เป็น Lesson Learned อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง

•  มอบนโยบายด้าน Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพื่อสนับสนุนแผนการด�าเนินงานด้าน Market Conduct 
ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และน�าไปสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม 
เป็นการปลูกจิตส�านึกพนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กรของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความยึดมั่นต่อการ
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ทั้งนี้  มีการก�าหนดแนวทางในการตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท�าผิด 
และสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานแบบ Three Lines of Defense ให้มีประสิทธิภาพ

•  มอบนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อทดแทนผู้บริหารและพนักงานในหน่วยงานที่ส�าคัญ เพื่อให้ธนาคารมีความ 
พร้อมในการด�าเนินธุรกิจในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

•  การสนบัสนนุและผลกัดนั การพฒันาบรกิารช�าระเงนิทีส่นบัสนนุโครงการภาครฐัผ่าน Digital Platform เช่น โครงการคนละครึง่, Wallet 
สบม. เป็นต้น

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร
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• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบต่อสังคมประจ�าปี	2564
ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการด�าเนินงานด้วย 

ความรบัผดิชอบ ผ่านการสร้างคณุค่าร่วมต่อสงัคม (Creating Shared Value: CSV) เพือ่น�าไปสูก่ารพฒันาอย่างย่ังยนื (Sustainability Development) 
ของทุกภาคส่วนอย่างครอบคลุม ตามหลักการ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) และ
วิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainability โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
เพื่อก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน และในปี 2564 
มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาล ความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนของการด�าเนินงานด้านบรรษัทภิบาลนั้น ได้ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 
ด้วยการขบัเคลือ่นโครงการกรุงไทยคณุธรรม เพ่ือส่งเสริมคณุธรรมอตัลักษณ์ขององค์กร ทีม่ทีัง้หมด 5 ลกัษณะ ได้แก่ “สร้างสรรค์” “ส�าเรจ็” “สตัย์ซ่ือ” 
“สามัคคี” “สังคม” ผ่านการขับเคลื่อนผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ Culture Transformation ที่ได้มีการพัฒนา One Krungthai Application 
เพือ่น�าเทคโนโลยีมาเป็นเครือ่งมอืส�าคญัให้พนกังานเข้าถงึข้อมลูต่าง ๆ  โครงการ Krungthai Hackathon เพือ่ให้พนกังานคดิแผนปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างาน สร ้างจิตส�านึกที่ดีตามแนวทางบรรษัทภิบาล โครงการ Krungthai Transformative Leadership เพื่อขับเคล่ือนงาน 
ที่ส�าคัญให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของธนาคาร โครงการบริหารจัดการความรู้สู่การปฏิบัติงาน (KM in Process) เพื่อขับเคลื่อนให้การบริหาร
จัดการความรู้ เห็นผลเป็นรูปธรรมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงได้มีก�าหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ
คุกคามทางเพศในการท�างาน

ในส่วนของการด�าเนนิงานด้านความย่ังยนื และความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อมนัน้ ธนาคารได้ด�าเนนิงานตามเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ (Sustainable Development Goals) แนวทางการด�าเนินงานตามกรอบ ESG ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และได้ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนของธนาคาร นอกจากน้ี ยังได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงานด้านความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และ CSV ด้วยแผนแม่บทระยะยาว 5 ปี ผ่านการด�าเนินโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ
กรุงไทยรักชุมชน ที่ให้ความรู้กับชุมชนทั่วประเทศในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่น การจัดการการท่องเที่ยวที่รักษาสมดุลกับธรรมชาติ ความรู้พื้นฐาน
ทางการเงิน การตลาด ฯลฯ รวมถึงร่วมมือกับ United Nations Development Program (UNDP) เพ่ือพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) ของชุมชนต่าง ๆ โครงการ Green Financing ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อธุรกิจคาร์บอนต�่า เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
การพัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในรูปแบบ Thailand Open Digital Platform เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย  
ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น “คนละครึ่ง” “เราเที่ยวด้วยกัน” “ม.33 เรารักกัน” และ “พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลัง” 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นต่อการท�าธุรกิจตามหลัก ESG โดยเชื่อว่า Doing Well by Doing Good จะท�าให้ธนาคารเติบโตเคียงข้างคนไทย 
ได้อย่างยั่งยืน

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประจ�าปี	2564	
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�านวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ จ�านวน  

2 คน และเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ�านวน 1 คน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร โดยมีนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็น
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน นายธรีะพงษ์ วงศ์ศวิะวลิาส และนายลวรณ แสงสนทิ เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�าคัญ  
รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส�าคัญต่าง ๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1.   ทบทวนและก�าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางอ้างอิง ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ากับ รวมถึงตรงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร

2.   พจิารณาคดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร โดยใชข้้อมลูที่มคีวามหลากหลาย เพือ่ประกอบการพจิารณา
คัดเลือกบุคคลจากหลายสาขาอาชีพ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ตลอดจนวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และพิจารณาจากฐานข้อมูล
กรรมการ (Director’s Pool) รวมถึงตรวจสอบประวัติและผลการปฏิบัติงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อมทั้งค�านึงถึงขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร โดยปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนที่จะขอความเห็นชอบจากหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/ หรือ 
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.   พิจารณาและเสนอช่ือกรรมการธนาคารไปด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีก�าหนดไว้ใน
กฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.    พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (Rotation) ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร 
โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ การศึกษา ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้น�า และมีความ
เชี่ยวชาญในต�าแหน่งที่ได้รับ สามารถแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเพื่อธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และ 
ทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร โดยจะมุ่งเน้นการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการหมุนเวียนเติบโตข้ามสายงาน ซ่ึงเป็นหนึ่งในนโยบาย 
เสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาตนเอง คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในด้านอื่น เพื่อเพิ่มประสบการณ์และ 
เรียนรู้งานใหม่ ๆ ซึ่งท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคารและการบริหารจัดการ ให้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ก่อนทีจ่ะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาอนมุตัแิละ/ หรอืขอความเหน็ชอบต่อหน่วยงานก�ากบั
ที่เกี่ยวข้อง

5.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับ 
ผู้บริหารสายงาน (N-1) และผู้บริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการ
บริหารจัดการอันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจและการบริหารจัดการของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.  พจิารณาหลักเกณฑ์และก�าหนดแนวทางการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผูจั้ดการใหญ่ 
และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสะท้อนผลการ 
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน

7.   ก�าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้สอดคล้องตามระเบียบ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
โดยค�านงึถงึความเหมาะสมสอดคล้องกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกจิ
โดยรวม ตลอดจนหลกัเกณฑ์ ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบั และเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี รวมถงึพจิารณาหลกัเกณฑ์ 
และค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบาย ค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย

8.   ก�าหนดหลกัเกณฑ์และพจิารณาค่าตอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงู และผูมี้อ�านาจในการจดัการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบท่ีมีต่อธนาคาร ผลการปฏิบัติงาน  
ผลประกอบการของธนาคาร ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และการจ่ายค่าตอบแทนของธนาคารคูเ่ทยีบ รวมถงึเป็นไปตามหลกัการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

9.   ก�าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย
ค�านึงถึงลักษณะประเภทธุรกิจ และผลการด�าเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับธนาคาร
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10.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่
10.1  โครงสร้างค่าตอบแทนของธนาคารและการทบทวนค่างาน
10.2  โครงสร้างองค์กรและภาพรวมด้านบุคลากรของธนาคาร
10.3   แนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคารเพื่อตอบโจทย์ Direction ของธุรกิจในระยะยาวภายใต้

ความท้าทายต่าง ๆ  อาทิ การบริหารจัดการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โครงการ People Transformation 
และการใช้ One Krungthai Application ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

10.4  หลักเกณฑ์การประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในระดับผู้มีอ�านาจในการจัดการ
นอกจากนี ้ได้เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน

รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

(นายธันวา เลาหศิริวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 

รายงานคณะกรรมการก�ากับดูแลความเส่ียง
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 4 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งหมด 5 คน โดย

มีผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานของ
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกไตรมาส 

คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับ และแนวทางพึงปฏิบัติท่ีเป็นสากล 
(COSO) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม/ เพียงพอส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเส่ียงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด  
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของ
ธนาคาร ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเสี่ยงด้าน Cyber และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยส�าคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการดูแลข้อมูล 
ส่วนบุคคล (PDPA) และความเสี่ยงด้านการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคาร 
แห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน

2. ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance และจัดท�ารายงาน 
Risk Management Dashboard โดยค�านึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel 

3. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายท่ีก�าหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมท้ังติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร ภาวะการแข่งขัน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของกฎข้อบังคับ
ต่าง ๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร
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4. ก�าหนดนโยบายการให้สนิเชือ่อย่างมคีวามรบัผดิชอบ (Responsible Lending) ภายใต้แนวคดิ Environment, Social และ Governance 
(ESG) เพื่อผลักดันให้ธนาคารมีการด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking)

5. ให้ความเห็นในการพัฒนาเคร่ืองมือ และแบบจ�าลองการค�านวณการด้อยค่า เพื่อใช้ค�านวณผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
(Expected Credit Loss) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัท่ี 9 (TFRS 9) รวมถงึปรับปรงุกระบวนการบรหิารสนิเชือ่ เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง 
และลด NPL พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามพอร์ตสินเชื่อและ NPL อย่างใกล้ชิด 

6. กลั่นกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า แผนยุทธศาสตร์และ  
Key Initiatives ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน 

7. ก�าหนดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ�าปี 2564 (KTB Digital Roadmap) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร 
โดยค�านึงถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านธุรกิจ การพัฒนาระบบงาน IT Infrastructure เพื่อให้สามารถพัฒนาต่อยอดความต้องการของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการสร้างศักยภาพการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงการจัดหาและ
พัฒนาระบบด้าน Cyber Security ให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับภัยคุกคามใหม่ที่เกิดขึ้น

8. ให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กรอบหลักการของ ธปท. ที่ส�าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
(1) ด้าน Confidentiality เพื่อให้ระบบและข้อมูลมีความปลอดภัย (2) Integrity เพื่อให้ระบบงานและข้อมูลมีความถูกต้องและเช่ือถือได้ และ  
(3) Availability เพือ่ให้ระบบงานมีความพร้อมใช้งาน และมกีารเฝ้าระวงัและตดิตามระบบอย่างใกล้ชดิเพือ่ให้มัน่ใจว่าระบบสามารถให้บรกิารลกูค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือกรอบหลักการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ส�าคัญของธนาคารด้วย 

9. ก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินการตามประเด็นสั่งการและข้อสังเกตของ ธปท. และหน่วยงานก�ากับอื่น เช่น ปปง. และ ก.ล.ต. 
อย่างใกล้ชิด โดยเร่งรัดการด�าเนินการ และก�าหนดระยะเวลาส�าเร็จของงานที่ชัดเจน 

10. ก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับแบบ
รวมกลุม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคมุ ตดิตาม และประเมนิความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิให้มปีระสทิธภิาพและอยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้

11. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงได้สั่งการและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติและมีความต่อเนื่อง รวมถึงประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
ธนาคาร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้

11.1  ติดตามผลจากการด�าเนินการตามแผน Business Continuity Plan (BCP) เพื่อให้ธนาคารสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติ 
สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงที่พนักงานของธนาคารติดเชื้อ COVID-19

11.2  ประเมินแนวโน้มฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของธนาคารหลังจากที่ธนาคารได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อวางแผน
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

11.3  ตดิตามมาตรการและนโยบายของภาครฐัทีใ่ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เพือ่เตรยีมการให้ธนาคารมคีวามพร้อมในการด�าเนนิ
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าของธนาคาร เช่น การปรับปรุงกระบวนการอนุมัติสินเชื่อและอ�านาจอนุมัติสินเชื่อให้เหมาะสมกับมาตรการ
ต่าง ๆ เป็นต้น

11.4  ประเมินและแยกกลุ่มลูกค้าตามระดับความสามารถในการด�าเนินธุรกิจและความสามารถในการช�าระหนี้ เพื่อก�าหนดแนวทาง
ในการเฝ้าระวงัตดิตามและด�าเนนิมาตรการให้ความช่วยเหลอืได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลกูค้า รวมถงึการน�าข้อมลูไปใช้ในการบรหิารจดัการ
พอร์ตสินเชื่อโดยรวม

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง

30 มกราคม 2565
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• คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

รายงานคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	ประจ�าปี	2564
คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 4 ท่าน โดยมีผู้บริหาร

สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผู้บริหารกลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ 
ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ากับการ
ปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ซึง่สอดคล้องกบัข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวง 
การคลัง โดยในปี 2564 คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง (การประชุมตามวาระปกติ 12 ครั้ง และการ
ประชุมวาระพิเศษ 1 ครั้ง) และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุปผลงานส�าคัญได้ดังนี้

1. สอบทานและติดตามรายงานการตรวจสอบธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563
 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลจากรายงานการตรวจสอบธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563 อย่างต่อเนือ่ง เพือ่รบัทราบประเดน็ตามข้อสงัเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะ 
ให้จัดท�าแผนงานการสอบทานให้ชัดเจน ว่าธนาคารได้ด�าเนินการแก้ไขในประเด็นต่างๆ อย่างไร และควรก�าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน ตลอดจน 
ควรมีการสื่อสารประเด็นที่ต้องปรับปรุงและแนวทางการแก้ไขให้ถึงผู้ปฏิบัติงาน

2. ติดตามการปรับโครงสร้างสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
 คณะกรรมการฯ ได้รับทราบการปรับโครงสร้างองค์กรสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ที่ได้รับโอน ฝ่ายจัดการอาชญากรรม

ทางการเงนิและการทจุรติจากสายงานบรหิารความเสีย่งและยกระดบัชัน้เป็น กลุม่ป้องกนัอาชญากรรมทางการเงนิ (Financial Crime Sector) พร้อม
เพิ่มฝ่ายงานอีก 3 ฝ่ายได้แก่ ฝ่าย Prevention ฝ่าย Detection และฝ่าย Investigation

3. สอบทานและติดตามผลการประเมินคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี 2563
 คณะกรรมการฯ ได้รบัทราบผลการประเมนิคณะกรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ประจ�าปี 2563 และมข้ีอเสนอแนะให้เพิม่ 

ช่องทางในการสื่อสารข่าวสารต่างๆ ที่ส�าคัญให้กับคณะกรรมการฯ ทราบอย่างต่อเนื่อง
4. พิจารณารายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�าปี 2563 และรายงานการก�ากับดูแล

การปฏิบัติงาน ประจ�าปี 2563 
 คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อหาและเห็นชอบรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�า

ปี 2563 ก่อนน�าส่งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย และพิจารณาเห็นชอบรายงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2563 ก่อนน�าส่งส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีการสื่อสารกฎเกณฑ์ ผลการสอบทาน 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธนาคารไปยังผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้รับทราบ

5. พิจารณาแผนสอบทาน และติดตามผลการด�าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 
Program) ประจ�าปี 2564

 คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเพิ่มเติมข้อมูลในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 
Program) ประจ�าปี 2564 ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงก�าหนดให้มีการ Highlight ประเด็นที่เป็นเรื่องที่มีนัยส�าคัญ โดยให้ค�านึงถึงการบริหาร
บุคลากร การจัดอัตราก�าลังให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการต่างๆ ที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติงานด้าน Compliance ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ ยังเน้นย�้าถึงการด�าเนินการก�ากับดูแลเชิงป้องกัน โดยให้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกแบบร่วมกันและแจ้งไปยังสายงาน
เทคโนโลยเีพือ่ช่วยพฒันาระบบให้ตรงตามความต้องการ และเน้นย�า้ให้พนกังานได้มคีวามตระหนกัในการปฏบิติัให้ถกูต้องและป้องกนัการเกดิปัญหา
กรณมีกีารสบัเปล่ียนหมนุเวียนของพนกังาน ตลอดจนเน้นย�า้ให้ทมีงานด�าเนนิการสร้าง Compliance Culture อย่างต่อเนือ่ง เน่ืองจากเป็นกระบวนการ 
ที่ท�าให้พนักงานเกิดความตระหนัก เข้าใจ และเห็นความส�าคัญของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

6. ทบทวนนโยบายด้านการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิและการสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุ
ที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง ประจ�าปี 2564

 คณะกรรมการฯ พจิารณาความเหมาะสมของการปรบัแก้ไขถ้อยค�าเพือ่ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด ครอบคลมุและสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท�าลายล้างสูง พ.ศ.2559 
โดยเนื้อหาที่ปรับปรุงแก้ไขสอดคล้องกับกฎหมายที่ออกใหม่ ซึ่งในปี 2563 และ 2564 ส�านักงาน ปปง. มีการออกกฎหมายใหม่จ�านวน 2 เรื่อง คือ 
กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2563 หมวด 4 การตรวจสอบสถาบันการเงินตัวแทน การพึ่งพาบุคคลที่สาม การ
ควบคุมภายในและนโยบายส�าหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ ในส่วนที่ 3 การควบคุมภายในและนโยบายส�าหรับสาขาหรือบริษัทในเครือ และประกาศ 
ส�านกังาน ปปง. เรือ่ง การก�าหนดและด�าเนนิการตามนโยบายและระเบยีบวธิกีารเกีย่วกบัการควบคมุภายในของสถาบนัการเงนิและผูป้ระกอบอาชพี
ตามมาตรา 16 พ.ศ. 2564
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7. สอบทานและติดตามรายงานผลการตรวจสอบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 2563
 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและตดิตามผลจากรายงานผลการตรวจสอบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ปี 2563 ที่ได้เข้าตรวจสอบการประกอบธุรกิจนายหน้า ค้า และจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน (“LBDU”) ของธนาคาร โดย
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มเติมข้อมูลในสิ่งที่ธนาคารต้องด�าเนินการต่อไป และระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน

8. ตดิตามรายงานความคบืหน้าการด�าเนนิการของธนาคารตามประกาศ ธปท. เรือ่งการคดิดอกเบ้ียผดินดัช�าระหนีแ้ละการตดัช�าระหนี้
 คณะกรรมการฯ ได้ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการของธนาคารตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เรื่อง การคิด

ดอกเบี้ยผิดนัดช�าระหนี้และการตัดช�าระหนี้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปตามล�าดับ ซึ่งคณะ
กรรมการฯ ได้ให้ความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างมาก เนื่องจากประกาศฯ ฉบับนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกค้าโดยตรง จึงได้ก�าชับให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ร่วมด�าเนินการบูรณาการให้เป็นไปตามประกาศของ ธปท. ก่อนมีผลบังคับใช้และหากพบประเด็นหรือปัญหาในการด�าเนินการ ขอให้ 
น�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อจะได้ช่วยผลักดันการบูรณาการในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

9. สอบทานและติดตามรายงานดัชนีชี้วัดและระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Key Risk Indicator & Compliance 
Risk Dashboard)

 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลดชันชีีว้ดัและระดบัความเสีย่งด้านการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ (Key Risk Indicator 
(KRI) & Compliance Risk Dashboard) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง KRI & การประเมิน ความเสี่ยงด้าน Compliance ตามธุรกรรม
และ/หรือกฎเกณฑ์ส�าคญั และประเดน็ด้านความเสีย่งส�าคญัท่ีเกิดขึน้กบัธนาคาร รวมถงึได้ให้ข้อเสนอแนะการจดัท�าแผนงานในการป้องกนัหรอืแก้ไข
ความเสี่ยงต่างๆ ด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการจัดท�ารูปแบบ Dashboard ที่เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อธนาคาร โดยมีการติดตามการ
จัดท�ารายงานเป็นประจ�าทุกเดือน และมีข้อเสนอแนะเพื่อให้ผู้จัดท�าสามารถปรับปรุงแก้ไขในการรายงานประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้น

10. ตดิตามความคบืหน้าการปรบัปรงุขอบเขตความรบัผดิชอบของหน่วยงาน สงักดักลุม่ก�ากบังานกฎเกณฑ์ และการจดัตัง้หน่วยงาน 
IT Compliance

 คณะกรรมการฯ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคัญกบัการด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัตัง้ฝ่ายก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Compliance) โดยเฉพาะในเรื่องความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน โดยสั่งการให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
การก�าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน รวมถึงไม่มีช่องว่างและความซ�้าซ้อนระหว่างงาน 
ตลอดจนให้ความส�าคัญในเรื่องการสรรหาบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ IT Compliance เนื่องจากทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยที่ส�าคัญและมีคุณค่าใน
การขับเคลื่อนการด�าเนินงานองค์กร

11. ติดตามรายงานการเข้าตรวจสอบของ ธปท. ปี 2564 และ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประจ�าปี 2563 

 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและตดิตามความคบืหน้าการแก้ไขข้อสงัเกตจากรายงานการตรวจสอบธนาคารและบรษิทัใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 2563 อย่างต่อเนื่อง และรับทราบประเด็นการเข้าตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย ปี 
2564 โดยคณะกรรมการฯ มข้ีอเสนอแนะให้จดัเตรยีมเอกสารทีต้่องน�าส่ง จะต้องชดัเจนและมกีารก�าหนดทมีงานของธนาคารทีจ่ะให้สมัภาษณ์ ธปท. 
ซึ่งสายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายจะต้องด�าเนินการประสานงานกับผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพื่อคัดกรองเอกสารและรายชื่อ
ผู้ให้ข้อมูล

12. พิจารณามอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
13. พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ปี 2563 และการยกระดับการจัดการเรื่องร้องเรียนด้าน Market Conduct ของ

ธนาคาร
 คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับระยะเวลาในการด�าเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนด้านหลักทรัพย์ การด�าเนินการ 

ด้านการก�ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ส�าหรับผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก�ากับของส�านักงาน 
ก.ล.ต. รวมถึงมีค�าแนะน�าให้มีการเอาใจใส่และมีการอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ โดยมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสามารถแก้ไขปัญหาได้
จรงิ และมกีารตดิตามอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้ผูป้ฏบิตัสิามารถปฏบัิตไิด้จรงิ ตลอดจนเน้นย�า้ให้มีการสือ่สารความคบืหน้าในการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา
เรื่องร้องเรียนด้านหลักทรัพย์ของธนาคารไปยังส�านักงาน ก.ล.ต. ก่อนการเข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

14. ติดตามรายงานผลการเข้าตรวจ On-site Inspection ด้าน Anti-Money Laundering and Combating the Financing of 
Terrorism ของสาขาพนมเปญ และ พิจารณาด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องตามข้อก�าหนดของ National Bank of Cambodia

 คณะกรรมการฯ ได้พิจารณารายงานผลการเข้าตรวจ On-site Inspection ด้าน Anti-Money Laundering and Combating the 
Financing of Terrorism ของสาขาพนมเปญ โดย Cambodia Financial Intelligence Unit ประเทศกัมพูชา โดยคณะกรรมการฯ ขอให้ฝ่ายจัดการ
เร่งด�าเนนิการและประสานงานกบัหน่วยงานก�ากบัดแูลในประเทศกมัพชูา เพือ่ให้ได้แนวทางการด�าเนนิการทีถ่กูต้องและยอมรบัได้ พร้อมทัง้ให้อธบิาย
รายละเอียดแต่ละประเดน็ท่ีด�าเนนิการแก้ไขโดยระบผุูด้�าเนนิการแก้ไข ขัน้ตอนการแก้ไข ระยะเวลาด�าเนนิการแก้ไข และก�าหนดการแล้วเสรจ็ ตลอดจน 
มีการติดตามเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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15. พิจารณาผลการสอบทานและติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการ Market Conduct 3 Lines of Defense และพิจารณาสรุป
รายงานการสอบทานการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานสาขา โดยวิธี Virtual Shopping ปี 2564 

 คณะกรรมการฯ ได้ตระหนกัและให้ความส�าคญักบัการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลการให้บรกิารแก่ลกูค้าอย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) โดยมีการสอบทานและติดตามความคืบหน้าการร่วมมือกันระหว่าง 3 Lines of Defense ของธนาคารในการด�าเนินการด้าน Market 
Conduct อย่างสม�่าเสมอ เพื่อยกระดับการด�าเนินการด้าน Market Conduct ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงมีค�าแนะน�าในการสร้างแรงจูงใจ  
หรือจัดกจิกรรมต่างๆ และการสือ่สารไปยงัพนกังานด้วย ทัง้นี ้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมผลกัดนัอย่างต่อเนือ่งเพือ่ให้เกดิเป็นแนวนโยบายหรอืแนวปฏิบตั ิ
ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ในประเด็นรายงานการสอบทานการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานสาขา โดยวิธี Virtual Shopping นั้น  
คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า หากในอนาคต สามารถด�าเนินการสอบทานการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของสาขาในรูปแบบ Hybrid ได้  
(ทั้ง Mystery Shopping และ Virtual Shopping) จะท�าให้ผลการสอบทานฯ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

16. ทบทวนนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)
 คณะกรรมการฯ พจิารณาความเหมาะสมของนโยบายฯ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมส�าหรับ
นิติบุคคลในการป้องกันการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่าง
ประเทศ รวมถึงให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ MOU จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ (Industry Code of 
Conduct) MOU การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติระยะที ่3 (พ.ศ.2560-2564) MOU การขบัเคลือ่นธนาคาร 
คุณธรรมต้นแบบ และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: 
CAC) ที่ธนาคารเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก

17. สอบทานและติดตามรายงานการก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ 
 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ของสาขา 

ต่างประเทศ 7 สาขาและ 1 ส�านกังานผูแ้ทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�า่เสมอ เพือ่รบัทราบการเปลีย่นแปลงกฎเกณฑ์ทีส่�าคญัและลดความเสีย่งในการ 
เกิดกรณีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกปรับจากหน่วยงานทางการท้องถิ่น 
รวมถึงทราบทิศทางการขับเคลื่อนการก�ากับธนาคารสาขาต่างประเทศ ถือเป็นการยกระดับด้าน Compliance และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด 

18. สอบทานและติดตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน
 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและตดิตามข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาสอย่างสม�า่เสมอ รวมถงึ 

มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงข้อตรวจพบการกระท�าความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าความผิดซ�้า และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
กับธนาคาร

19. สอบทานและติดตามรายงานความคืบหน้าการด�าเนินการตาม Compliance Program ประจ�าปี 2564
 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานความคืบหน้าการด�าเนินการตาม Compliance Program ประจ�าปี 2564 โดยมีข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัการด�าเนนิการตามกฎเกณฑ์ใหม่/เปลีย่นแปลง ทีห่น่วยงาน Compliance น�ามาสือ่สารให้กบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรบัทราบและถอืปฏบิตันิัน้  
ควรระบุวัตถุประสงค์ของประกาศและขอให้ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของการด�าเนินการตามกฎเกณฑ์ใหม่/เปลี่ยนแปลง ให้ชัดเจน 

20. ติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 คณะกรรมการฯ ได้ติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการให้สอดคล้อง

กับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ากับภายนอกอื่นๆ 

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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• คณะกรรมการอิสระ

รายงานของคณะกรรมการอสิระ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่กบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการอสิระ เนือ่งจากเป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้โครงสร้างของคณะ

กรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคาร ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 มีทั้งสิ้นจ�านวน 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 11 คน ซึ่งเป็น
กรรมการอิสระจ�านวน 6 คน หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ 33.33) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระ
แต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ดแูลสทิธขิองผู้ถอืหุ้นและผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ ๆ  อนัเป็นการส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร โดยกรรมการอสิระมบีทบาท
หน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด�าเนินงานในรูปแบบ
ขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระ
การด�ารงต�าแหน่ง รวมถงึหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ โดยคณะกรรมการอสิระเหน็สมควรให้มกีารจดัท�าและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการอสิระ
ในรายงานประจ�าปีทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา 

คณะกรรมการอิสระได้ก�าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน�าเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
• ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เสนอแนะหรือให้ค�าแนะน�าแก่ฝ่ายจัดการให้มีการบริหารจัดการให้ทุกเรื่องมีความสมดุลกันทั้งด้านการบริหาร การควบคุมภายใน  

การก�ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
• เรื่องร้องเรียนธนาคารเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อฝ่ายจัดการ หรือกรรมการที่มีอ�านาจจัดการในประเด็นที่มีปัญหา หรือเป็นเรื่องที ่

มุ่งเน้นด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก�ากับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี
• เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 2564 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 4 ครั้ง โดยได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส 
สรุปสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินงานตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระได้ดังนี้

1. รบัทราบรายงานผลส�ารวจความพงึพอใจของผูถ้อืหุ้นท่ีมีต่อการจัดประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นประจ�าปี ครัง้ท่ี 28 (ปี 2564) โดยคณะกรรมการ
อิสระได้ให้ค�าแนะน�าในกรณีที่ธนาคารมีการด�าเนินการต่าง ๆ ตามข้อค�าถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญฯ ฝ่ายจัดการควร
ต้องมกีารตดิตามความคบืหน้าในการด�าเนนิการและรายงานคณะกรรมการอิสระทราบด้วย ทัง้นี ้ ฝ่ายจดัการควรพจิารณาข้อค�าถามและข้อเสนอแนะ 
ของผูถ้อืหุน้ในเรือ่งต่าง ๆ  ทีผู่ถ้อืหุน้ให้ความสนใจนอกเหนอืจากเรือ่งผลประกอบการและเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวาระการประชมุ โดยน�ามาสรปุรวบรวมเพ่ือ
เตรียมการส�าหรับให้คณะกรรมการธนาคารตลอดจนผู้บริหารได้ชี้แจงหรือให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ซ่ึงเป็นกลไกท่ีส�าคัญในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีเพื่อช่วยดูแลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น 
รวมถงึผู้มส่ีวนได้เสยีอืน่ ๆ  โดยกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นทีเ่ป็นอสิระต่อคณะกรรมการธนาคาร ท�าหน้าท่ีสนบัสนนุนโยบายและการด�าเนนิการ
ที่เป็นประโยชน์ ดังเช่นในปัจจุบันธนาคารได้ให้ความร่วมมือด�าเนินการโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนและ 
ประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มคุณค่าการด�าเนินธุรกิจของธนาคารได้หากสามารถน�าข้อมูลตลอดจนองค์ความรู้ต่าง ๆ  จากการด�าเนินการมาใช้
เป็นฐานเพือ่ต่อยอดในการส่งเสรมิพฒันาธรุกจิและผลติภณัฑ์ของธนาคาร อย่างไรกด็ ี กรรมการอสิระสามารถท่ีจะคดัค้านนโยบายหรอืการด�าเนนิการ 
ใด ๆ เมื่อเห็นว่าอาจกระทบต่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างไม่เป็นธรรม

3. ตามบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระแต่ละท่านที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อย ในกรณีมีเรื่องใดที่พบจาก
คณะกรรมการชดุย่อยหรอืนโยบายทีส่�าคญั สามารถน�ามาสือ่สารเพือ่อภิปราย หารอื แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และพิจารณาร่วมกนัในประเดน็ต่าง ๆ 
ในที่ประชุมได้ตามที่เห็นสมควร โดยที่ประชุมได้ให้ค�าแนะน�าว่า ควรก�าหนดเรื่องข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของกรรมการอิสระในประเด็นต่าง ๆ 
จากการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย จัดเป็นวาระการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการอิสระ
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4. ก�าชับให้ธนาคารมีการด�าเนินการต่าง ๆ  อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งคณะกรรมการอิสระให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแล
รกัษาสทิธขิองผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย หากมกีรณทีีจ่ะมผีลกระทบในทางลบต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้และผูม้ส่ีวนได้เสยี ฝ่ายจดัการสามารถน�า
เรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อให้ได้อภิปรายและปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการด�าเนินการได้

5. คณะกรรมการอิสระมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) ให้ต้องมีแผนการปฏิบัติงาน
ทีม่ปีระสทิธภิาพรองรบัทัง้ในกรณทีีภ่าครฐัผ่อนคลายหลกัเกณฑ์การด�าเนนิการต่าง ๆ  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) และกรณีที่มีหลักเกณฑ์แบบเข้มงวดกวดขัน โดยธนาคารจะต้องติดตามและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะการประชุม
รวมถึงการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ซึ่งต้องด�าเนินการตามกฎหมายและจะต้องไม่ละเลยด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความเสี่ยงที่จะถือว่าเป็นการจ�ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม รวมถึงกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องด�าเนินการ
ประชุมผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีความพร้อมของระบบงานที่สามารถรองรับผู้ถือหุ้นของธนาคารซึ่งมีจ�านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. มอบนโยบายให้สายงานก�ากบักฎเกณฑ์และกฎหมายพจิารณาน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการอสิระเกีย่วกบัข้อก�าหนดของกฎหมาย
รวมถงึหลกัเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับทีอ่อกใหม่ และเกีย่วข้องสอดคล้องกบัการปฏบิติังานตามบทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
อิสระ

7. เสนอแนะให้ปรับปรุงข้อความในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ในเรื่อง 
เกีย่วกบัการจดัให้มช่ีองทางเพือ่ให้ผู้ถอืหุน้สามารถส่งค�าถามทีต้่องการให้ตอบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ล่วงหน้าโดยไม่ได้จ�ากดัเฉพาะในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้
มีข้อสงสัย หรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

8. เห็นชอบหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการ 
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565) โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป

9. ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้าส�าหรับปี 2565 โดยให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 4 
ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีที่กรรมการอิสระมีเรื่องต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือเป็นพิเศษภายใต้บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการอิสระ จะมีการนัดประชุมเพ่ิมเติมจากก�าหนดการตามปกติ รวมท้ังหากมีความจ�าเป็นท่ีต้องเปล่ียนแปลงก�าหนดการประชุม  
จะมีการหารือตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้กรรมการอิสระทุกท่านทราบเป็นรายกรณีต่อไป

10. คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 29 (ปี 2565)

11. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ ประจ�าปี 2564 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การ
ประเมินผลคณะกรรมการอิสระ (ทั้งคณะ) และการประเมินผลคณะกรรมการอิสระรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยภาพรวมของผลการประเมินฯ 
ประจ�าปี 2564 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยให้น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบต่อไป 

(พลเอก เทียนชัย รับพร)
ประธานกรรมการอิสระ
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ด้วยธุรกิจธนาคารต้องตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด�าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีเปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยี รวมถึงการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 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 
ต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การรายงานข้อมูลทางการเงินและการด�าเนินงานมีความ
น่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับต่าง ๆ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อให้เกิดความ
เสยีหายต่อทรพัย์สนิและชือ่เสยีงของธนาคาร ตามมาตรฐานของ COSO 
(The Committee of Sponsoring Organization of Treadway 
Commission) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์ปฏบิตักิารควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 
ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วย
งานของรัฐ โดยคณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานของ COSO และ/หรือมาตรฐานที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคมุภายในของธนาคารมคีวามเหมาะสม เพยีงพอ โดยมกีารรายงาน
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีความเห็นชอบรายงานผลการสอบ
ทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน โดยผล
การสอบทานดงักล่าวเหน็ว่า การควบคมุภายในของ บมจ. ธนาคารกรงุไทย  
มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑ์ปฏบิตักิารควบคมุภายในส�าหรบัหน่วยงานของรฐั 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
ธนาคารมคีวามมุง่ม่ันอย่างต่อเนือ่งในการด�าเนนิการด้านบรรษทัภบิาล 

ผูบ้รหิารและบคุลากรมทีศันคตท่ีิดแีละให้ความส�าคญัต่อการควบคมุภายใน 
มกีารส่งเสรมิให้บคุลากรในทกุระดบัมจีติส�านกึทีด่ใีนการปฏบิตังิานในความ
รับผิดชอบ มุ่งการบริหารจัดการตามหลักบรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแล
ที่ดี ให้ความส�าคัญในด้านจรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถของพนักงาน โดย
ด�าเนินการตามวิสัยทัศน์ Growing Together for Sustainablility กรุงไทย 
เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน 

นอกจากนั้น ธนาคารให้ความส�าคัญกับการสร้าง Public Trust และได้
ก�าหนดยุทธศาสตร์ผ่านการด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมและยกระดับ
มาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายสู่การน�าไปประพฤติปฏิบัติจน
เกิดผลส�าเร็จอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

1. 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) 

2.  Tone from the Top ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานและพนักงานของ
ธนาคารได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เจตจ�านงสุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซือ่สตัย์ โปร่งใส มคีณุธรรม เพือ่พัฒนามาตรฐานด้านคณุธรรม
จริยธรรม สร้างค่านิยม และจติส�านกึทีด่ ียดึมัน่ตามนโยบายการก�ากบั
ดแูลกจิการท่ีด ีปฏบัิตงิานตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจนการด�าเนนิ
งานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) 

3. ธนาคารได้ด�าเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้โครงการกรุงไทย
คุณธรรม เน้นกระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
บริหารระดับหัวหน้างาน และพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด
เรื่องแนวทางการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการท�างาน เพือ่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบยีบ โดยมุ่ง
เน้นการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนให้ธนาคาร
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบตามมาตรฐานสากล 

9. การควบคุมภายในและรายการระหวา่งกัน
9.1 การควบคุมภายใน 
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นอกจากน้ัน ธนาคารได้เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของ 
ภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against 
Corruption (CAC)) ต้ังแต่ปี 2554 และให้ความส�าคญัต่อการด�าเนินการ
ตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti Bribery  
and Corruption Policy) โดยมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่าง
ต่อเนื่องผ่านบทความทั้งทางช่องทาง E-mail, Intranet เช่น เน้นย�้า 
ในเรื่อง No Gift Policy “กรุงไทยไม่รับของขวัญ สานต่อเจตนารมณ์
องค์กรคุณธรรม”

คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก�ากับ
ดูแลและติดตามการจัดการกระบวนการป้องกันความเสียหาย 
กระบวนการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและผลการสอบทานสินเชื่อของ 
สายงานตรวจสอบภายในทุก 2 เดือน หรือตามความเหมาะสม โดยมี
ข้อสังเกตและข้อแนะน�ารวมถงึแนวทางด�าเนนิการ เพ่ือป้องกนัความเสยีหาย
ทีอ่าจเกดิขึน้ต่อธนาคาร และน�าเสนอผลการตรวจสอบและการสอบทาน
สินเชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาให้ฝ่าย
จัดการด�าเนินการ ส�าหรับการสอบทานงบการเงินและผลประกอบการ
รายเดือนของธนาคารและของบริษัทย่อย มีการประชุมร่วมกับสายงาน
บริหารการเงินทุกเดือน และผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส โดยให้ข้อ
สังเกตและข้อแนะน�าที่เป็นประโยชน์ นอกจากนั้น คณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะมีการสรุปข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่รายงานคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบทุกเดือน

ธนาคารมีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยอยู่บนหลักการ 3 Lines of Defense ตามหลักการบริหาร
จัดการความเสีย่งและควบคมุภายในท่ีด ีโดยมกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วาม
รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร 
มีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร มีการก�าหนดขอบเขตระดับของอ�านาจหน้าท่ีใน
การอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ นโยบายและวิธีการบริหารด้าน
ทรัพยากรบุคคลเหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

ในส่วนของการบริหารด้านบุคลากร ธนาคารก�าหนดนโยบาย 
แนวทาง และมอบหมายให้แต่ละหน่วยงานด�าเนินการเสริมสร้างความ
มุ่งมั่นและความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) โดยมี
การจดัท�าแบบส�ารวจความมุง่มัน่ผกูพนัของพนกังาน และน�าผลทีไ่ด้มา
ปรับปรุงการด�าเนินงานด้านบุคลากร

ธนาคารมีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร 
รวมท้ังเป้าหมายที่ส�าคัญให้พนักงานในองค์กรได้ทราบโดยทั่วกัน และ
เป็นไปในทศิทางท่ีสอดคล้องกบักลยทุธ์ของธนาคาร รวมถงึมกีารก�าหนด
แผนการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์
ของธนาคาร มีการพัฒนาความรู้ และทักษะให้กับพนักงาน ในด้าน 
Design Thinking, Data Analysis และ Information Technology โดย
พนักงานสาขามีการเพิ่มทักษะด้าน Digital Banking เช่น การจัดการ
และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการใช้ Digital Channel 
ความรู้พื้นฐาน และ Features ต่าง ๆ ของ Krungthai NEXT เป็นต้น 
และให้ความส�าคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) โดยมกีารก�าชบัพนักงานของสาขาทัว่ประเทศในการให้ข้อมูล
ที่ครบถ้วนและถูกต้องกับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่ส�าคัญต้อง
ไม่มีการบังคับขาย 

นอกจากนัน้ ธนาคารยงัให้ความส�าคญัต่อข้อร้องเรยีน โดยก�าหนด
ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า 
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการด�าเนินการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งมีการก�าหนด SLA ตามประเภทเรื่องร้องเรียน ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจ และรายงานผลต่อ 
ผู้บริหารทุกเดือน

2.  การประเมินความเส่ียง
ในปี 2564 ธนาคารยังคงด�าเนินการใช้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเพื่อ

ต่อยอดการเติบโตของธนาคารผ่าน 2 รูปแบบธุรกิจส�าคัญ แบบเรือ
บรรทกุเครือ่งบิน (Carrier) เพิม่ประสทิธิภาพและลดต้นทุนการด�าเนินงาน
ของหน่วยงานหลักต่าง ๆ เพื่อปกป้องฐานธุรกิจเดิม และแบบเรือเร็ว 
มุ่งท�าธุรกิจในรูปแบบของ Agile ความรวดเร็ว เพื่อเสาะแสวงหา 
ธุรกิจแบบใหม่ ๆ ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า และความร่วมมือ
ต่าง ๆ กับโครงการของภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนธนาคารให้เติบโต
ท่ามกลางยุค Digital Disruption ที่ท�าให้พฤติกรรมของผู้บริโภค 
เปลี่ยนไป และมีการแข่งขันที่มากขึ้น โดยธนาคารมีการพิจารณาและ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในไปควบคู่กัน 

ธนาคารมีการพฒันาและปรบัปรงุกระบวนการบรหิารความเสีย่งให้
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยงเป็น 
Second line of defense ดูแลภาพรวมในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร และท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการบริหาร
ความเสีย่งและเชือ่มโยงทัง้องค์กร ตดิตามและรายงานสถานะความเส่ียง
แต่ละด้านให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของธนาคาร ซ่ึงประกอบด้วย
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ากับ
ดูแลความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการ

ธนาคารได้ให ้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
(Enterprise Risk Management) ซึง่เป็นกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่งทีจ่�าเป็นทีจ่ะเป็นหนทางน�าองค์กรสูค่วามส�าเรจ็และสามารถบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีต้่องการ อนัประกอบไปด้วย การบรหิารความเสีย่งหลกั ๆ  
ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง  
ด้านปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบ และด้านชื่อเสียง ผ่านการติดตามความเสี่ยงในรูปแบบ Key 
Risk Indicators และแสดงอยู่บน Risk Management Dashboard เพื่อ
สรปุข้อมลูการบรหิารความเสีย่งแต่ละด้าน ซึง่มกีารระบุ/วเิคราะห์สาเหตุ
ความเสีย่งและวธิกีารจัดการความเสีย่ง รายงานต่อคณะกรรมการก�ากบั
ดแูลความเสีย่ง (Risk Oversight Committee : ROC) เป็นประจ�าต่อเน่ือง
เดือนละหนึ่งครั้ง

เนื่องจากเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�าคัญในทุกภาคส่วนในการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคาร การก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็นส่วนส�าคัญ ซึ่งก็มีการก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-KRI) ที่เป็น Leading and Lagging Indicator 
เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงตามกรอบหลักการที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality) 
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) 
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) เพือ่

ให้สามารถเตรยีมพร้อมรบัมอืได้อย่างมปีระสิทธผิล และเป็นการป้องกนั
ผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบงาน และชื่อเสียงของธนาคาร 
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ธนาคารให้ความส�าคญักับวฒันธรรมทีไ่ม่ทนต่อการทจุรติในองค์กร 
(Zero Tolerance) โดยมีการสื่อสารจากผู้บริหารธนาคารไปยังพนักงาน
ต่าง ๆ  อย่างต่อเนือ่ง สนบัสนนุให้มกีารรายงานเหตกุารณ์ผดิปกต ิหรอื
เบาะแสการทุจรติ โดยผูบ้รหิารหน่วยงานรายงานเหตกุารณ์กระท�าทุจรติ
มายงักลุม่ป้องกนัอาชญากรรมทางการเงนิ สายงานก�ากบักฎเกณฑ์และ
กฎหมาย ทาง Email ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อช่วยระงับเหตุและแก้ไข
สถานการณ์อย่างทันท่วงที รวมถึงสายงานตรวจสอบภายในใช้ระบบ
อัตโนมัติเป็นเครื่องมือในการตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติ

ในส่วนของการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการของธนาคารมี
รายงาน Operational Loss data ที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหาย
จากเหตุการณ์ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Gross Loss Amount) ซึ่งมา
จากประเภทความเสี่ยง 7 ประเภท โดยปี 2564 มีรูปแบบการทุจริตใน
ลักษณะ “การท�ารายการโดยไม่มีเงินจริง” และ “ลักลอบถอนเงิน” ลด
ลงจากปี 2563 เนื่องจากสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
ได้มอบหมายให้ Work Stream Zero Tolerance ด�าเนินการด้านภารกิจ
โอนลอย ซึ่งผลปรากฎว่าสามารถป้องกันการโอนเงินลอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยลดลงถึงร้อยละ 80 ส่วนความเสี่ยงจากการทุจริต
ภายนอกที่ส�าคัญ เช่น บุคคลภายนอกปลอมแปลงลายมือชื่อผู้มีอ�านาจ
สัง่จ่าย หรอืสวมรอยเป็นเจ้าของบญัชมีาถอนเงนิจากบัญช/ีเชค็ เป็นต้น 
ธนาคารมีการพิจารณาถึงโอกาสและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงมี
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของความเสี่ยง จุดบกพร่องของการควบคุมภายใน 
เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกิจกรรมการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อไป  

นอกจากนี้ การออกผลิตภัณฑ์ของธนาคารจะมีการจัดท�า Product 
Assessment ซึ่งเป็นการด�าเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย สายงานบริหาร 
ความเสีย่ง สายงานปฏบิตักิาร และสายงานบรหิารการเงนิ รวมทัง้กรณีที่
ธนาคารจะใช้บรกิารจากบคุคลภายนอก หรอืการให้บรกิารงานแก่บุคคล
อื่น หน่วยงานเจ้าของเรื่องจะมีการประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึน 
พร้อมก�าหนดแนวทางการควบคุม โดยมีการจัดเก็บข้อมูลการประเมิน
ผลิตภัณฑ์ผ่านระบบงานของธนาคาร และมีคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ 
หรอืคณะกรรมการอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้องให้ความเหน็เรือ่งผลติภณัฑ์ก่อนน�า
ออกสู่ตลาด

ธนาคารมีการจัดท�าการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลัก
เกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส�าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 เป็นประจ�าทุกปี โดย
รายงานดงักล่าวจะน�าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคาร ทัง้นี ้ในระดบัหน่วยงาน ธนาคารมกีารก�าหนดให้ทกุหน่วยงาน
มกีารจัดท�าการประเมินการควบคมุความเสีย่งด้วยตนเอง (Risk Control 
Self Assessment: RCSA) เพื่อเป็นการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับหน่วยงาน รวมถึงการน�าเหตุการณ์ความเสียหายจากความ
เสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Loss Incident) และข้อสังเกตของ
สายงานตรวจสอบภายในมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานมีการแต่งตั้งผู ้ประสานงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
(Operational Risk Officer : ORO) เป็นผู้ประสานงานภายในหน่วยงาน
และให้ความร่วมมือในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือในการ
บริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของหน่วยงานของตนเอง

3.  กิจกรรมการควบคุม
ธนาคารให้ความส�าคัญต่อกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม

ภายใน โดยก�าหนดเป็นกรอบนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อน�าไปสู่
แนวทางปฏิบัติ โดยแต่ละประเภทธุรกรรมมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และขอบเขตระดับของอ�านาจในการอนุมัติของ
พนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการ
สือ่สารให้พนกังานภายในองค์กรรบัทราบ ทัง้นี ้ธนาคารยงัมกีารทบทวน
ระเบียบปฏิบัติงานภายในธนาคารให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันอยู่
เสมอ เช่น ระเบียบปฏิบัติงานการเปิดบัญชี งานด้านสินเชื่อ ผลิตภัณฑ์
อเิลก็ทรอนกิส์ท่ีธนาคารให้บรกิาร เป็นต้น รวมไปถงึการทบทวนนโยบาย 
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ภายในธนาคารเพื่อให้พนักงาน
สามารถน�าไปใช้ได้โดยสะดวกต่อการปฏิบัติงานและสามารถให้บริการ
ลูกค้าด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะ
กรรมการธนาคาร ท�าหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุม
ภายใน สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ
สายงานบรหิารการเงนิ เพือ่ให้มัน่ใจว่ากระบวนการจดัท�างบการเงนิและ
รายงานทางการเงิน จัดท�าขึ้นตามข้อก�าหนดของกฎหมาย และ
มาตรฐานการบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป มกีารเปิดเผยข้อมลู
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้
งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามการแก้ไขข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 
งบการเงินของผู้สอบบัญชีภายนอก

คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร ได้ให้ความส�าคัญต่อการ
สอบทานและตดิตามผลการด�าเนนิงานของธนาคาร โดยมุง่เน้นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของธนาคาร มีการติดตามผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
เปรียบเทียบกับผลงานในอดีตและผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
เปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง 

ธนาคารมีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน 
มีการจ�ากัดการเข้าถึงทรัพย์สินท่ีมีความเสี่ยง และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการจัดท�าทะเบียนคุม ติดตามหา
สาเหตแุละปรบัปรงุแก้ไขผลต่างทีเ่กดิขึน้ มกีารควบคมุระบบสารสนเทศ
ทัง้ในเรือ่งการประมวลผล การรบัส่งข้อมลู การส�ารองแฟ้มข้อมลู มกีาร
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาดูแลรักษาระบบงานที่อยู่ในระบบ
สารสนเทศเพียงพอ และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร มีการ
สอบทานการควบคุมภายในระบบสารสนเทศ โดยสายงานตรวจสอบ
ภายในเป็นประจ�าทุกปี

ธนาคารมีการวางกระบวนการควบคุมภายใน ทั้งในส่วนของ Hard 
Control และ Soft Control เอาไว้ในทุกกระบวนการท�างาน โดยมีการ
ก�าหนดทั้งการควบคุมโดยระเบียบ คู่มือ และระบบ รวมทั้งกระตุ้นให้
พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง และมีความคิด
สร้างสรรค์ในการน�าเทคโนโลยมีาประยกุต์และลดขัน้ตอนในการปฏิบตัิ
งาน อย่างไรกต็าม ยงัม ีGap บางประเดน็ท�าให้มคีวามบกพร่องในการ
ควบคุมภายใน โดยเฉพาะพนักงานขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ คู่มือ และแนวปฏิบัติที่ธนาคารวางกรอบไว้ ธนาคารจึงได้
มีการก�าหนดแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมที่มีความส�าคัญ ได้แก่

• การน�าระบบเข้ามาช่วยป้องกนัการกระท�าทจุรติ อาท ิการ
พสูิจน์ตวัตนลกูค้าด้วยการอ่านบตัรประชาชนส�าหรบับตัรสวสัดกิาร การ
พัฒนาระบบเพื่อป้องกันการท�ารายการโดยไม่มีตัวเงินจริง (โอนลอย)



194 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

• การพฒันาระบบ SMS Notification ส�าหรบัลูกค้านติบิคุคล 
เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตจากบุคคลภายนอกส�าหรับการใช้บริการ
ธุรกรรมเช็ค

• การท�า Workforce Rationalization และการท�า Pool 
Operation เพือ่ดงึงาน Operation ของสาขาออกมาไว้ทีส่่วนกลาง เพือ่
ลดงานของสาขา ลดการปฏบิตังิานผดิพลาดและยกระดบัการให้บรกิาร
ของธนาคารให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

• การแจ้งเตือนข้อความบน LINE Krungthai Connext และ 
SMS ส�าหรับลูกค้าที่ท�าธุรกรรมกองทุน

• การปรับกระบวนการสินเชื่อให้มีความรัดกุมมากย่ิงข้ึน 
อาท ิการปรบักระบวนการการ Call back ยนืยนัข้อมลูการช�าระเงนิของ
ลูกค้า การ Implement แนวทางปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ (The Practice 
Guideline for Credit Control) เป็นต้น รวมทั้งได้ปรับกระบวนการ
ลงโทษทางวนิยัพนักงานให้กระชบัและรวดเรว็ รวมท้ังมีการยกระดบัการ
สื่อสารในเรื่องต่าง ๆ  เพื่อให้เข้าถึงพนักงานทุกระดับผ่านช่องทาง One 
Krungthai Application

ธนาคารให้ความส�าคัญส�าหรับช่องทางและกระบวนการแจ้งความ
เสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้ง
เบาะแสการกระท�าความผิดได้หลายช่องทาง หากพบเห็นการกระท�า
ทุจริตผิดกฏหมาย ผิดระเบียบ กฏเกณฑ์ โดยข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส
จะถูกเก็บเป็นความลับ และได้รับความคุ้มครองทั้งระหว่างการด�าเนิน
การสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยธนาคารมีการสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงานรับทราบช่องทางและกระบวนการต่าง ๆ เช่น 
E-mail อย่างสม�า่เสมอ ซึง่ธนาคารจดัให้มช่ีองทางและกระบวนการแจ้ง
ความเสี่ยง การกระท�าที่ไม่เหมาะสมหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎ
เกณฑ์ท่ีเกดิขึน้ในองค์กร (whistleblowing channels and procedures) 
อย่างชดัเจนเพือ่สร้างความไว้วางใจแก่ผูบ้รหิารและพนกังานทีจ่ะใช้ช่อง
ทางทีส่ถาบนัการเงนิมีเพือ่แจ้งความเสีย่งและการกระท�าทีไ่ม่เหมาะสม 

ธนาคารมีการก�าหนดกระบวนการบรหิารโครงการพัฒนาระบบงาน
สารสนเทศ รวมทั้งนโยบายและมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
สารสนเทศ เพือ่เป็นมาตรฐานในการพฒันาระบบงานซึง่ครอบคลุมตัง้แต่
การเกบ็รวบรวมความต้องการ (Requirement) การพฒันา การทดสอบ
ระบบทั้งด้านฟังก์ชันของระบบงานและด้านการรักษาความปลอดภัย
ระบบงาน การควบคุมการเปล่ียนแปลงบน Production (Change 
Management) รวมถึงก�ากับดูแลติดตามให้ KTBCS ด�าเนินการดูแล
บ�ารุงรักษาระบบงานทั้งด้านความพร้อมใช้งานและการรักษาความ
ปลอดภัยให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานของธนาคาร ได้แก่ การ
รักษาความปลอดภัยและเฝ้าระวังทรัพย์สินข้อมูลสารสนเทศ การเฝ้า
ระวังภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การรักษาความปลอดภัย
สภาพแวดล้อมและการจัดการด้านปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (IT 
Operation) 

ธนาคารมีกระบวนการและแนวทางท่ีใช้ในกรณีฉุกเฉิน และกรณี
การรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทัง้ข้อมลูและสารสนเทศมคีวามพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองลูกค้าและความต้องการทางธุรกิจอย่างมี
ประสิทธิผล ประกอบด้วย

1.  นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) และ
แผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

2.  กระบวนการปฏิบัติงานรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อ
เนื่อง ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITCP)

3. การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานทดแทนตามแผน BCP และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ารอง (Disaster Recovery Center)

4.  การซักซ้อมทดสอบตามแผน BCP และ ITCP  
โดยกระบวนการข้างต้นธนาคารมีการทบทวน/ปรับปรุงเป็นประจ�า 

เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ธนาคารมีการน�าระบบ DLP Blocking มาใช้ในการกลั่นกรองและ
ควบคุมการส่งออกข้อมูลส�าคัญ โดยการการตรวจสอบการรั่วไหลของ
ข้อมูลและป้องกันการรั่วไหลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร ได้แก่ 
Gmail , Google Drive และการอัปโหลดข้อมูลขึ้นอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
ภายนอก เพื่อให้ธนาคารมั่นใจได้ว่าพนักงานมีการส่งข้อมูลที่เหมาะสม
และจ�าเป็นตามการปฏบัิตงิานไปยังผูร้บัปลายทางภายนอกถกูต้อง และ
การน�าส่งข้อมูลไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคาร

ในส่วนของการจัดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร ธนาคารมีการ
ก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานมกีารจดัชัน้ความลบัของข้อมลู (Information 
Classification) และติดป้ายแสดงชั้นความลับของข้อมูล (Information 
Labelling) และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนให้รับทราบถึงความ
ส�าคัญในการรักษาข้อมูลซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ
ธนาคาร หากข้อมูลบางอย่างเปิดเผยสู่บุคคลภายนอก รวมถึงข้อควร
ปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ส�าหรับข้อมูลที่อยู่ในล�าดับชั้นต่าง ๆ  ที่ได้จัด
ชั้นความลับเอาไว้ให้พนักงานรับทราบ ท้ังนี้ ธนาคารได้มีการทบทวน
ระเบียบปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูล
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ธนาคารให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล โดยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ธนาคารมีการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฏหมายดังกล่าวอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ให้การดแูลรกัษาข้อมลูส่วนบคุคลมคีวามมัน่คงปลอดภยัและ 
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และมีการก�าหนดกระบวนการด�าเนิน
การตามนโยบาย มาตรฐาน และระบบงาน เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (PDPA Process Flow) นอกจากนี้ ยังมีการประกาศ 
แนวปฏบิตัใินการเกบ็รวบรวมใช้ และเปิดเผยข้อมลูส่วนบคุคลทีม่คีวาม
อ่อนไหว (Sensitive Data) ให้หน่วยงานภายในธนาคารรบัทราบ เพือ่ให้ 
การปฏิบัติเป็นไปตามกฏหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
(PDPA) ต่อไป

ธนาคารมีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภยั ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัทีพ่นกังานธนาคารทกุคนควรตระหนักอยูเ่สมอ 
และเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและทรัพย์สินสารสนเทศของธนาคารให้
ปลอดภยัจากภัยคุกคามไซเบอร์ทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง โดยมกีารส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการปฏบัิตเิป็นไปตามนโยบายและกระบวนการรกัษาความ
ปลอดภยัสารสนเทศ โดยธนาคารมกีารให้ความรูแ้ละทดสอบจ�าลองภัย
คุกคาม Phishing e-Mail ให้กับพนักงานและผู้บริหาร เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้ธนาคารในเรื่องความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

เนื่องด้วยสถานการณ์ช่วงที่มีการรับมือจัดการกับ COVID-19 
ธนาคารมนีโยบายให้พนกังานแบ่งกลุม่การปฏบัิตงิานตามแผน BCP ของ
ธนาคาร ส�าหรับธุรกรรมส�าคัญของธนาคารมีการจัดกลุ่มพนักงานไป
ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปฏิบัติงานส�ารอง เพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารสามารถ
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ด�าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และได้มีการสั่งการให้พนักงานสามารถ 
Work from Home โดยมีการปรับปรุงกระบวนการท�างาน และพัฒนา
ระบบงานสนับสนุนการท�างานตามวิถี New Normal โดยมีแนวทางให้
หวัหน้างานมกีารตดิตามการท�างาน เน้นย�า้ให้พนกังานปฏบิตัติามอย่าง
เคร่งครัด และสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลได้จัดท�า
เอกสารที่สนับสนุน Work from Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
คู ่มือการบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต้การท�างานแบบ Flexible 
Working ส�าหรับหัวหน้างานและพนักงาน ข้อควรปฏิบัติในการ Work 
from Home ที่เหมาะสม (ไม่ผิดวินัยพนักงาน) ควบคู่ไปกับการรักษา
และผลักดัน Productivity ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึง
การปรับ Mindset ให้พร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงสู่วิถี New Normal

ธนาคารยังได้มีการประกาศมาตรการป้องกันความเสี่ยงและ
แนวทางปฏิบัติส�าหรับพนักงานในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
COVID-19 อย่างต่อเน่ือง รวมถงึก�าหนดให้พนกังานทกุคนต้องรายงาน
สุขภาพประจ�าวันอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ธนาคารสามารถป้องกันและ 
ควบคุมการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 

ส�าหรับการควบคุมภายในบริษัทย่อย ธนาคารได้ติดตามและ
ควบคุมบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน ท้ังในด้านการบริหารความเสี่ยงและคุณภาพการ
จดัการ โดยมกีารรายงานต่อคณะกรรมการของธนาคารอย่างสม�า่เสมอ 
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 7 
ด้าน ได้แก่ ด้านกลยทุธ์ เครดติ ตลาด สภาพคล่อง การปฏบิตักิาร ชือ่เสยีง 
และเทคโนโลยี ซึ่งมีการรายงานและประเมินความเสี่ยง เช่น การ
ประเมินความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน (Control Self 
Assessment : CSA) รายงานดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator 
: KRI) การรายงานข้อมูลความสูญเสีย (Loss Data) และการประเมิน
การควบคุมความเสี่ยงตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA) 
เป็นต้น ทั้งนี้ หากมีความเสี่ยงเกิดขึ้น ธนาคารจะติดตามการจัดการ
ความเสี่ยงของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง 

4.  สารสนเทศและการส่ือสาร
ธนาคารมีการสื่อสารกลยุทธ์ของธนาคารและประกาศเจตนารมณ์

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero 
Tolerance) โดยการท�ากิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และมีการจัด
ท�าบทความจากผู้บริหารธนาคารถึงพนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้บริหาร
หน่วยงานสาขามกีารสือ่สารแบบ 2 ทางกบัพนกังานในทมีในช่วงเช้าของ
แต่ละวนั ให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าทีข่องตนเกีย่วกบัประเดน็ข้อมลู
ที่ส�าคัญและแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ธนาคารมีการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้งานเทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย โดยพนกังานธนาคารทุกคนต้องให้ความส�าคญัอยูเ่สมอในการ
ท�างาน เพือ่เป็นการป้องกนัตนเองและทรพัย์สนิสารสนเทศของธนาคาร
ให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเป็นไป
ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านกิจกรรม Krungthai Cyber 
Security and Privacy 2021 รวมทั้ง ยังมีการสื่อสารแนวทางการใช้
สารสนเทศช่วง Work From Home เช่น การใช้ VPN เพื่อเชื่อมต่อระบบ
งานของธนาคารจาก Network ภายนอกได้อย่างปลอดภยั การส่งข้อมลู
ผ่าน email การไม่แชร์หรือส่งลิงค์การประชุมนอกจากคนที่ได้รับสิทธิ์
เท่านั้น เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

ธนาคารมีการจัดท�าระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการรายงานการ
วเิคราะห์ระดบัผลกระทบของความเส่ียง และการเตอืนภยั/แจ้งให้รูล่้วงหน้า  
(Early Warning System) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
และส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งมีการทบทวน
กระบวนการดังกล่าวเป็นประจ�าทุกปี รวมไปถึงมีระบบสารสนเทศด้าน
การตรวจจับรายการธุรกรรมการเงินที่ผิดปกติ ต้องสงสัย (Fraud 
Monitoring System) เพื่อให้สามารถตรวจพบการท�ารายการที่ผิดปกติ
และลดความเสียหายที่อาจเกิดกับลูกค้า รวมไปถึงลดข้อผิดพลาดกรณี
พนกังานสาขาปฏบิตังิานไม่ถกูต้องตามระเบยีบปฏบิตังิานของธนาคาร 
โดยมีระบบสนบัสนนุให้มกีารปฏิบตัติามการควบคมุ Fraud Area ต่าง ๆ   
ได้แก่ Card & Cyber Fraud, Branch Fraud, Merchant Fraud,  
Account Fraud เป็นต้น ตลอดจนมีการสื่อสารให้ความรู้ (Knowledge 
Sharing) ทั้งภายในและภายนอกให้กับพนักงานและลูกค้าเพื่อสร้าง 
Awareness ด้าน Financial Crime & Fraud เป็นประจ�าทุกเดือนผ่าน
ทาง Social Media ต่าง ๆ  เช่น Line Facebook เป็นต้น รวมทั้งมีการ
อบรมสื่อสารทั้งภายใน ภายนอกธนาคาร และบริษัทในเครือ เกี่ยวกับ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เช่น Cyber Risk, Cyber 
Security ตลอดจนมกีารจดัท�า Workshop และสือ่สารบทความทางอเีมล์ 
เช่น แนวปฏิบตั ิและการให้บรกิารบนอปุกรณ์เคลือ่นที ่(Mobile Device 
Management)

ในปี 2564 ธนาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่น�ามาใช้ในการสื่อสาร
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนา One Krungthai Application เพื่อ 
สือ่สารภายในธนาคารเกีย่วกบัข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และ Knowledge 
Management ต่าง ๆ ซึ่งมีการจัดเก็บ One Coin ในการเข้าร่วม
กิจกรรม และติดตาม Feedback การมีส่วนร่วมของพนักงานในแต่ละ
กิจกรรมได้ รวมถึงเป็นช่องทางสื่อสารภายนอกกับลูกค้าที่มีการ 
Download One Krungthai Application โดยลูกค้าสามารถติดตาม
ข่าวสารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของธนาคารได้ 

ทั้งนี้ ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกใหม่ มีกระบวนการ
สือ่สารให้พนกังานภายในธนาคารและพนักงาน Call Center ทราบผ่าน
สื่อทาง Intranet หนังสือเวียน Email รวมถึงมีการสื่อสารให้ลูกค้าทราบ
ผ่านทาง Social Media ของธนาคาร ผ่าน Line, Facebook,Twitter 
และทาง Website ของธนาคารอีกด้วย

ช่วงปีท่ีผ่านมา ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานใน
ช่วงเวลาที่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 ธนาคารจึงได้มีการสร้าง
ความตระหนกัรูใ้ห้พนกังานทราบถงึแนวทางการดแูลตนเองเพือ่ลดความ
เสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 มีการจัดตั้งสายด่วน COVID Hotline 
เพื่อตอบค�าถามในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินความเสี่ยงด้าน
สุขภาพ และแนวทางการปฏิบัติตัวท่ีสอดคล้องกับมาตรการป้องกัน 
COVID-19 ของธนาคาร นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�าแบบสอบถามเกี่ยว
กับวัคซีนเพื่อสอบถามความต้องการและด�าเนินการจัดหาวัคซีนให้แก่
พนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโดยมีการติดตามพนักงานอย่างสม�่าเสมอ 

ในส่วนของการสื่อสารกับช่องทางภายนอก ธนาคารมีหมายเลข
โทรศัพท์ติดต่อ Call Center 0-2111-1111 และมีช่องทางในการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสาร หรือแนะน�าผลิตภัณฑ์ของธนาคารกับลูกค้าท่ัวไปผ่าน 
Social Media เช่น Line Official, Krungthai Care เป็นต้น รวมทั้งมี
การก�าหนดช่องทางการร้องเรียนส�าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท�า 
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ความผิดผ่านอีเมลถึงประธานกรรมการธนาคาร จดหมาย อีเมลและ
โทรศัพท์ติดต่อทีม Whistle Blowing หรือทางเลือกเพ่ิมเติมส�าหรับ
พนักงาน อีเมลถึงผู้บริหารหน่วยงานของ HR และโทรศัพท์ถึงทีมงาน
พนกังานสมัพนัธ์ ฝ่ายบรหิารงานวนิยัและพนกังานสมัพนัธ์ นอกจากนัน้ 
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากภายนอกองค์กรและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ภายในธนาคาร มีการส่ือสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในองค์กรผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ เช่น Intranet และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงาน
สามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่าย มคีวามชดัเจน และช่วยให้ผูร้บัข้อมูลปฏบัิติ
งานตามที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. กิจกรรมการติดตามผล
ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการควบคุม

ภายในอย่างต่อเนือ่ง ผ่านการประเมนิผลของตวัชีว้ดั 2 ประเภท คอื ตวั
ชีว้ดัผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) และ ตวัชีว้ดั
ความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI)

ด้านการติดตามผ่าน KPI ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการ
ติดตามผลการด�าเนินงานและการติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน ตั้งแต่
ระดับธนาคาร ลงไปจนถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบ
การรายงานทีแ่ตกต่างกนัตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน และความ
ต้องการของผู้ใช้รายงาน เพ่ือให้มีการติดตามผลการด�าเนินงานที ่
ครบถ้วน ถกูต้อง และทนัเวลา รวมทัง้ผูบ้รหิารมกีารเปรยีบเทยีบผลการ
ด�าเนินงานกับแผน หากพบว่าผลการด�าเนินงานมีความคลาดเคลื่อน
จากแผน ผูบ้รหิารต้องมกีารวเิคราะห์และบรหิารจดัการให้แผนงานเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงมีการติดตามความคืบหน้าในการ
ด�าเนินการตามมติหรือค�าสั่งการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และให้
รายงานความคืบหน้าอย่างสม�่าเสมอ

ด้านการติดตามผ่าน KRI เป็นการติดตามความเสี่ยงซึ่งอาจส่งผล
ให้การด�าเนินงานไม่เป็นไปตาม KPI โดยมีการติดตามอย่างเป็นระบบ 
ผ ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค ์กร (Enterprise Risk 
Management) ในรูปแบบ Risk Management Dashboard เสนอต่อ
คณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน เพื่อรายงานให้ทราบ
สัญญาณของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร สถานะความ

เสี่ยง และแนวทางการด�าเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที 
และกรณท่ีีเป็นเรือ่งท่ีธนาคารให้ความส�าคญัและเร่งด่วน คณะกรรมการ
ก�ากบัดแูลความเส่ียงจะมกีารสัง่การและขอให้น�าเสนอข้อมลูเพิม่ รวมถงึ
อาจมีการสั่งการไปยังฝ่ายจัดการ เพื่อให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค ์
ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กรณีมีเหตุการณ์การทุจริตภายใน ทุจริตภายนอก พนักงานปฏิบัติ
งานผิดพลาด ระบบงานขัดข้อง/หยุดชะงัก/ท�างานผิดปกติ ธนาคารถูก
หน่วยงานทางการเปรยีบเทยีบปรบั และการกระท�าอืน่ ๆ  ท่ีอาจมผีลต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ ธนาคารได้ก�าหนดกระบวนการให้หน่วยงาน
ธุรกิจที่เป็น First Line รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบงานของ
ธนาคารทันทีหรือภายในวันท่ีตรวจพบเหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ท่ีมีนัย
ส�าคัญจะถูกน�ามารายงานใน Risk Dashboard ต่อ MC และ ROC เป็น
รายเดือน ซึ่งจะมีการ Monitor Risk Appetite และ Risk Tolerance 
ของ Operational Loss Data ตามที่ได้รับการอนุมัติและก�าหนดไว้ใน
นโยบายบรหิารความเสีย่งด้านปฏบัิตกิาร ซึง่จะท�าให้คณะกรรมการเหน็
ภาพรวมในเชิงปริมาณว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงท่ีธนาคารก�าหนดไว้ 
หรือไม่ อย่างไร รวมท้ังจะมีการน�าเสนอการวิเคราะห์ความเสี่ยงใน 
Significant Incident ทั้งในส่วนของรายละเอียดเหตุการณ์ Cause, 
Failed Control และ Additional Control เพื่อปิด Gap ใน Incident 
ทีเ่กิดขึน้ และ Monitor Effectiveness ของ Control ทีไ่ด้ Implement ไป  
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้  
Business Unit ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการควบคุมภายในให้เป็นไปในเชิง
บูรณาการ และสามารถปิดความเสี่ยงได้แบบ end to end process 
รวมทั้งมีการ Monitor ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด

ในทางเดียวกัน สายงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินความ
เพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงานและระบบ
สารสนเทศ การควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง ภายใต้ภารกจิ
และขอบเขตการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าปรึกษา เสนอแนะวิธี
หรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริต และมีการ
ก�ากับดูแลที่ดี 
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9.2  รายการระหวา่งกัน

9.2.1 รายละเอยีดเงนิให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารท่ีให้แก่บรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้อง
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ธนาคาร
ถือหุ้น

(รอ้ยละ)
กรรมการ 

หรอืผู้บรหิารระดับสูงรว่มกันเงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน

บริษัทย่อย (1)

บจ. กรุงไทยกฎหมาย - - - - 100.00 นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข

บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 8 46 7 21 100.00 นายสันติ  ปริวิสุทธิ์

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย - - - - 100.00 ดร. กุลยา   ตันติเตมิท

บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส 1,967 5 2,096 5 100.00 นายธวัชชัย  ชีวานนท์

นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ - - - - 76.00 นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย

นายผยง  ศรีวณิช

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นางสาวศรัณยา  เวชากุล

บมจ. บัตรกรุงไทย 5,130 1 7,660 1 49.29 นางประราลี รัตน์ประสาทพร

บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (2) - - - - - นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์

บริษัท อะไรส์ บาย อินฟินิธัส จ�ากัด (3) - - - - - นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง (4) 1,100 - 1,780 1 24.95 นายชาญชัย  สินศุภรัตน์

บจก. เคทีซี นาโน (4) - - - - 24.95 -

บจก. เคทีซี พรีเพด (4) - - - - 24.95 -

บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) (4) - - - - 24.95 -

บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) (5) - - - - - -

บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) (5) - - - - - -

บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) (5) - - - - - -

บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) (5) - - - - - -

หมายเหตุ :  (1)  “บริษัทย่อย” ”บริษัทร่วม” เป็นไปตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

  (2) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100

  (3) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 51

  (4) ธนาคารลงทุนทางตรง ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 75.05

  (5) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ�ากัด ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100

  (6) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เปลี่ยนชื่อของบริษัทเป็น บจ. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง 

  (7) บริษัทร่วมตามเกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม โดยไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  (8) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
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หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
ธนาคาร
ถือหุ้น

(รอ้ยละ)
กรรมการ 

หรอืผู้บรหิารระดับสูงรว่มกันเงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน

บริษัทร่วม (1)

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต - - - 1 50.00 นางประราลี รัตน์ประสาทพร

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ - - - - 50.00 นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง (6) 5,373 - 5,142 2 49.00 นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 1 5 - 5 45.00 นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

นางสาวศรัณยา  เวชากุล

นางสุวรรณา  อนันทานนท์

นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (7) - - - - 19.97 นายผยง  ศรีวณิช

บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) (8) - - - - 22.17 นายธวัชชัย  ชีวานนท์

หมายเหตุ :  (1)  “บริษัทย่อย” ”บริษัทร่วม” เป็นไปตามนิยามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการก�าหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

  (2) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100

  (3) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 51

  (4) ธนาคารลงทุนทางตรง ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ร้อยละ 75.05

  (5) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่านบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ�ากัด ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100

  (6) เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เปลี่ยนชื่อของบริษัทเป็น บจ. กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง 

  (7) บริษัทร่วมตามเกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม โดยไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

  (8) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
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งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

บริษัทย่อย

 เงินรับฝาก 4,336 3,553

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 458 158

บริษัทร่วม

 เงินรับฝาก 309 276

 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 3,233 4,831

บริษัทย่อย

 รายได้ดอกเบี้ย 78 123

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 6 12

 รายได้อื่น 1,292 1,055

 ค่าใช้จ่ายอื่น 6,366 6,321

บริษัทร่วม

 รายได้ดอกเบี้ย 69 81

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 63 117

 รายได้อื่น 2,455 2,426

 ค่าใช้จ่ายอื่น 410 250

รายละเอียดยอดคงค้างรวมเงินรับฝาก และรวมเงินกู้ยืม ของธนาคารจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

รายละเอียดรวมเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และ รายการรายได้และค่าใช้จ่ายของธนาคารจากบริษัทย่อย และ
บริษัทร่วม

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563

เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน เงนิให้กู้ยืม ภาระผูกพัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอื่นๆ (กิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป) - - - 13

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 8,256 1 8,411 1

กิจการที่มีบริษัทใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 21,955 142 19,263 365
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รายการระหว่างกันของธนาคารและบริษัทร่วม บริษัทย่อย 
(หมายเหตุงบ)

o รายการค้าระหว่างกัน
บริษัทย่อย
1) ธนาคารฯ ได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิสเซส จ�ากัด ด�าเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ธนาคารฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามโครงการและระบบงาน
ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยให้บริการแก่ธนาคารฯ  
เกี่ยวกับการควบคุม บ�ารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การให้ค�า
ปรึกษาเบื้องต้นและฝึกอบรมในลักษณะต่าง ๆ โดยบริษัทคิดค่าบริการ
ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ส�าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็นจ�านวน 3,728 ล้านบาท 
และ 3,487 ล้านบาท ตามล�าดับ 

ธนาคารฯ ให้บรษิทัย่อยดงักล่าวด�าเนนิการแทนธนาคารฯ 
ในการด�าเนินการตามโครงการ GFMIS ในระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2546 
ธนาคารฯ กับภาครัฐโดยส�านักงานก�ากับระบบการบริหารการเงินการ
คลงัภาครฐัแบบอเิล็กทรอนกิส์ ส�านักเลขาธกิารนายกรฐัมนตรไีด้ลงนาม
ในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและ 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงิน 
การคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  
22 กันยายน 2548 นอกจากนี้ ภาครัฐกับธนาคารฯ ได้ลงนามในสัญญา
อกีฉบบัหน่ึงว่าจ้างให้ธนาคารฯ ด�าเนนิการด้านระบบและการบ�ารงุรกัษา 

ระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัสูร่ะบบอเิลก็ทรอนกิส์ ซึง่บริษทั
ย่อยคิดค่าบริการจากธนาคารฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 
และ 2563 เป็นจ�านวน 131 ล้านบาท 

2) ธนาคารฯ รบัด�าเนนิการบรหิารจดัการเงนิให้กูย้มืเพ่ือ
การศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย ระเบียบ วิธีการกู้  
การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจ�านวนหนี้ สถานะของหนี้ 
พร้อมกบัการรบัช�าระหนี ้ตดิตามทวงถามหนี ้และด�าเนินคดใีห้แก่กองทนุ
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารฯ ได้มอบให้บริษัท กรุง
ไทยกฎหมาย จ�ากัด ด�าเนินคดีต่อลูกหนี้ของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดย
ธนาคารฯจ่ายค่าธรรมเนียมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 เป็นจ�านวน 21 ล้านบาท และ 165 ล้านบาท ตามล�าดับ 

3) ธนาคารฯ ได้มอบหมายให้บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด เป็นผู้ด�าเนินการให้บริการรับ-ส่ง
เงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน 
และ/หรือทรัพย์สินของธนาคารฯ ให้บริการบริหารศูนย์ฝึกอบรมของ
ธนาคารฯ ให้บริการบริหารอาคารของธนาคารฯ และบริการอื่น ๆ  โดย
ธนาคารฯ จ่ายค่าบริการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 มีค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 2,265 ล้านบาท และ 2,317 ล้านบาท  
ตามล�าดับ 

4) ธนาคารฯ ได้มอบให้บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย 
จ�ากัด ด�าเนินการให้บริการและให้ค�าปรึกษาด้านนวัตกรรมและดิจิทัล
โซลูชั่น รวมท้ังการบริหารจัดการ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารฯ 
โดยบรษิทัคดิค่าบรกิารตามประมาณการรายได้ค่าบรกิารจากค่าใช้จ่าย 
(Cost Plus) ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ�านวน  
37 ล้านบาท

ธนาคารฯ ได้ท�าสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุนกับ
บริษัท อินฟินิธัส บายกรุงไทย จ�ากัด โดยธนาคารฯ คิดค่าบริการตาม
อตัราทีต่กลงกนัในสัญญา ซึง่ธนาคารฯ มรีายได้จาการให้บรกิารดงักล่าว
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจ�านวน 39 ล้านบาท

5) ธนาคารฯ มีรายได้ค่าธรรมเนยีมให้บรกิารตามสญัญา
กับบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เป็น
จ�านวน 1,290 ล้านบาท และ 1,052 ล้านบาท ตามล�าดับ

6) ธนาคารฯ มรีายได้ค่าเช่าจากการให้บรษิทัย่อยเช่าใช้
พื้นที่ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 เป็นจ�านวน 2 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามล�าดับ

o การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน
รายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารฯ กับบริษัทย่อยจ่าย

ตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจ�านวนเงินในสัญญาและบางรายการ
ก�าหนดจ�านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่าง 
บริษัทย่อยในการจัดท�างบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว

บริษัทร่วม
ธนาคารฯ มีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงาน

สนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน ตามอัตราท่ีตกลง
ระหว่างกัน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563  
เป็นจ�านวน 2,455 ล้านบาท และ 2,426 ล้านบาท ตามล�าดับ

9.2.2 ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหวา่งกัน

รายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกนัทีเ่กดิขึน้
ในปี 2564 เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของ
ธนาคาร และรายการดงักล่าวมีเงือ่นไขการค้าท่ัวไปเช่นเดยีวกบัรายการ
ท่ีธนาคารกระท�ากบับุคคลภายนอก โดยรายการระหว่างกนัหรอืรายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกันท่ีเกิดข้ึนนั้น มีความจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินธุรกิจและ
สนับสนุนการด�าเนินธุรกิจ โดยธนาคารได้พิจารณารายการระหว่างกัน
ของธนาคารหรือบริษัทย่อยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ของธนาคารหรอืบรษิทัย่อยแล้ว เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นไป
ตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคา
ตลาดหรือราคายุติธรรม รวมทั้งธนาคารได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของสถาบันก�ากับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
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o มาตรการการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
ธนาคารได้ให้ความส�าคญัต่อการป้องกนัความขดัแย้ง

ทางผลประโยชน์จากการท�ารายการระหว่างกนั หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึง 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริต สมเหตุ
สมผล มคีวามเป็นอสิระ ภายใต้กรอบจรยิธรรมทีดี่ ยดึมัน่ในจรรยาบรรณ
ของการด�าเนนิธรุกจิ และหลักบรรษทัภบิาลของธนาคาร และเพือ่ให้เกดิ
ความมั่นใจได้ว่าการท�ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดของสถาบันก�ากับ ธนาคาร
ได้มกีารมอบหมายให้ “กลุ่มก�ากบังานกฎเกณฑ์ สายงานก�ากบักฎเกณฑ์
และกฎหมาย” ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลและตรวจสอบข้ันตอนการอนุมัต ิ
การท�ารายการดงักล่าว ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีส่ถาบนัก�ากบัก�าหนด 

ทั้งน้ี หากรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยง
กนัรายการใดทีส่ถาบนัก�ากบัก�าหนดหรอืธนาคารมีระเบยีบปฏบิตัว่ิาการ
ท�ารายการนั้น จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก�าหนดข้อพึง
ปฏิบัติของกรรมการธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้ ดังนี้

1)  กรรมการต้องเปิดเผยข้อมลูรายการท่ีอาจมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการระหว่างกัน ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

2)  ห้ามกรรมการท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีการท�า
รายการทีเ่กีย่วโยงกนัให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เข้าร่วมพจิารณาให้ความเหน็ตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ ดี  และตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3)  การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่กรรมการมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคารด้วยมตเิป็น
เอกฉนัท์ โดยไม่มกีรรมการผูน้ัน้เข้าร่วมพจิารณา
อนุมัติด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ต้องก�าหนดราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ  
ตามการค้าปกติของธนาคาร และปฏิบัติเหมือน
ลูกค้าทั่วไป



รายงานของผู้สอบบัญชีรบัอนุญาต 

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุ่มธนาคาร) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงนิรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�าหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของธนาคาร
กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีส้ินสุด 
วนัเดยีวกนัของธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) โดยถกูต้องตามทีค่วรในสาระส�าคญั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระจากกลุม่ธนาคารตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชี
ทีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏบิตัติามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณอืน่ ๆ  ตามทีร่ะบุ 
ในข้อก�าหนดนัน้ด้วย ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลักฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�าหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ 
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้ 

ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้กล่าวไว้ในวรรคความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของข้าพเจ้า 
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส�าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

ตามทีก่ล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมข้อ 8.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุม่ธนาคารมีเงนิให้สนิเชือ่ แก่ลกูหนีเ้ป็นจ�านวน 2,628,963 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 74 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ�านวน 173,322 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�านวน
ทีม่สีาระส�าคญัต่องบการเงนิ และเนือ่งจากหลกัการทีใ่ช้ในการค�านวณค่าเผ่ือผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ต้องอาศยัการพฒันาแบบจ�าลอง
ส�าหรบัการค�านวณทีม่คีวามซบัซ้อน โดยต้องใช้ดลุยพินจิและการประมาณการอย่างมากจากผูบ้รหิารในการพฒันาแบบจ�าลองผลขาดทุนด้านเครดติ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดุลยพินิจที่ส�าคัญของผู้บริหาร
รวมถึงการระบุเงื่อนไขการประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแบบจ�าลอง การเลือกข้อมูลการคาดการณ์ 
สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ในแบบจ�าลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
เนื่องจากข้อจ�ากัดของแบบจ�าลอง 

ด้วยความมีสาระส�าคัญและการท่ีต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 

ข้าพเจ้าได้ท�าความเข้าใจ ประเมิน และสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารที่เกี่ยวกับระบบการปล่อย
สินเชื่อ ระบบการค�านวณค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้โดยค�านึงถึงยอดคงเหลือ ความซับซ้อน และ
ความเสีย่งด้านเครดติของแต่ละกลุ่มสนิเชือ่ ข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบนโยบายการบญัชขีองกลุม่ธนาคารกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์ 
ของหน่วยงานก�ากับ พิจารณาและประเมินกระบวนการก�ากับดูแลการพัฒนาแบบจ�าลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจ�าลองและ 
รายงานการทดสอบความน่าเช่ือถือและติดตามประสิทธิภาพของแบบจ�าลองซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารของกลุ่มธนาคารว่าจ้างและ 
หน่วยงานทีม่คีวามเป็นอสิระของกลุ่มธนาคาร รวมถงึสุม่ทดสอบความถกูต้องของข้อมลูทีน่�ามาใช้พฒันาแบบจ�าลอง ประเมนิวธิกีารค�านวณ ข้อสมมตฐิาน 
ที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดข้ึนของกลุ่มธนาคาร รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ 
ค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เนือ่งจากข้อจ�ากดัของแบบจ�าลอง การบนัทกึบญัชค่ีาเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และ
สุ่มทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการสุ่มทดสอบการจัดชั้นเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามการเปลี่ยนแปลง
ในความเสีย่งด้านเครดตินบัแต่วนัทีร่บัรูร้ายการเมือ่เริม่แรก และสุม่ทดสอบการค�านวณค่าเผือ่ผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการค�านวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศและ
แนวทางที่ก�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

204 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



การรบัรูร้ายได้ดอกเบี้ยเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี

กลุม่ธนาคารมรีายได้ดอกเบีย้จากเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีท้ีร่บัรู ้ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 97,932 ล้านบาท (คดิเป็นร้อยละ 
85 ของรายได้รวม) กลุม่ธนาคารรบัรูร้ายได้ดอกเบ้ียด้วยวธิอัีตราดอกเบ้ียทีแ่ท้จรงิ ซึง่การก�าหนดอัตราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิและ 
การประมาณการของผู้บริหารในการประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาที่สั้นกว่าแล้วแต่ 
ความเหมาะสม โดยค�านงึถงึส่วนลดหรอืส่วนเกนิในการได้มาซึง่สนิทรพัย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทนุทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของอตัราดอกเบ้ียทีแ่ท้จริง 
นอกจากนี้ รายได้ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเช่ือประเภทต่าง ๆ ท่ีมีรายการจ�านวนมากและมีลูกค้าจ�านวนมากราย อีกท้ังสัญญา 
เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความส�าคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบ้ียเงินให้สินเช่ือได้รับรู้ด้วยมูลค่าท่ีถูกต้องตามท่ีควรจะเป็นและในระยะเวลาที่
เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษา ประเมิน และสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบการปล่อยสนิเชือ่ ระบบการรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้ และระบบการควบคมุภายในด้านสารสนเทศทีเ่กีย่วข้อง ข้าพเจ้าเปรยีบเทยีบนโยบายการบัญชี
ของกลุ่มธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ ประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการ
เงินสดรับและช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินในการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการค�านวณ 
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการ
ปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และข้าพเจ้าได้ท�าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และสุ่มตรวจสอบ
รายการปรับปรุงบัญชีที่ส�าคัญที่ท�าผ่านใบส�าคัญทั่วไป 

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�าปีของธนาคารฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรปุในลักษณะการให้ความเชือ่มัน่ในรปูแบบใด ๆ  ต่อข้อมลู
อื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอ่ืนนั้นมีความขัดแย้งท่ีมีสาระส�าคัญ 
กับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปีของธนาคารฯตามท่ีกล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น 
สาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�าเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

205ส่วนท่ี 3 งบการเงิน



ความรบัผิดชอบของผู้บรหิารและผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลต่องบการเงนิ

ผูบ้รหิารมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัท�าและน�าเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถกูต้องตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและหลกัเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ให้สามารถจดัท�างบการเงนิทีป่ราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดท�างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับกิจการท่ีด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิก
กลุ่มธนาคาร หรือหยุดด�าเนินงาน หรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคาร

ความรบัผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้ได้ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จริง
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย  
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถอืว่ามสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ข้าพเจ้าใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ 
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

• ระบแุละประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัในงบการเงนิ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืข้อผดิพลาด 
ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองต่อความเสีย่งเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชท่ีีเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์
ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกดิ
จากข้อผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูทีไ่ม่
ตรงตามข้อเทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท�าความเข้าใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ 
ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคมุภายในของกลุม่ธนาคาร

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชท่ีีผูบ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง
ทีผู่บ้รหิารจัดท�า

• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบักจิการท่ีด�าเนนิงานต่อเนือ่งของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบัญชทีีไ่ด้
รบัว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสัยอย่างมีนยัส�าคัญต่อความสามารถของกลุม่ธนาคาร
ในการด�าเนนิงานต่อเน่ืองหรอืไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญั ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสงัเกตไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ข้าพเจ้าถงึการเปิดเผยข้อมูลทีเ่กีย่วข้องในงบการเงนิ หรอืหากเห็นว่าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นทีเ่ปล่ียนแปลงไป ข้อสรปุ
ของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึวันทีใ่นรายงานของผูส้อบบัญชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตใุห้กลุม่ธนาคารต้องหยดุการด�าเนินงานต่อเนือ่งได้
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• ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการ
และเหตกุารณ์ท่ีเกดิขึน้โดยถกูต้องตามทีค่วรหรอืไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุม่
ธนาคารเพือ่แสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ข้าพเจ้ารบัผดิชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุม่ธนาคาร
ข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มนียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องทีม่นียัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารบัรองแก่ผู้มหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลว่าข้าพเจ้าได้ปฏบัิตติามข้อก�าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วข้องกบัความเป็นอสิระและได้สือ่สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวด
ปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้าม
ไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�าเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734

บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2565
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์

เงินสด 8.1  63,543,939  68,161,357  63,515,240  68,115,583 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ       8.3  469,216,499  516,791,903  468,832,143  516,320,956 

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

 ผ่านก�าไรหรือขาดทุน 8.4  18,038,574  13,723,789  18,306,692  14,188,472 

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 8.5  52,659,994  74,506,773  52,659,994  74,506,773 

เงินลงทุนสุทธิ 8.6  342,041,937  316,987,630  342,121,904  316,894,505 

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 8.7  21,974,786  29,400,185  11,042,216  11,203,675 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ            8.8  2,476,219,848  2,200,513,321  2,401,462,429  2,127,089,495 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 8.10  39,226,941  32,659,270  39,183,154  32,569,053 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ                8.11  31,518,477  24,762,212  28,639,090  21,899,006 

สินทรัพย์สิทธิการใช้สุทธิ 8.12.1  4,271,626  4,474,111  3,486,000  3,571,005 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ 8.13  10,846,341  6,005,144  9,264,125  3,893,939 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 8.14.1  4,788,684  5,880,565  2,254,205  3,560,552 

รายได้ค้างรับ  2,290,835  2,598,857  1,998,823  2,070,343 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 8.15  20,105,960  31,315,152  20,156,182  31,103,526 

รวมสินทรัพย์  3,556,744,441  3,327,780,269  3,462,922,197  3,226,986,883 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564  31 ธันวาคม 2563 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

เงินรับฝาก 8.16  2,614,747,357  2,463,225,282  2,619,065,923  2,466,780,410 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 8.17  296,344,379  274,566,462  292,398,188  268,424,903 

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  4,210,129  4,731,953  4,210,129  4,731,953 

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 8.5  50,549,723  65,471,404  50,549,723  65,471,404 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 8.18  133,817,209  86,564,198  91,391,660  44,292,498 

หนี้สินตามสัญญาเช่า 8.12.2  4,276,620  4,503,684  3,448,570  3,528,830 

ประมาณการหนี้สิน 8.19  20,364,076  20,286,873  18,837,191  18,740,381 

หนี้สินอื่น 8.20  58,323,508  53,366,819  51,286,436  46,041,249 

รวมหนี้สิน  3,182,633,001  2,972,716,675  3,131,187,820  2,918,011,628 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 8.21 

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  (659,694)  (165,255)  -  - 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 8.22  30,526,362  32,179,036  24,230,287  17,789,287 

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนส�ารองตามกฎหมาย 8.23  7,200,504  7,200,504  7,200,504  7,200,504 

ยังไม่ได้จัดสรร  230,146,946  211,412,693  207,464,812  191,146,690 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  360,052,892  343,465,752  331,734,377  308,975,255 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  14,058,548  11,597,842  -  - 

รวมส่วนของเจ้าของ  374,111,440  355,063,594  331,734,377  308,975,255 

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ  3,556,744,441  3,327,780,269  3,462,922,197  3,226,986,883 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท  (ยกเวน้ก�าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

ก�าไรหรือขาดทุน

รายได้ดอกเบี้ย 8.30  104,831,989  112,836,857  90,667,094 97,894,144 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 8.31  21,460,180  24,494,134  20,103,427  22,995,811 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  83,371,809  88,342,723  70,563,667  74,898,333 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  28,309,731 27,690,138  21,550,648 21,557,134 

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  8,288,103 7,162,213  5,799,231 5,183,896 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 8.32  20,021,628  20,527,925  15,751,417  16,373,238 

ก�าไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า

ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน 8.33  3,467,485  3,134,376  3,464,448  3,197,183 

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 8.34  710,835  950,926  1,098,143  941,257 

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  1,046,430  2,060,328  -    - 

รายได้เงินปันผล  379,054  375,896  2,941,351  2,348,887 

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น ๆ  6,788,500  6,855,249  3,528,494  3,705,785 

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  115,785,741  122,247,423  97,347,520  101,464,683 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 27,310,946 28,466,296 21,851,404 22,993,299 

ค่าตอบแทนกรรมการ 323,702 298,069 46,725 68,198 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 9,016,846 8,895,416 5,065,814 5,306,832 

ค่าภาษีอากร  3,914,775  3,797,471  3,347,799 3,297,985 

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  2,084,358  1,538,442  2,066,281 1,541,377 

อื่น ๆ 10,079,880 10,469,150 14,071,252 13,753,189 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่น ๆ  52,730,507  53,464,844  46,449,275  46,960,880 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 8.35  32,523,779  44,902,881  27,066,079  38,427,695 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  30,531,455  23,879,698  23,832,166  16,076,108 

ภาษีเงินได้ 8.14.2  5,975,429  4,440,733  4,395,019  2,784,097 

ก�าไรสุทธิ  24,556,026  19,438,965  19,437,147  13,292,011 

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีจ่ดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนในตราสารหนี้

ด้วยมูลค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน  (2,258,487)  894,894  (2,259,644)  905,210 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

210 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ  145,190  43,703  145,190  43,703 

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงนิสด  (3,267)  169,661  (3,267)  169,661 

ก�าไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี  (134,961)  90,153  (134,961)  90,153 

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม (ภายใต้วิธีส่วนได้เสีย) 

ส�าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  (9,138,508)  (1,555,420)  -  - 

ภาษีเงนิได้ทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่

ส�าหรับรายการท่ีจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลงั  479,343  (239,549)  479,574  (241,612)

รายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

การเปลีย่นแปลงในส่วนเกนิทนุจากการตรีาคาสนิทรพัย์  7,295,301  -  7,295,301  - 

ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�าหนดให้วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  3,123,831  (1,994,260)  3,123,831  (1,820,302)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน  854,822  (806,171)  756,946  (763,033)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อืน่ในบริษทัร่วม (ภายใต้วธิส่ีวนได้เสยี)

ส�าหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน 

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  1,232,537  (1,204,144)  -  - 

ภาษีเงนิได้ทีเ่ก่ียวข้องกบัองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอืน่ 

ส�าหรับรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

ก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง  (2,254,791)  525,144  (2,235,215)  516,517 

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ  (658,990)  (4,075,989)  7,167,755  (1,099,703)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  23,897,036  15,362,976  26,604,902  12,192,308 

การแบ่งปันก�าไร

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 21,588,290 16,731,585  19,437,147  13,292,011 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ 2,967,736 2,707,380 

 24,556,026  19,438,965 

การแบ่งปันก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม    

ส่วนท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่  20,927,359 12,641,748  26,604,902  12,192,308 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�านาจควบคมุ 2,969,677 2,721,228 

 23,897,036  15,362,976 

ก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 8.36     

ก�าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท)  1.54  1.20  1.39  0.95 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท  (ยกเวน้ก�าไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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หน่วย : พันบาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  30,531,455  23,879,698  23,832,166  16,076,108 
รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี  5,354,721  5,026,305  3,609,124  3,358,426 
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  32,523,779  44,902,881  27,066,079  38,427,695 
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  (1,046,430)  (2,060,328)  -  - 
(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  2,224  5,830  (187)  386 
(ก�าไร) ขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน  (710,835)  (950,926)  (511,674)  (950,926)
(ก�าไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน

ทีว่ดัมลูค่าด้วยมลูค่ายตุธิรรมผ่านก�าไรหรอืขาดทุน  3,695,955  (1,642,048)  3,698,991  (1,704,855)
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย  2,084,358  1,538,442  2,066,281  1,541,377 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน  -  -  (586,469)  9,669 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคาร อุปกรณ์  (17,828)  -  (17,828)  - 
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น  224,354  423,858  215,704  423,858 
ส่วนเกิน (ส่วนต�่า) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี  455,086  405,064  452,404  400,015 
(ก�าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  657,745  (2,294,508)  657,745  (2,294,508)
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)  2,392,578  1,305,238  2,193,056  1,131,291 
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง  25,086  (748,321)  (211,417)  (513,822)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)  1,784,770  (698,785)  221,007  145,172 

 77,957,018  69,092,400  62,684,982  56,049,886 
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  (83,371,809)  (88,342,723)  (70,563,667)  (74,898,333)
รายได้เงินปันผล  (379,054)  (375,896)  (2,941,351)  (2,348,887)
เงินสดรับดอกเบี้ย  100,753,313  96,554,129  86,633,845  87,803,944 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  (21,222,817)  (27,674,972)  (19,810,503)  (26,166,611)
เงินสดรับเงินปันผล  948,070  658,286  2,941,938  2,348,436 
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้  149,134  160,204  6,382  - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (5,042,300)  (6,125,782)  (3,443,439)  (4,805,033)
ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  69,791,555  43,945,646  55,508,187  37,983,402 
สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  48,009,107  (179,596,485)  47,922,301  (179,621,960)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน  (4,443,497)  39,244,132  (4,249,968)  38,842,255 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์     18,364,637  (12,358,244)  18,364,637  (12,358,201)
เงินให้สินเชื่อ  (305,946,088)  (268,493,752)  (299,200,429)  (270,687,453)
ทรัพย์สินรอการขาย  3,413,169  6,292,961  3,280,448  6,250,115 
สินทรัพย์อื่น  566,041  (8,934,734)  495,339  (8,873,887)

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เงินรับฝาก  151,522,075  307,360,296  152,285,513  308,320,467 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  21,858,948  58,642,059  24,054,316  60,083,053 
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  (521,824)  (12,301)  (521,824)  (12,301)
หนี้สินตราสารอนุพันธ์  (15,059,908)  13,730,719  (15,059,908)  13,730,719 
หนี้สินอื่น  (1,278,369)  4,410,562  1,002,580  4,611,189 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน  (13,724,154)  4,230,859  (16,118,808)  (1,732,602)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  (161,396,728)  (185,120,810)  (161,730,728)  (184,969,210)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย

มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  139,432,525  211,772,115  139,432,567  211,057,548 
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย  (2,264,851)  (2,155,981)  (746,654)  (512,171)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย  2,402,709  1,487,444  1,047,327  633,970 
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม  (2,571)  (635)  (2,571)  (383,331)
เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย / บริษัทร่วม  -  -  551,338  - 
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (4,974,184)  (2,963,389)  (4,958,044)  (2,734,296)
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (1,273,952)  (2,893,044)  (625,943)  (1,854,403)
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  643  10,386  467  6,793 
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  -  (169,746)  -  - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (28,076,409)  19,966,340  (27,032,241)  21,244,900 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  53,309,324  3,970,745  44,278,434  470,745 
เงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  (9,037,075)  (14,540,345)  (117,875)  (7,793,645)
เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่า  (2,385,105)  (2,264,173)  (1,909,264)  (1,950,339)
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ  (3,843,417)  (10,523,974)  (3,843,417)  (10,523,974)
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ  (2,362)  (4,991)  (2,362)  (4,991)
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ�านาจควบคุม  (1,150,410)  (1,150,528)  -  - 
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น  147,000  -  -  - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน  37,037,955  (24,513,266)  38,405,516  (19,802,204)
ก�าไรจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเทศ  145,190  43,703  145,190  43,703 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ  (4,617,418)  (272,364)  (4,600,343)  (246,203)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี  68,161,357  68,433,721  68,115,583  68,361,786 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี  63,543,939  68,161,357  63,515,240  68,115,583 

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เปนบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี

สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยเปนกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยูท่ัวภูมภิาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้แสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.21/2561 ลงวันท่ี                 

31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปน

บริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมท้ังประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ และไดจัดทําขึ้น

ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่  2 ตุลาคม 2560 เ ร่ือง การจัดทําและ                         

สงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

รวมทั้งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของธนาคารฯ และงบการเงินของบริษัทยอยท่ีธนาคารฯ มีอํานาจควบคุม             

โดยไดตัดรายการระหวางกันและยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญระหวางกันแลว จํานวน 16 บริษัท รายชื่อ

บริษัทยอยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 8.7.1 ซึ่งงบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมี

รอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับธนาคารฯ และในกรณีท่ีใชนโยบายการ

บัญชีที่แตกตางกัน ธนาคารฯ ไดปรับปรุงผลกระทบดังกลาวแลว 

สัดสวนการถือหุนและจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงไวตามหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงินรวมขอ 8.7 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 

 

 

  

2 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารฯ แสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดรวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและ

ตางประเทศท้ังหมด โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันแลว 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเ งิน                     

ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความ             

ในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหวางป ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ               

การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ

ผูใชมาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ              

งบการเงินของธนาคารฯ และบริษัทยอย 

ท้ังน้ี ธนาคารฯ ไดมีการถือปฏิบัติตามขอยกเวนชั่วคราวเก่ียวกับขอกําหนดของการบัญชีปองกัน                 

ความเสี่ยงในบางเรื่องตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน สําหรับการ

ปองกันความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง ซึ่งสงผลใหธนาคารฯ สามารถใชการ

บัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับความสัมพันธเหลาน้ันตอไปไดในชวงเวลาท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับเวลา

หรือจํานวนของกระแสเงินสดท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียอางอิงของรายการที่มีการปองกันความเส่ียงหรือของ

เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

การนําขอยกเวนชั่วคราวดังกลาวมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ              

ธนาคารฯ 

  

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม
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1 

ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เปนบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมี

สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจ

ธนาคารพาณิชยเปนกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยูท่ัวภูมภิาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก 

 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 

 งบการเงินนี้แสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ที่ สนส.21/2561 ลงวันท่ี                 

31 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดทําและการประกาศงบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งท่ีเปน

บริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน รวมท้ังประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ และไดจัดทําขึ้น

ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ลงวันที่  2 ตุลาคม 2560 เ ร่ือง การจัดทําและ                         

สงงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 

รวมทั้งจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

 งบการเงินรวม 

งบการเงินรวมไดรวมงบการเงินของธนาคารฯ และงบการเงินของบริษัทยอยท่ีธนาคารฯ มีอํานาจควบคุม             

โดยไดตัดรายการระหวางกันและยอดคงเหลือท่ีเปนสาระสําคัญระหวางกันแลว จํานวน 16 บริษัท รายชื่อ

บริษัทยอยตามหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 8.7.1 ซึ่งงบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมี

รอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับธนาคารฯ และในกรณีท่ีใชนโยบายการ

บัญชีที่แตกตางกัน ธนาคารฯ ไดปรับปรุงผลกระทบดังกลาวแลว 

สัดสวนการถือหุนและจํานวนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมแสดงไวตามหมายเหตุประกอบ                 

งบการเงินรวมขอ 8.7 

งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย 
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

งบการเงินเฉพาะธนาคารฯ แสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ไดรวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและ

ตางประเทศท้ังหมด โดยไดตัดรายการบัญชีระหวางกันแลว 

งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ 

งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีธนาคารฯ ใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเ งิน                     

ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ในกรณีท่ีมีเน้ือความขัดแยงกันหรือมีการตีความ             

ในสองภาษาแตกตางกันใหใชงบการเงินฉบับภาษาไทยเปนหลัก 

 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่ 

ในระหวางป ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน              

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจํานวนหลายฉบับ ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลา

บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับ               

การปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเน้ือหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ 

โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับ

ผูใชมาตรฐาน  

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ              

งบการเงินของธนาคารฯ และบริษัทยอย 

ท้ังน้ี ธนาคารฯ ไดมีการถือปฏิบัติตามขอยกเวนชั่วคราวเก่ียวกับขอกําหนดของการบัญชีปองกัน                 

ความเสี่ยงในบางเรื่องตามการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เรื่อง เคร่ืองมือทางการเงิน 

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 7 เรื่อง การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน สําหรับการ

ปองกันความเสี่ยงที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบ้ียอางอิง ซึ่งสงผลใหธนาคารฯ สามารถใชการ

บัญชีปองกันความเสี่ยงสําหรับความสัมพันธเหลาน้ันตอไปไดในชวงเวลาท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับเวลา

หรือจํานวนของกระแสเงินสดท่ีอางอิงกับอัตราดอกเบ้ียอางอิงของรายการที่มีการปองกันความเส่ียงหรือของ

เครื่องมือปองกันความเสี่ยง 

การนําขอยกเวนชั่วคราวดังกลาวมาถือปฏิบัติไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของ              

ธนาคารฯ 
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3 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ

ใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน             

ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราวกับ          

ผูใชมาตรฐาน 

ปจจุบันฝายบริหารของธนาคารฯ และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงิน              

ในปท่ีเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการ              

ท่ีใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับ 

ผลกระทบจากสถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเทาน้ัน ซึ่งรวมถึงสถานการณ COVID-19               

ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา และภัยแลง และใหเปนทางเลือกกับทุกกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ี

ตามมาตรการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยท่ี ธปท.

ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทางในการใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณที่

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 

เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 หรือ

มาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ       

ท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และกิจการที่ไมไดอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเชาซ้ือ ธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต และธุรกิจ   

แฟคเตอร่ิง เปนตน ทั้งนี้ กิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยและ

เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีตองถือปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนช่ัวคราวทุกขอท่ีระบุ

ไวในแนวปฏิบัติทางการบญัชีฉบับน้ี 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ

จากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีการใหความชวยเหลือลูกหน้ีดังกลาวระหวางวันที่                

1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและ

ใหถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติกับลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ ลูกหน้ีขนาดกลาง

และขนาดยอม และลูกหน้ีรายยอย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจหรือสามารถชําระหน้ีไดในอนาคต 

และไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียังไมดอยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ลูกหน้ีที่ดอยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เวนแตกิจการสามารถพิสูจนไดวาลูกหน้ี

ดอยคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกอน 1 มกราคม 2562 เปนลูกหนี้ดอยคุณภาพท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

กิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

- จัดชั้นลูกหน้ีที่ยังไมดอยคุณภาพ (Non-NPL) เปนช้ันที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยง

ดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดทันที หากวิเคราะหฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลวเห็นวา

ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีได โดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติ                

ตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหน้ี และใหถือวาการปรับปรุงโครงสรางหน้ีดังกลาวเปน                       

การปรับปรุงโครงสรางหน้ีในลักษณะเชิงปองกันโดยไมถือวาเปนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่มีปญหา 

ท้ังน้ี หากเปนการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย            

ท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 ใหคงการจัดชั้นหน้ีของลูกหนี้ตามเดิมกอนเขามาตรการ 

- จัดชั้นลูกหน้ีที่ดอยคุณภาพ (NPL) เปนช้ัน Performing ได หากลูกหน้ีสามารถชําระเงินตามสัญญา

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใด

จะนานกวา 

- จัดชั้นสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนท่ีใหแกลูกหน้ีเพิ่มเติมเพ่ือเสริมสภาพคลองใหลูกหน้ีสามารถ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ืองในระหวางการปรับปรุงโครงสรางหน้ีเปนรายบัญชีได หากลูกหน้ีมี                    

กระแสเงินสดรองรับการชําระหน้ี หรือพิจารณาจากปจจัยอื่นแลวเห็นวาลูกหน้ีมีความสามารถในการ

ชําระหน้ี 

- นําแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารแหง             

ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนฉบับดังกลาวมาใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณา

เปล่ียนการจัดช้ันเปน Stage 2 ได 

- คํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงคางเฉพาะสวนของวงเ งินที่                

เบิกใชแลว 
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สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับ

ใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงาน             

ทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการอธิบายใหชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับมีการใหขอผอนปรนในทางปฏิบัติหรือขอยกเวนชั่วคราวกับ          

ผูใชมาตรฐาน 

ปจจุบันฝายบริหารของธนาคารฯ และบริษัทยอยอยูระหวางการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีตองบการเงิน              

ในปท่ีเริ่มนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติ 

 
สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการ              

ท่ีใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับ 

ผลกระทบจากสถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยเทาน้ัน ซึ่งรวมถึงสถานการณ COVID-19               

ภาวะเศรษฐกิจ สงครามการคา และภัยแลง และใหเปนทางเลือกกับทุกกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ี

ตามมาตรการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยท่ี ธปท.

ฝนส.(23)ว. 276/2563 เรื่อง แนวทางในการใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณที่

สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย และหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 

เรื่อง มาตรการการใหความชวยเหลือลูกหน้ีเพ่ิมเติมในชวงสถานการณการระบาดของ COVID-19 หรือ

มาตรการอ่ืนใดตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพิ่มเติม ซ่ึงรวมถึง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ       

ท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และกิจการที่ไมไดอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธุรกิจลิสซ่ิง ธุรกิจเชาซ้ือ ธุรกิจเชาซ้ือรถจักรยานยนต และธุรกิจ   

แฟคเตอร่ิง เปนตน ทั้งนี้ กิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยและ

เลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีตองถือปฏิบัติตามมาตรการผอนปรนช่ัวคราวทุกขอท่ีระบุ

ไวในแนวปฏิบัติทางการบญัชีฉบับน้ี 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบ

จากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมีการใหความชวยเหลือลูกหน้ีดังกลาวระหวางวันที่                

1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและ

ใหถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติกับลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ ลูกหน้ีขนาดกลาง

และขนาดยอม และลูกหน้ีรายยอย ซึ่งยังคงมีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจหรือสามารถชําระหน้ีไดในอนาคต 

และไดรับผลกระทบจากสถานการณดังกลาวไมวาทางตรงหรือทางออม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังน้ี 

- ลูกหน้ีท่ียังไมดอยคุณภาพ (Stage 1 หรือ Stage 2) ตั้งแตวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- ลูกหน้ีที่ดอยคุณภาพ (Stage 3) ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 เวนแตกิจการสามารถพิสูจนไดวาลูกหน้ี

ดอยคุณภาพท่ีเกิดขึ้นกอน 1 มกราคม 2562 เปนลูกหนี้ดอยคุณภาพท่ีไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ 

กิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทยใหถือปฏิบัติดังนี้ 

- จัดชั้นลูกหน้ีที่ยังไมดอยคุณภาพ (Non-NPL) เปนช้ันที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยง

ดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดทันที หากวิเคราะหฐานะและกิจการของลูกหน้ีแลวเห็นวา

ลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหน้ีได โดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติ                

ตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสรางหน้ี และใหถือวาการปรับปรุงโครงสรางหน้ีดังกลาวเปน                       

การปรับปรุงโครงสรางหน้ีในลักษณะเชิงปองกันโดยไมถือวาเปนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีที่มีปญหา 

ท้ังน้ี หากเปนการใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามแนวทางในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทย            

ท่ี ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 ใหคงการจัดชั้นหน้ีของลูกหนี้ตามเดิมกอนเขามาตรการ 

- จัดชั้นลูกหน้ีที่ดอยคุณภาพ (NPL) เปนช้ัน Performing ได หากลูกหน้ีสามารถชําระเงินตามสัญญา

ปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใด

จะนานกวา 

- จัดชั้นสินเชื่อประเภทเงินทุนหมุนเวียนท่ีใหแกลูกหน้ีเพิ่มเติมเพ่ือเสริมสภาพคลองใหลูกหน้ีสามารถ

ดําเนินธุรกิจไดอยางตอเน่ืองในระหวางการปรับปรุงโครงสรางหน้ีเปนรายบัญชีได หากลูกหน้ีมี                    

กระแสเงินสดรองรับการชําระหน้ี หรือพิจารณาจากปจจัยอื่นแลวเห็นวาลูกหน้ีมีความสามารถในการ

ชําระหน้ี 

- นําแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารแหง             

ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนฉบับดังกลาวมาใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพิจารณา

เปล่ียนการจัดช้ันเปน Stage 2 ได 

- คํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงคางเฉพาะสวนของวงเ งินที่                

เบิกใชแลว 
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- ใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงที่คํานวณใหมเปนอัตราคิดคํานวณมูลคาปจจุบันของสินเชื่อท่ีปรับปรุง

โครงสรางหน้ีภายใตแนวทางการใหความชวยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยได                 

หากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีทําใหอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเดิมไมสะทอนประมาณการกระแสเงินสด

ท่ีจะไดรับจากสินเช่ือนั้นแลว ทั้งน้ี หากเปนการใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียน

ของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยในชวงระยะเวลา

ท่ีพักชําระหน้ีดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงที่คํานวณใหม หรือหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง 

- พิจารณานํ้าหนักของขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตช่ัวคราว เปนนํ้าหนักท่ี

นอยกวาขอมูลที่สะทอนความสามารถในการชําระหน้ีจากประสบการณในอดีต ในกรณีท่ีกิจการใช

วิธีการท่ัวไปในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการผอนปรนชั่วคราว และ

ใหเปนทางเลือกกับทุกกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามแนวทาง

ในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการใหความ

ชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกหน้ีอยางยั่งยืน)               

หรือมาตรการอื่นใดตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ

ท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และกิจการที่ไมไดอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเชาซ้ือ ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต และธุรกิจ 

แฟคเตอริ่ง เปนตน  
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แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใชสําหรับกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบ

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการใหความชวยเหลือลูกหน้ีดังกลาวระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2565 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและใหถือปฏิบัติตาม

การเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติกับการจัดช้ันและการกันเงินสํารองสําหรับลูกหน้ีที่เขาตาม

ลักษณะซ่ึงครอบคลุมถึงลูกหน้ีทุกประเภท คือ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดกลางและ                

ขนาดยอม และลูกหน้ีรายยอย ดงัน้ี 

ก) หากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้เปนการกําหนดเง่ือนไขในการชวยลดภาระการจายชําระ

หน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกวาการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเพยีงอยางเดียว ใหถือปฏิบัตดิังนี้ 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ียังไมดอยคุณภาพ (Non-NPL) เปนชั้นท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความ

เส่ียงดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดทันที โดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขของการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจายชําระหนี้ใน

ขอตกลงหรือสัญญาใหมไวชัดเจน และพิจารณาแลวเห็นวาลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข

ดังกลาวได 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ีดอยคุณภาพ (NPL) เปนชั้น Performing หรือ Stage 1 ได หากลูกหนี้สามารถชําระ

เงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงิน

แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

- จัดชั้นสินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเปนเงินทุนหรือเพ่ือเสริมสภาพคลองใหลูกหน้ีสามารถดําเนินธุรกิจได

อยางตอเน่ืองในระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนชั้น Performing หรือ Stage 1 ไดทันที               

หากพิจารณาแลวเห็นวาลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการจายชําระหน้ีตามขอตกลงหรือ 

สัญญาใหมได 

- จัดช้ันลูกหน้ีเปนช้ันที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิต (Under-performing 

หรือ Stage 2) โดยพิจารณาจากจํานวนวันคางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียท่ีเกินกวา 30 วัน หรือ                   

1 เดือน นบัแตวนัถึงกําหนดชําระตามสัญญาหรือขอตกลง 

- ใชอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงใหมเปนอัตราคิดคํานวณมูลคาปจจุบันของสินเช่ือที่ปรับปรุงโครงสราง

หนี้ได หากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีทําใหอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงเดิมไมสะทอนประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจะไดรับจากสินเชื่อน้ันแลว 
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- ใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงท่ีคํานวณใหมเปนอัตราคิดคํานวณมูลคาปจจุบันของสินเชื่อท่ีปรับปรุง

โครงสรางหน้ีภายใตแนวทางการใหความชวยเหลือตามหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยได                 

หากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีทําใหอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเดิมไมสะทอนประมาณการกระแสเงินสด

ท่ีจะไดรับจากสินเช่ือนั้นแลว ทั้งน้ี หากเปนการใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางในหนังสือเวียน

ของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรูรายไดดอกเบี้ยในชวงระยะเวลา

ท่ีพักชําระหน้ีดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงที่คํานวณใหม หรือหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย

กําหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง 

- พิจารณานํ้าหนักของขอมูลท่ีมีการคาดการณไปในอนาคตท่ีเกิดจากภาวะวิกฤตช่ัวคราว เปนนํ้าหนักท่ี

นอยกวาขอมูลที่สะทอนความสามารถในการชําระหน้ีจากประสบการณในอดีต ในกรณีท่ีกิจการใช

วิธีการท่ัวไปในการวัดมูลคาของผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง แนวทางการใหความชวยเหลือลูกหนี้ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนมาตรการผอนปรนชั่วคราว และ

ใหเปนทางเลือกกับทุกกิจการที่ใหความชวยเหลือลูกหน้ีตามมาตรการใหความชวยเหลือลูกหนี้ตามแนวทาง

ในหนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการใหความ

ชวยเหลือลูกหนี้ที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกหน้ีอยางยั่งยืน)               

หรือมาตรการอื่นใดตามท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดเพ่ิมเติม ซึ่งรวมถึงธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อ

ท่ีมีทะเบียนรถเปนประกัน ธุรกิจสินเชื่อสวนบุคคลภายใตการกํากับ และกิจการที่ไมไดอยูภายใตการกํากับ

ดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย เชน ธุรกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเชาซ้ือ ธุรกิจเชาซื้อรถจักรยานยนต และธุรกิจ 

แฟคเตอริ่ง เปนตน  

  

6 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมีผลบังคับใชสําหรับกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบ

จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซ่ึงมีการใหความชวยเหลือลูกหน้ีดังกลาวระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2565 

ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและใหถือปฏิบัติตาม

การเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยใหถือปฏิบัติกับการจัดช้ันและการกันเงินสํารองสําหรับลูกหน้ีที่เขาตาม

ลักษณะซ่ึงครอบคลุมถึงลูกหน้ีทุกประเภท คือ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดใหญ ลูกหน้ีธุรกิจขนาดกลางและ                

ขนาดยอม และลูกหน้ีรายยอย ดงัน้ี 

ก) หากการปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหแกลูกหนี้เปนการกําหนดเง่ือนไขในการชวยลดภาระการจายชําระ

หน้ีของลูกหน้ีท่ีมากกวาการขยายระยะเวลาการชําระหน้ีเพยีงอยางเดียว ใหถือปฏิบัตดิังนี้ 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ียังไมดอยคุณภาพ (Non-NPL) เปนชั้นท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความ

เส่ียงดานเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดทันที โดยไมตองรอติดตามผลการปฏิบัติตาม

เง่ือนไขของการปรับปรุงโครงสรางหน้ี หากมีการระบุรายละเอียดและเง่ือนไขการจายชําระหนี้ใน

ขอตกลงหรือสัญญาใหมไวชัดเจน และพิจารณาแลวเห็นวาลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข

ดังกลาวได 

- จัดชั้นลูกหน้ีท่ีดอยคุณภาพ (NPL) เปนชั้น Performing หรือ Stage 1 ได หากลูกหนี้สามารถชําระ

เงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงิน

แลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา 

- จัดชั้นสินเช่ือเพิ่มเติมเพื่อเปนเงินทุนหรือเพ่ือเสริมสภาพคลองใหลูกหน้ีสามารถดําเนินธุรกิจได

อยางตอเน่ืองในระหวางการปรับปรุงโครงสรางหนี้เปนชั้น Performing หรือ Stage 1 ไดทันที               

หากพิจารณาแลวเห็นวาลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขการจายชําระหน้ีตามขอตกลงหรือ 

สัญญาใหมได 

- จัดช้ันลูกหน้ีเปนช้ันที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิต (Under-performing 

หรือ Stage 2) โดยพิจารณาจากจํานวนวันคางชําระเงินตนหรือดอกเบ้ียท่ีเกินกวา 30 วัน หรือ                   

1 เดือน นบัแตวนัถึงกําหนดชําระตามสัญญาหรือขอตกลง 

- ใชอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงใหมเปนอัตราคิดคํานวณมูลคาปจจุบันของสินเช่ือที่ปรับปรุงโครงสราง

หนี้ได หากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีทําใหอัตราดอกเบ้ียที่แทจริงเดิมไมสะทอนประมาณการ

กระแสเงินสดท่ีจะไดรับจากสินเชื่อน้ันแลว 

  

223ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ข) หากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกลูกหน้ีเปนการขยายระยะเวลาเพียงอยางเดียว ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

- ถือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดชั้นและการกันเงินสํารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ 

- นําแนวทางการพิจารณาการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิตตามเอกสารแนบของ

หนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการใหความ

ชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกหนี้อยางยั่งยืน) 

มาใชเปนแนวทางเบ้ืองตนในการพิจารณาเปล่ียนการจัดช้ันเปนช้ัน Under-performing หรือ Stage 2 ได 

ค) คํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงคางเฉพาะสวนของวงเงินท่ีเบิกใช

แลว โดยไมตองคํานวณผลขาดทุนดังกลาวสําหรับวงเงินท่ียังไมไดเบิกใช 

ง) สําหรับลูกหน้ีรายยอย และลูกหน้ี SMEs ท่ีอยูระหวางกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีแตไม

สามารถปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแลวเสร็จไดทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางใน

หนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานที่

เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหน้ีเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคงการจัดชั้นใหกับลูกหน้ีดังกลาวไดไมเกินวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและใหถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว 

 สําหรับลูกหน้ีที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึง

เปนไปตามที่ระบุในขอ ก) และขอ ข) กิจการสามารถนําหลักการสําหรับการจัดช้ันและการกันเงินสํารองท่ี

เกี่ยวของตามท่ีกําหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายดังกลาวไดตั้งแตวันที่             

1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยในระหวางป 2564 กิจการยังคงสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบ

จากสถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยได 

  

8 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

รายไดดอกเบี้ย 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบ้ียดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง โดยอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง คือ 

อัตราที่ใชคิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวของเครื่องมือทางการเงิน หรือในชวง

เวลาที่สั้นกวาแลวแตความเหมาะสมเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน อัตราดอกเบ้ียท่ี

แทจริงคํานวณโดยคํานึงถึงสวนลดหรือสวนเกินในการไดมาซ่ึงสินทรัพย และคาธรรมเนียม ตลอดจน

ตนทุนที่เปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของ

สินทรัพยทางการเงิน เมื่อสินทรัพยทางการเงินถูกพิจารณาวามีการดอยคาดานเครดิต ธนาคารฯ และ       

บริษัทยอยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (มูลคาตามบัญชี

ขั้นตนสุทธิดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยทางการเงิน หากสินทรัพยทาง

การเงินดังกลาวไมดอยคาดานเครดิตแลว ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะคํานวณรายไดดอกเบ้ียบนมูลคาตาม

บัญชีดังเดิม 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

ยกเวนคาธรรมเนียมที่ไดรวมคํานวณเปนสวนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรู

รายไดคาธรรมเนียมโดยใชเกณฑคงคางเม่ือไดมีการใหบริการหรือดําเนินการตามภาระท่ีตองปฏิบัติ           

เสร็จส้ิน 

รายไดเงินปนผล 

รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจาย 

224 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ข) หากการปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแกลูกหน้ีเปนการขยายระยะเวลาเพียงอยางเดียว ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

- ถือปฏิบัติเก่ียวกับการจัดชั้นและการกันเงินสํารองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวของ 

- นําแนวทางการพิจารณาการเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิตตามเอกสารแนบของ

หนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส2.ว. 802/2564 เรื่อง แนวทางการใหความ

ชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแกหนี้อยางยั่งยืน) 

มาใชเปนแนวทางเบ้ืองตนในการพิจารณาเปล่ียนการจัดชั้นเปนช้ัน Under-performing หรือ Stage 2 ได 

ค) คํานวณผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นจากยอดสินเชื่อคงคางเฉพาะสวนของวงเงินท่ีเบิกใช

แลว โดยไมตองคํานวณผลขาดทุนดังกลาวสําหรับวงเงินท่ียังไมไดเบิกใช 

ง) สําหรับลูกหน้ีรายยอย และลูกหน้ี SMEs ท่ีอยูระหวางกระบวนการปรับปรุงโครงสรางหน้ีแตไม

สามารถปรับปรุงโครงสรางหน้ีใหแลวเสร็จไดทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามแนวทางใน

หนังสือเวียนของธนาคารแหงประเทศไทยท่ี ธปท.ฝนส2.ว. 594/2564 เรื่อง แนวทางการดําเนินงานที่

เกี่ยวของกับการปรับปรุงโครงสรางหน้ีเพื่อชวยเหลือลูกหนี้ธุรกิจที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 กิจการสามารถคงการจัดชั้นใหกับลูกหน้ีดังกลาวไดไมเกินวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทยจะมีการเปล่ียนแปลงและใหถือปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว 

 สําหรับลูกหน้ีที่ไดรับการปรับปรุงโครงสรางหน้ี ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึง

เปนไปตามที่ระบุในขอ ก) และขอ ข) กิจการสามารถนําหลักการสําหรับการจัดช้ันและการกันเงินสํารองท่ี

เกี่ยวของตามท่ีกําหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับน้ีมาถือปฏิบัติกับลูกหนี้รายดังกลาวไดตั้งแตวันที่             

1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยในระหวางป 2564 กิจการยังคงสามารถถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีใหความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบ

จากสถานการณท่ีสงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยได 
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4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

รายไดดอกเบี้ย 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูรายไดดอกเบ้ียดวยวิธีอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง โดยอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง คือ 

อัตราที่ใชคิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุท่ีคาดไวของเครื่องมือทางการเงิน หรือในชวง

เวลาที่สั้นกวาแลวแตความเหมาะสมเพื่อใหไดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยทางการเงิน อัตราดอกเบ้ียท่ี

แทจริงคํานวณโดยคํานึงถึงสวนลดหรือสวนเกินในการไดมาซ่ึงสินทรัพย และคาธรรมเนียม ตลอดจน

ตนทุนที่เปนสวนหนึ่งของอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริง 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของ

สินทรัพยทางการเงิน เมื่อสินทรัพยทางการเงินถูกพิจารณาวามีการดอยคาดานเครดิต ธนาคารฯ และ       

บริษัทยอยคํานวณรายไดดอกเบ้ียโดยใชอัตราดอกเบ้ียท่ีแทจริงกับมูลคาตามบัญชีสุทธิ (มูลคาตามบัญชี

ขั้นตนสุทธิดวยคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น) ของสินทรัพยทางการเงิน หากสินทรัพยทาง

การเงินดังกลาวไมดอยคาดานเครดิตแลว ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะคํานวณรายไดดอกเบ้ียบนมูลคาตาม

บัญชีดังเดิม 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ 

ยกเวนคาธรรมเนียมที่ไดรวมคํานวณเปนสวนหน่ึงของอัตราดอกเบ้ียที่แทจริง ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรู

รายไดคาธรรมเนียมโดยใชเกณฑคงคางเม่ือไดมีการใหบริการหรือดําเนินการตามภาระท่ีตองปฏิบัติ           

เสร็จส้ิน 

รายไดเงินปนผล 

รายไดเงินปนผลจากเงินลงทุนจะรับรูเปนรายไดเมื่อมีการประกาศจาย 

225ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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คาใชจายดอกเบี้ย 

คาใชจายดอกเบ้ียจากหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีดอกเบี้ย             

ท่ีแทจริงและรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ  

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ                

ตามเกณฑคงคาง

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่ วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

ประกอบดวยกําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กําไร (ขาดทุน)                       

จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธและสินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพันธ และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกัน          

ความเสี่ยง ซ่ึงธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมอืและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ 
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ตราสารอนุพันธรับรูเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเปนเพื่อคา 

เวนแตธนาคารฯ และบริษัทยอยกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของความสัมพันธในการปองกันความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิผลและจัดเปนตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเส่ียง ตราสารอนุพันธจะถูกวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมจะรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือ

ทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ยกเวนมีการใชการบัญชีปองกันความเส่ียง 

ตราสารอนพัุนธจะจัดประเภทเปนสินทรัพยเมื่อมูลคายุติธรรมเปนบวก และหนี้สินเมื่อมูลคายติุธรรมติดลบ  

การบัญชปีองกันความเส่ียง 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยใชตราสารอนุพันธและเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงท่ี

เกิดขึ้นจากสินทรัพย หน้ีสิน รายการนอกงบดุล ฐานะสุทธิ หรือกระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช                 

การบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง (Hedged Item) และรายการที่ใช

ปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียง 

ความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่ธนาคารฯ และบริษัทยอยใช มีดังน้ี 

- การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 

- การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

- การปองกันความเสี่ยงแบบพลวัตร 

ในการปองกันความเส่ียง ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางรายการที่มีการปองกัน

ความเส่ียงและรายการที่ใชปองกันความเส่ียง รวมถึงลักษณะของความเสี่ยง วัตถุประสงค และกลยุทธใน

การปองกันความเสี่ยง ตลอดจนความมีประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียง

226 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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คาใชจายดอกเบี้ย 

คาใชจายดอกเบ้ียจากหนี้สินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนายคํานวณโดยใชวิธีดอกเบี้ย             

ท่ีแทจริงและรับรูตามเกณฑคงคาง 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ  

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูคาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ และคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ                

ตามเกณฑคงคาง

กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่ วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

ประกอบดวยกําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตราตางประเทศ กําไร (ขาดทุน)                       

จากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธและสินทรัพยทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน กําไร (ขาดทุน) จากการจําหนายสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุนและตราสารอนุพันธ และกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีปองกัน          

ความเสี่ยง ซ่ึงธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมอืและรายการเงินสดระหวางเรียกเก็บ 

10 

ตราสารอนุพันธรับรูเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันทําสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเปนเพื่อคา 

เวนแตธนาคารฯ และบริษัทยอยกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของความสัมพันธในการปองกันความเส่ียงท่ีมี

ประสิทธิผลและจัดเปนตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเส่ียง ตราสารอนุพันธจะถูกวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมจะรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือ

ทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ยกเวนมีการใชการบัญชีปองกันความเส่ียง 

ตราสารอนพัุนธจะจัดประเภทเปนสินทรัพยเมื่อมูลคายุติธรรมเปนบวก และหนี้สินเมื่อมูลคายติุธรรมติดลบ  

การบัญชปีองกันความเส่ียง 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยใชตราสารอนุพันธและเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ในการบริหารความเสี่ยงท่ี

เกิดขึ้นจากสินทรัพย หน้ีสิน รายการนอกงบดุล ฐานะสุทธิ หรือกระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช                 

การบัญชีปองกันความเส่ียงสําหรับรายการที่มีการปองกันความเสี่ยง (Hedged Item) และรายการที่ใช

ปองกันความเส่ียง (Hedging Instrument) เม่ือเปนไปตามเงื่อนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียง 

ความสัมพันธของการบัญชีปองกันความเสี่ยงที่ธนาคารฯ และบริษัทยอยใช มีดังน้ี 

- การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 

- การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

- การปองกันความเสี่ยงแบบพลวัตร 

ในการปองกันความเส่ียง ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางรายการที่มีการปองกัน

ความเส่ียงและรายการที่ใชปองกันความเส่ียง รวมถึงลักษณะของความเสี่ยง วัตถุประสงค และกลยุทธใน

การปองกันความเสี่ยง ตลอดจนความมีประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียง

227ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม   

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูการเคล่ือนไหวในมูลคายุติธรรมของรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงและ 

ของรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยงในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนรายการปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีจะรับรูการเคลื่อนไหวในมูลคา

ยุติธรรมของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงและของรายการที่ใชปองกันความเสี่ยงในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากความเสี่ยงที่มีการปองกันของรายการท่ีมีการ

ปองกันความเสี่ยงถือเปนสวนปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีการปองกันความเสี่ยง  

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยและ/หรือสัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย                    

เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีท่ีออก                        

และเงินกูยืม และ/หรือรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และ/หรือเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี

ธนาคารฯ มีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม                     

(เฉพาะสวนท่ีมีการปองกันความเสี่ยง) ของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงเทียบกับการเปล่ียนแปลงมูลคา

ยุติธรรมของรายการที่ใชปองกันความเสี่ยง นอกจากน้ีแลว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ                        

ดวยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญ ไดแก กระแสเงินสด อัตราดอกเบ้ีย 

และระยะเวลาของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงกับรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงท่ีทําใหมีการปองกัน

ความเสี่ยงไดอยางสมบูรณต้ังแตวันทําธุรกรรม สวนสาเหตุท่ีอาจทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลของ                 

การปองกันความเส่ียงน้ัน อาจเกิดจากความแตกตางของกระแสเงินสด และความแตกตางของระยะเวลา

ระหวางรายการปองกันความเสี่ยงกับรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยง  

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารฯ มีการประเมิน

ความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม (เฉพาะสวนท่ีมีการปองกัน                 

ความเสี่ยง) ของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงเทียบกับการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของรายการ                    

ท่ีใชปองกันความเส่ียงโดยไมรวมตนทุนการปองกันความเส่ียงในการประเมินความมีประสิทธิผล 

นอกจากน้ีแลว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพดวยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการ

เปรียบเทียบลักษณะสําคัญ ไดแก อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  และระยะเวลาของรายการที่มีการ

ปองกันความเสี่ยงกับรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงที่ทําใหมีการปองกันความเสี่ยงไดอยางสมบูรณตั้งแต

วันทําธุรกรรมสวนสาเหตุท่ีอาจทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยงน้ันอาจเกิดจาก

จํานวนเงินและความแตกตางของระยะเวลาระหวางรายการปองกันความเสี่ยงกับรายการที่ใชปองกัน   

ความเสี่ยง 
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เม่ือเครื่องมือท่ีใชปองกันความเส่ียงครบกําหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใชสิทธิ หรือเม่ือ                     

การปองกันความเสี่ยงไมเขาเง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียงแลว สวนปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ

รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงจะถูกตัดจําหนายไปยังงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยเกณฑอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจริง เมื่อรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

สวนปรับปรุงมูลคายุติธรรมท่ียังมิไดตัดจําหนายจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูผลกําไรหรือขาดทุนในสวนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงสะสมใน

มูลคายุติธรรมของรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยงเปนสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ภายใตสวนของเจาของ และรับรูกําไรขาดทุนท่ีเก่ียวของกับสวนที่ไมมีประสิทธิผลทันทีในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสวนของเจาของจะถูกโอนไปยังงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีท่ีรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงน้ันมีผลตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียขามสกุลเงินตางประเทศเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก                

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีไมได

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ธนาคารฯ มีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการ

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมระหวางรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงดวยการสรางตราสาร

อนุพันธเสมือนเทียบกับรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงโดยไมรวมตนทุนการปองกันความเสี่ยงใน                    

การประเมินความมีประสิทธิผล นอกจากนี้แลว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพดวยวิธีการ

เปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญ ไดแก กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย และ

ระยะเวลาของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงกับรายการที่ใชปองกันความเส่ียงที่ทําใหมีการปองกัน       

ความเส่ียงไดอยางสมบูรณตั้งแตวันทําธุรกรรม สวนสาเหตุที่อาจทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลของการ

ปองกันความเส่ียงน้ันอาจเกิดจากความแตกตางของกระแสเงินสด และความแตกตางของระยะเวลาระหวาง

รายการปองกันความเสี่ยงกับรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยง  

เม่ือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงครบกําหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใชสิทธิ หรือเมื่อการปองกัน

ความเสี่ยงไมเขาเง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยงแลว สํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสดในสวนของเจาของจะคงอยูในสวนของเจาของ โดยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน            

งวดเดียวกับที่มีการรับรูรายการคาดการณในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อคาดวารายการคาดการณจะ

ไมเกิดขึ้น ผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนท่ีอยูในสวนของเจาของ ณ ขณะนั้นจะถูกโอนไปยังงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 
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การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม   

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูการเคล่ือนไหวในมูลคายุติธรรมของรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงและ 

ของรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยงในกําไรหรือขาดทุน ยกเวนรายการปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นท่ีจะรับรูการเคลื่อนไหวในมูลคา

ยุติธรรมของรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงและของรายการที่ใชปองกันความเสี่ยงในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลคายุติธรรมท่ีเกิดจากความเสี่ยงที่มีการปองกันของรายการท่ีมีการ

ปองกันความเสี่ยงถือเปนสวนปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือหนี้สินท่ีมีการปองกันความเสี่ยง  

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยและ/หรือสัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย                    

เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหน้ีท่ีออก                        

และเงินกูยืม และ/หรือรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และ/หรือเงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี

ธนาคารฯ มีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม                     

(เฉพาะสวนท่ีมีการปองกันความเสี่ยง) ของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงเทียบกับการเปล่ียนแปลงมูลคา

ยุติธรรมของรายการที่ใชปองกันความเสี่ยง นอกจากน้ีแลว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพ                        

ดวยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญ ไดแก กระแสเงินสด อัตราดอกเบ้ีย 

และระยะเวลาของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงกับรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงท่ีทําใหมีการปองกัน

ความเสี่ยงไดอยางสมบูรณต้ังแตวันทําธุรกรรม สวนสาเหตุที่อาจทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลของ                 

การปองกันความเส่ียงน้ัน อาจเกิดจากความแตกตางของกระแสเงินสด และความแตกตางของระยะเวลา

ระหวางรายการปองกันความเสี่ยงกับรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยง  

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ และสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

ลวงหนาเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมจากอัตราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนใน

ตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารฯ มีการประเมิน

ความมีประสิทธิผลโดยการเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม (เฉพาะสวนท่ีมีการปองกัน                 

ความเสี่ยง) ของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงเทียบกับการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของรายการ                    

ท่ีใชปองกันความเส่ียงโดยไมรวมตนทุนการปองกันความเส่ียงในการประเมินความมีประสิทธิผล 

นอกจากน้ีแลว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพดวยวิธีการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการ

เปรียบเทียบลักษณะสําคัญ ไดแก อัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  และระยะเวลาของรายการที่มีการ

ปองกันความเสี่ยงกับรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงที่ทําใหมีการปองกันความเสี่ยงไดอยางสมบูรณตั้งแต

วันทําธุรกรรมสวนสาเหตุท่ีอาจทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยงน้ันอาจเกิดจาก

จํานวนเงินและความแตกตางของระยะเวลาระหวางรายการปองกันความเสี่ยงกับรายการที่ใชปองกัน   

ความเสี่ยง 
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เม่ือเครื่องมือท่ีใชปองกันความเส่ียงครบกําหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใชสิทธิ หรือเม่ือ                     

การปองกันความเสี่ยงไมเขาเง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเส่ียงแลว สวนปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของ

รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงจะถูกตัดจําหนายไปยังงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยเกณฑอัตรา

ผลตอบแทนท่ีแทจริง เมื่อรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 

สวนปรับปรุงมูลคายุติธรรมท่ียังมิไดตัดจําหนายจะรับรูทันทีในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูผลกําไรหรือขาดทุนในสวนท่ีมีประสิทธิผลของการเปล่ียนแปลงสะสมใน

มูลคายุติธรรมของรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยงเปนสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ภายใตสวนของเจาของ และรับรูกําไรขาดทุนท่ีเก่ียวของกับสวนที่ไมมีประสิทธิผลทันทีในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ สํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในสวนของเจาของจะถูกโอนไปยังงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีท่ีรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงน้ันมีผลตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียขามสกุลเงินตางประเทศเพื่อปองกันความเสี่ยงจาก                

การเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปล่ียนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีไมได

วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน ธนาคารฯ มีการประเมินความมีประสิทธิผลโดยการ

เปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมระหวางรายการที่มีการปองกันความเสี่ยงดวยการสรางตราสาร

อนุพันธเสมือนเทียบกับรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงโดยไมรวมตนทุนการปองกันความเสี่ยงใน                    

การประเมินความมีประสิทธิผล นอกจากนี้แลว ธนาคารฯ ยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพดวยวิธีการ

เปรียบเทียบเชิงคุณภาพโดยการเปรียบเทียบลักษณะสําคัญ ไดแก กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย และ

ระยะเวลาของรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียงกับรายการที่ใชปองกันความเส่ียงที่ทําใหมีการปองกัน       

ความเส่ียงไดอยางสมบูรณตั้งแตวันทําธุรกรรม สวนสาเหตุที่อาจทําใหเกิดความไมมีประสิทธิผลของการ

ปองกันความเส่ียงน้ันอาจเกิดจากความแตกตางของกระแสเงินสด และความแตกตางของระยะเวลาระหวาง

รายการปองกันความเสี่ยงกับรายการท่ีใชปองกันความเสี่ยง  

เม่ือเครื่องมือปองกันความเสี่ยงครบกําหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรือถูกใชสิทธิ หรือเมื่อการปองกัน

ความเสี่ยงไมเขาเง่ือนไขของการบัญชีปองกันความเสี่ยงแลว สํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยงใน

กระแสเงินสดในสวนของเจาของจะคงอยูในสวนของเจาของ โดยรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จใน            

งวดเดียวกับที่มีการรับรูรายการคาดการณในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และเมื่อคาดวารายการคาดการณจะ

ไมเกิดขึ้น ผลสะสมของกําไรหรือขาดทุนท่ีอยูในสวนของเจาของ ณ ขณะนั้นจะถูกโอนไปยังงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จทันที 
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การปองกันความเสี่ยงแบบพลวัตร  

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงในการบริหาร             

ความเส่ียงแบบพลวัตร (Dynamic Risk Management) ซ่ึงเปนไปตามลักษณะที่อธิบายไวในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังน้ัน ตราสารอนุพันธท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตร             

จะบันทึกเปนรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลคาตามบัญชีตามเกณฑคงคาง โดยองคประกอบท่ี              

เปนอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกปองกันความเส่ียง คือ 

ถือเปนสวนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจายตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญา

แลกเปลี่ยนแสดงสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อนุพันธแฝง 

อนุพันธแฝงเปนสวนของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ท่ีประกอบดวยสัญญา

หลักที่ไมใชตราสารอนุพันธ 

สัญญาแบบผสมที่เปนสินทรัพยทางการเงินจะถูกจัดประเภทท้ังสัญญา รวมอนุพันธแฝงตามโมเดลธุรกิจ 

(Business Model) ของธนาคารฯ และตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงิน 

สําหรับอนุพันธที่แฝงในสัญญาหลักท่ีเปนหน้ีสินทางการเงิน อนุพันธแฝงจะถูกรับรูแยกออกจากสัญญาหลัก

เสมือนเปนตราสารอนุพันธ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขท้ังหมด ดังตอไปน้ี 

- ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเส่ียงของอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก 

- อนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลักษณะตรงตามคํานิยามของตราสารอนุพันธ และ 

- สัญญาแบบผสมน้ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

14 

 การรับรูเครื่องมือทางการเงิน 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เมื่อธนาคารฯ และบริษัทยอย           

เขาเปนคูสัญญาตามขอกําหนดของเครื่องมือทางการเงินน้ัน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดประเภทรายการสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้เปนสินทรัพย             

ทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือดวยมูลคายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 

model) ของธนาคารฯ และบริษัทยอยในการจัดการสินทรัพยทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเปน: 

- สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย เม่ือเขาเง่ือนไขทั้งสองขอในการถือครองตาม

โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย

ทางการเงิน ทําใหเกิดกระแสเงินสดซ่ึงเปนการจายชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ

เงินตนในวันท่ีกําหนด สินทรัพยทางการเงินเหลาน้ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี

ทํารายการ (Trade date) และวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)  

- สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เม่ือเขาเง่ือนไขท้ังสอง

ขอในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย

สินทรัพยทางการเงิน และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่ง

เปนการจายชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนด สินทรัพย           

ทางการเงินเหลาน้ีรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายติุธรรม 

กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมจะแสดงเปนรายการในสวนของ

เจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกวาจะจําหนาย ซึ่งจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

ตราสารดังกลาวเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สวนกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งคํานวณดวยวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริง

จะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การปองกันความเสี่ยงแบบพลวัตร  

ธนาคารฯ เลือกใชสัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียเปนรายการท่ีใชปองกันความเส่ียงในการบริหาร             

ความเส่ียงแบบพลวัตร (Dynamic Risk Management) ซ่ึงเปนไปตามลักษณะที่อธิบายไวในมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังน้ัน ตราสารอนุพันธท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อบริหารความเสี่ยงแบบพลวัตร             

จะบันทึกเปนรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลคาตามบัญชีตามเกณฑคงคาง โดยองคประกอบท่ี              

เปนอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑคงคางเชนเดียวกับสินทรัพยหรือหนี้สินที่ถูกปองกันความเส่ียง คือ 

ถือเปนสวนหน่ึงของดอกเบ้ียรับหรือดอกเบ้ียจายตลอดอายุของสัญญา ลูกหน้ีและเจาหน้ีตามสัญญา

แลกเปลี่ยนแสดงสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน 

อนุพันธแฝง 

อนุพันธแฝงเปนสวนของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ท่ีประกอบดวยสัญญา

หลักที่ไมใชตราสารอนุพันธ 

สัญญาแบบผสมที่เปนสินทรัพยทางการเงินจะถูกจัดประเภทท้ังสัญญา รวมอนุพันธแฝงตามโมเดลธุรกิจ 

(Business Model) ของธนาคารฯ และตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงิน 

สําหรับอนุพันธที่แฝงในสัญญาหลักท่ีเปนหน้ีสินทางการเงิน อนุพันธแฝงจะถูกรับรูแยกออกจากสัญญาหลัก

เสมือนเปนตราสารอนุพันธ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไขท้ังหมด ดังตอไปน้ี 

- ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเส่ียงของอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก 

- อนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลักษณะตรงตามคํานิยามของตราสารอนุพันธ และ 

- สัญญาแบบผสมน้ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

14 

 การรับรูเครื่องมือทางการเงิน 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูสินทรัพยทางการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน เมื่อธนาคารฯ และบริษัทยอย           

เขาเปนคูสัญญาตามขอกําหนดของเครื่องมือทางการเงินน้ัน  

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลคาของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้ 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดประเภทรายการสินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารหนี้เปนสินทรัพย             

ทางการเงินท่ีวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายหรือดวยมูลคายติุธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business 

model) ของธนาคารฯ และบริษัทยอยในการจัดการสินทรัพยทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเปน: 

- สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย เม่ือเขาเง่ือนไขทั้งสองขอในการถือครองตาม

โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพย

ทางการเงิน ทําใหเกิดกระแสเงินสดซ่ึงเปนการจายชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของ

เงินตนในวันท่ีกําหนด สินทรัพยทางการเงินเหลาน้ีรับรูรายการเม่ือเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรม ณ วันท่ี

ทํารายการ (Trade date) และวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุนตัดจําหนายสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (ถามี)  

- สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เม่ือเขาเง่ือนไขท้ังสอง

ขอในการถือครองตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขาย

สินทรัพยทางการเงิน และขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน ทําใหเกิดกระแสเงินสดซึ่ง

เปนการจายชําระเพียงเงินตนและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินตนในวันท่ีกําหนด สินทรัพย           

ทางการเงินเหลาน้ีรับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายติุธรรม 

กําไรหรือขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมจะแสดงเปนรายการในสวนของ

เจาของผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกวาจะจําหนาย ซึ่งจะรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนาย

ตราสารดังกลาวเปนกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สวนกําไรหรือขาดทุนจากอัตรา

แลกเปล่ียน ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งคํานวณดวยวิธีดอกเบี้ยท่ีแทจริง

จะถูกรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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- สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ี

ไมมีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 

ทําใหเกิดกระแสเงินสดท่ีไมไดเปนการจายชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนใน

วันท่ีกําหนด สินทรัพยทางการเงินเหลานี้รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม และ

กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรอืขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิไดถือไวเพ่ือคาแตถือเพื่อวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ หรือเปนหลักทรัพยที่อาจมีความผันผวนของราคาสูง เปนสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไมสามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได การจัด

ประเภทรายการพิจารณาเปนรายตราสาร กําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใน

ภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไมมีการโอนไปรับรูเปน

กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในภายหลังเมื่อจําหนายเงินลงทุนดังกลาว โดยจะถูกโอนไป

กําไรสะสมแทน เงินปนผลจากเงินลงทุนดังกลาวรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวนแตเงินปนผลดังกลาว

จะแสดงอยางชัดเจนวาเปนการไดรับคืนของตนทุนการลงทุน 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดประเภทรายการและวัดมูลคาหน้ีสินทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย หนี้สิน

ทางการเงินดังกลาวรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุน             

ตัดจําหนาย 
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน 

หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยทางการเงิน ธนาคารฯ และบริษัทยอยประเมินวากระแส        

เงินสดของสินทรัพยทางการเงินนั้นมีความแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ สินทรัพยทางการเงินเดิมจะถูก

ตัดรายการออกจากบัญชีและรับรูสินทรัพยทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยทางการเงินเดิมท่ีถูกตัดออกและสินทรัพยทางการเงินใหมรับรูในกําไรหรือขาดทุน

เสมือนเปนสวนหน่ึงของผลขาดทุนจากการดอยคา 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารฯ และบริษัทยอย

จะปรับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินใหม และรับรูผลตางที่ไดจากการปรับปรุงมูลคาทาง

บัญชีเปนกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเปนสวน

หน่ึงของผลขาดทุนจากการดอยคา 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาทําใหกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

หนี้สินทางการเงินใหมตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงรับรูดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี

ของหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกตัดออกและหน้ีสินทางการเงินใหมรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารฯ 

และบริษัทยอยปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใหสะทอนมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแส           

เงินสดท่ีไดทบทวนใหมและคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเดิม และรับรูจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากการ

ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีในกําไรหรือขาดทุน 
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- สินทรัพยทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ี

ไมมีวัตถุประสงคเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือขอกําหนดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงิน 

ทําใหเกิดกระแสเงินสดท่ีไมไดเปนการจายชําระเพียงเงินตนและดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตนใน

วันท่ีกําหนด สินทรัพยทางการเงินเหลานี้รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาใน

ภายหลังดวยมูลคายุติธรรม กําไรหรือขาดทุนท่ียังไมเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรม และ

กําไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธจิากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรอืขาดทุน 

สินทรัพยทางการเงินประเภทตราสารทุน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งมิไดถือไวเพ่ือคาแตถือเพื่อวัตถุประสงค

เชิงกลยุทธ หรือเปนหลักทรัพยที่อาจมีความผันผวนของราคาสูง เปนสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นโดยไมสามารถเปล่ียนการจัดประเภทในภายหลังได การจัด

ประเภทรายการพิจารณาเปนรายตราสาร กําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมใน

ภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนน้ีจะรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะไมมีการโอนไปรับรูเปน

กําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในภายหลังเมื่อจําหนายเงินลงทุนดังกลาว โดยจะถูกโอนไป

กําไรสะสมแทน เงินปนผลจากเงินลงทุนดังกลาวรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เวนแตเงินปนผลดังกลาว

จะแสดงอยางชัดเจนวาเปนการไดรับคืนของตนทุนการลงทุน 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดประเภทรายการและวัดมูลคาหน้ีสินทางการเงินดวยราคาทุนตัดจําหนาย หนี้สิน

ทางการเงินดังกลาวรับรูรายการเม่ือเร่ิมแรกดวยมูลคายุติธรรมและวัดมูลคาในภายหลังดวยราคาทุน             

ตัดจําหนาย 
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การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน 

หากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของสินทรัพยทางการเงิน ธนาคารฯ และบริษัทยอยประเมินวากระแส        

เงินสดของสินทรัพยทางการเงินนั้นมีความแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ สินทรัพยทางการเงินเดิมจะถูก

ตัดรายการออกจากบัญชีและรับรูสินทรัพยทางการเงินใหมดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยทางการเงินเดิมท่ีถูกตัดออกและสินทรัพยทางการเงินใหมรับรูในกําไรหรือขาดทุน

เสมือนเปนสวนหน่ึงของผลขาดทุนจากการดอยคา 

หากกระแสเงินสดของสินทรัพยทางการเงินไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารฯ และบริษัทยอย

จะปรับมูลคาตามบัญชีขั้นตนของสินทรัพยทางการเงินใหม และรับรูผลตางที่ไดจากการปรับปรุงมูลคาทาง

บัญชีเปนกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาในกําไรหรือขาดทุน ซึ่งแสดงเปนสวน

หน่ึงของผลขาดทุนจากการดอยคา 

หน้ีสินทางการเงิน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขของ

สัญญาทําใหกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ 

หนี้สินทางการเงินใหมตามเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงรับรูดวยมูลคายุติธรรม ผลตางระหวางมูลคาตามบัญชี

ของหน้ีสินทางการเงินท่ีถูกตัดออกและหน้ีสินทางการเงินใหมรับรูในกําไรหรือขาดทุน 

หากกระแสเงินสดของหน้ีสินทางการเงินมีการเปล่ียนแปลงไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ ธนาคารฯ 

และบริษัทยอยปรับปรุงมูลคาตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงินใหสะทอนมูลคาปจจุบันสุทธิของกระแส           

เงินสดท่ีไดทบทวนใหมและคิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริงเดิม และรับรูจํานวนเงินที่เกิดขึ้นจากการ

ปรับปรุงมูลคาตามบัญชีในกําไรหรือขาดทุน 

  

233ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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การตัดรายการเครื่องมือทางการเงินออกจากบัญชี 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกจากบัญชี เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยหมดลง หรือมีการโอนยายสิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินตามการ

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบ้ีย

ท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินที่คงอยูหรือที่โอนยาย ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะรับรูแยกเปนสินทรัพย

หรือหน้ีสิน   

หนี้สินทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือธนาคารฯ และบริษัทยอยไดสิ้นสุดภาระผูกพันหรือ

สัญญาถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

การตัดจําหนายหน้ีสูญ 
การตัดจําหนายหน้ีเปนสูญ (เพียงบางสวนหรือท้ังหมด) กระทําในงวดที่ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณา

วาจะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไมได โดยทั่วไปเม่ือธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาผูกูไมมีสินทรัพยหรือ

แหลงของรายไดที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจายชําระหน้ี ทั้งนี้ สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัด

จําหนายหน้ีสูญออกจากบัญชี ธนาคารฯ และบริษัทยอยยังคงดําเนินการบังคับคดี เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน

ของธนาคารฯ และบริษทัยอยในการเรียกคืนเงินท่ีคางชําระ 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลคาตามวิธี          

ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายใน          

สวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียน้ีจะ

บันทึกเงินลงทุนเริ่มแรกในราคาทุนแลวปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวม           

หลังปรับปรุงดวยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันโดยฝายบริหารของธนาคารฯ ตามอัตราสวน

การลงทนุ  
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 ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินประเภท 

ตราสารหน้ี อันไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี และ            

เงินลงทุนในตราสารหน้ี รวมถึงภาระผูกพันเงินใหสินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน ซึ่งวัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัดจําหนาย หรือดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีการท่ัวไป (General 

Approach) โดยธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ชั้นตามการเปล่ียนแปลงในความ

เส่ียงดานเครดิตนับตั้งแตรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก ดังน้ี 

ชั้นที ่1: สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 

สําหรับฐานะความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งไมมีการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงนับตั้งแตรับรูรายการ

เมื่อเร่ิมแรกและเปนฐานะความเสี่ยงดานเครดิตท่ีไมดอยคาดานเครดิตต้ังแตเริ่มแรก ธนาคารฯ และ            

บริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นดวยจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือนอยกวา 12 เดือน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะใชความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคลองกับระยะเวลาคงเหลือ 

ชั้นที ่2: สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิต (Under-Performing) 

สําหรับฐานะความเส่ียงดานเครดิตซ่ึงมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิตนับตั้งแตรับรู

รายการเม่ือเริ่มแรกแตไมดอยคาดานเครดิต ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่ 

คาดวาจะเกิดขึ้นดวยจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีคาดไวของ

สินทรัพยทางการเงิน 

ชั้นที่ 3: สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพยทางการเงินถูกประเมินวาดอยคาดานเครดิตเม่ือเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณที่อาจกอใหเกิด

ผลเสียหายตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยทางการเงินน้ันเกิดขึ้น สําหรับสินทรัพย

ทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นดวยจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทาง

การเงินนั้น 
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การตัดรายการเครื่องมือทางการเงินออกจากบัญชี 
ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยทางการเงินออกจากบัญชี เม่ือกระแสเงินสดตามสัญญาของ

สินทรัพยหมดลง หรือมีการโอนยายสิทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยทางการเงินตามการ

โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบ้ีย

ท่ีเกิดขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินที่คงอยูหรือที่โอนยาย ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะรับรูแยกเปนสินทรัพย

หรือหน้ีสิน   

หนี้สินทางการเงินถูกตัดรายการออกจากบัญชี เม่ือธนาคารฯ และบริษัทยอยไดสิ้นสุดภาระผูกพันหรือ

สัญญาถูกยกเลิกหรือหมดอายุ 

การตัดจําหนายหน้ีสูญ 
การตัดจําหนายหน้ีเปนสูญ (เพียงบางสวนหรือท้ังหมด) กระทําในงวดที่ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณา

วาจะเรียกเก็บหน้ีรายนั้นไมได โดยทั่วไปเม่ือธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาวาผูกูไมมีสินทรัพยหรือ

แหลงของรายไดที่จะกอใหเกิดกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจายชําระหน้ี ทั้งนี้ สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัด

จําหนายหน้ีสูญออกจากบัญชี ธนาคารฯ และบริษัทยอยยังคงดําเนินการบังคับคดี เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน

ของธนาคารฯ และบริษทัยอยในการเรียกคืนเงินท่ีคางชําระ 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและเงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลคาตามวิธี          

ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี) ผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนบันทึกเปนคาใชจายใน          

สวนของกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียน้ีจะ

บันทึกเงินลงทุนเริ่มแรกในราคาทุนแลวปรับดวยสวนไดเสียที่เกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวม           

หลังปรับปรุงดวยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันโดยฝายบริหารของธนาคารฯ ตามอัตราสวน

การลงทนุ  

18 

 ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับสินทรัพยทางการเงินประเภท 

ตราสารหน้ี อันไดแก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ี และ            

เงินลงทุนในตราสารหน้ี รวมถึงภาระผูกพันเงินใหสินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน ซึ่งวัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัดจําหนาย หรือดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามวิธีการท่ัวไป (General 

Approach) โดยธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดสินทรัพยทางการเงินเปน 3 ชั้นตามการเปล่ียนแปลงในความ

เส่ียงดานเครดิตนับตั้งแตรับรูรายการเม่ือเริ่มแรก ดังน้ี 

ชั้นที ่1: สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 

สําหรับฐานะความเสี่ยงดานเครดิตซึ่งไมมีการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเสี่ยงนับตั้งแตรับรูรายการ

เมื่อเร่ิมแรกและเปนฐานะความเสี่ยงดานเครดิตท่ีไมดอยคาดานเครดิตต้ังแตเริ่มแรก ธนาคารฯ และ            

บริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นดวยจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนขางหนา สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือนอยกวา 12 เดือน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะใชความนาจะเปนของการปฏิบัติผิดสัญญาที่สอดคลองกับระยะเวลาคงเหลือ 

ชั้นที ่2: สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิต (Under-Performing) 

สําหรับฐานะความเส่ียงดานเครดิตซ่ึงมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียงดานเครดิตนับตั้งแตรับรู

รายการเม่ือเริ่มแรกแตไมดอยคาดานเครดิต ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่ 

คาดวาจะเกิดขึ้นดวยจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุท่ีคาดไวของ

สินทรัพยทางการเงิน 

ชั้นที่ 3: สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) 

สินทรัพยทางการเงินถูกประเมินวาดอยคาดานเครดิตเม่ือเหตุการณหนึ่งหรือหลายเหตุการณที่อาจกอใหเกิด

ผลเสียหายตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสินทรัพยทางการเงินน้ันเกิดขึ้น สําหรับสินทรัพย

ทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นดวยจํานวนเงินเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุที่คาดไวของสินทรัพยทาง

การเงินนั้น 
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินวาความเสี่ยงดานเครดิตของ

สินทรัพยทางการเงินเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับแตวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม โดยเปรียบเทียบ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไว ณ วันท่ีรายงาน และความเสี่ยงดาน

เครดิต ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินดังกลาวน้ัน ธนาคารฯ และบริษัทยอยใชเกณฑเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯ และบริษัทยอย และขอมูลคาดการณเปนเกณฑในการประเมิน

การลดลงของคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน เชน คางชําระเกินกวา 30 วัน ระยะเวลาติดตาม

สถานการณชํ าระหน้ีสําหรับสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้  เงินใหสินเชื่อที่อยู ในกลุมเฝาระวัง                      

(Early warning sign) ลูกหน้ีท่ีอยูในกลุมที่มีความเส่ียงสูงและผูบริหารใหความระมัดระวังเปนพิเศษ                            

การเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตภายในของผูกูนับแตวันที่รับรูรายการเมื่อเร่ิมแรก และ   

การถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตใหมีอันดับท่ีตํ่ากวาระดับนาลงทุน (Non-investment grade) 

หรือไมสามารถประเมินสถานะความนาเช่ือถือดานเครดิตของผูออกตราสารสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้

ได เปนตน 

ในการประเมินวาความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม 

จะพิจารณาเปนรายสัญญาหรือเปนแบบกลุมสินทรัพย สําหรับการประเมินการดอยคาแบบกลุมสินทรัพย 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดกลุมสินทรัพยทางการเงินตามความเส่ียงดานเครดิตที่มีลักษณะรวมกัน เชน 

ประเภทสินทรัพย วงเงินสินเช่ือ อันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตภายใน สถานการณคางชําระ และ              

ปจจัยอื่นที่เก่ียวของ เปนตน 

สินทรัพยทางการเงินจะถือวามีการดอยคาดานเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือหลาย

เหตุการณที่ทําใหเกิดผลกระทบตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูสัญญา โดยหลักฐานท่ีแสดง

วาสินทรัพยทางการเงินมีการดอยคาดานเครดิตรวมถึงการคางชําระเกินกวา 90 วนั หรือมีขอบงชี้วาผูกูกําลัง

ประสบปญหาทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ การฝาฝนขอกําหนดตามสัญญา สถานะลมละลายหรือการ

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีดอยคุณภาพ 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีที่มีการตกลงเง่ือนไขใหม เนื่องจากผูกูประสบปญหาทางการเงินจะถือวาเปน

สินทรัพยทางการเงินที่มีความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือดอยคาดานเครดิต ยกเวนจะมี

หลักฐานที่แสดงวาความเส่ียงท่ีจะไมไดรับกระแสเงินสดตามสัญญาน้ันลดลงอยางมีนัยสําคัญ และไมมี             

ขอบงช้ีอื่นของการดอยคา 
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ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาจากประสบการณผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตไดใน

ปจจุบันและบวกกับการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตที่สนับสนุนไดและมีความสมเหตุสมผล 

รวมถึงการใชดุลยพินิจอยางเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น และทํา

การประเมินท้ังสถานการณปจจุบันและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความนาจะเปนถวง

นํ้าหนักในแตละสถานการณ (ทั้งสถานการณพ้ืนฐาน (Base scenario) สถานการณขาขึ้น (Upturn scenario) 

และสถานการณขาลง (Downturn scenario)) มาใชในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

การใชตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาครวมในการคํานวณโดยหลักไดแกแตไมจํากัดเพียง อัตราการวางงาน 

ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย เปนตน ท้ังน้ี ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดใหมีการสอบทานและทบทวนวิธีการ 

ขอสมมติฐาน และการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยางนอยปละครั้ง 

ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารฯ 

และบริษัทยอยรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน และคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในจํานวนเดียวกันน้ีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ดังกลาวในงบแสดงฐานะทางการเงินยังคงแสดงดวยมูลคายุติธรรม 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันเงินใหสินเชื่อ คือ มูลคาปจจุบันของผลตาง

ระหวางกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีถึงกําหนดชําระหากมีการเบิกใชวงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯ 

และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับ สวนการวัดผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของสัญญาค้ําประกันทาง

การเงินจะพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดวาจะจายชําระใหกับผูท่ีไดรับการค้ําประกันสุทธิดวยจํานวนเงินที่

คาดวาจะไดรับคืน 

นอกจากนี้ บริษัทยอยของธนาคารฯ แหงหน่ึงรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ี

ตามสัญญาเชาตามวิธีการอยางงาย (Simplified Approach) โดยบริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้นดวยจํานวนเงินท่ีเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีตาม 

สัญญาเชา 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางปใน           

สวนของกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

236 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะทําการประเมินวาความเสี่ยงดานเครดิตของ

สินทรัพยทางการเงินเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับแตวันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรกหรือไม โดยเปรียบเทียบ

ความเสี่ยงจากการปฏิบัติผิดสัญญาที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุท่ีคาดไว ณ วันท่ีรายงาน และความเสี่ยงดาน

เครดิต ณ วันที่รับรูรายการเมื่อเริ่มแรก ในการประเมินดังกลาวน้ัน ธนาคารฯ และบริษัทยอยใชเกณฑเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯ และบริษัทยอย และขอมูลคาดการณเปนเกณฑในการประเมิน

การลดลงของคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน เชน คางชําระเกินกวา 30 วัน ระยะเวลาติดตาม

สถานการณชํ าระหน้ีสําหรับสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้  เงินใหสินเชื่อที่อยู ในกลุมเฝาระวัง                      

(Early warning sign) ลูกหน้ีท่ีอยูในกลุมที่มีความเส่ียงสูงและผูบริหารใหความระมัดระวังเปนพิเศษ                            

การเปล่ียนแปลงอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตภายในของผูกูนับแตวันที่รับรูรายการเมื่อเร่ิมแรก และ   

การถูกจัดอันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตใหมีอันดับท่ีตํ่ากวาระดับนาลงทุน (Non-investment grade) 

หรือไมสามารถประเมินสถานะความนาเช่ือถือดานเครดิตของผูออกตราสารสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้

ได เปนตน 

ในการประเมินวาความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญนับจากวันที่รับรูรายการเมื่อเร่ิมแรกหรือไม 

จะพิจารณาเปนรายสัญญาหรือเปนแบบกลุมสินทรัพย สําหรับการประเมินการดอยคาแบบกลุมสินทรัพย 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดกลุมสินทรัพยทางการเงินตามความเส่ียงดานเครดิตที่มีลักษณะรวมกัน เชน 

ประเภทสินทรัพย วงเงินสินเช่ือ อันดับความนาเชื่อถือดานเครดิตภายใน สถานการณคางชําระ และ              

ปจจัยอื่นที่เก่ียวของ เปนตน 

สินทรัพยทางการเงินจะถือวามีการดอยคาดานเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหน่ึงหรือหลาย

เหตุการณที่ทําใหเกิดผลกระทบตอประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคูสัญญา โดยหลักฐานท่ีแสดง

วาสินทรัพยทางการเงินมีการดอยคาดานเครดิตรวมถึงการคางชําระเกินกวา 90 วนั หรือมีขอบงชี้วาผูกูกําลัง

ประสบปญหาทางการเงินอยางมีนัยสําคัญ การฝาฝนขอกําหนดตามสัญญา สถานะลมละลายหรือการ

ปรับปรุงโครงสรางหน้ีดอยคุณภาพ 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีที่มีการตกลงเง่ือนไขใหม เนื่องจากผูกูประสบปญหาทางการเงินจะถือวาเปน

สินทรัพยทางการเงินที่มีความเสี่ยงดานเครดิตเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญหรือดอยคาดานเครดิต ยกเวนจะมี

หลักฐานที่แสดงวาความเส่ียงท่ีจะไมไดรับกระแสเงินสดตามสัญญาน้ันลดลงอยางมีนัยสําคัญ และไมมี             

ขอบงช้ีอื่นของการดอยคา 
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ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาจากประสบการณผลขาดทุนในอดีตปรับปรุงดวยขอมูลที่สังเกตไดใน

ปจจุบันและบวกกับการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตท่ีสนับสนุนไดและมีความสมเหตุสมผล 

รวมถึงการใชดุลยพินิจอยางเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น และทํา

การประเมินท้ังสถานการณปจจุบันและการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความนาจะเปนถวง

นํ้าหนักในแตละสถานการณ (ทั้งสถานการณพ้ืนฐาน (Base scenario) สถานการณขาขึ้น (Upturn scenario) 

และสถานการณขาลง (Downturn scenario)) มาใชในการคํานวณผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

การใชตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาครวมในการคํานวณโดยหลักไดแกแตไมจํากัดเพียง อัตราการวางงาน 

ดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย เปนตน ท้ังน้ี ธนาคารฯ และบริษัทยอยจัดใหมีการสอบทานและทบทวนวิธีการ 

ขอสมมติฐาน และการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยางนอยปละครั้ง 

ในกรณีของเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ธนาคารฯ 

และบริษัทยอยรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในกําไรหรือขาดทุน และคาเผื่อผลขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นในจํานวนเดียวกันน้ีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ดังกลาวในงบแสดงฐานะทางการเงินยังคงแสดงดวยมูลคายุติธรรม 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันเงินใหสินเชื่อ คือ มูลคาปจจุบันของผลตาง

ระหวางกระแสเงินสดตามสัญญาท่ีถึงกําหนดชําระหากมีการเบิกใชวงเงินและกระแสเงินสดที่ธนาคารฯ 

และบริษัทยอยคาดวาจะไดรับ สวนการวัดผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนของสัญญาค้ําประกันทาง

การเงินจะพิจารณาจากจํานวนเงินท่ีคาดวาจะจายชําระใหกับผูท่ีไดรับการค้ําประกันสุทธิดวยจํานวนเงินที่

คาดวาจะไดรับคืน 

นอกจากนี้ บริษัทยอยของธนาคารฯ แหงหน่ึงรับรูผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับลูกหน้ี

ตามสัญญาเชาตามวิธีการอยางงาย (Simplified Approach) โดยบริษัทยอยรับรูคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้นดวยจํานวนเงินท่ีเทากับผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหน้ีตาม 

สัญญาเชา 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นท่ีตั้งเพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชีเปนคาใชจายในระหวางปใน           

สวนของกําไรหรือขาดทนุในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

237ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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การปรับโครงสรางหน้ีของลูกหนี้ที่ดอยคุณภาพ (Stage 3) ถือเปนการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา               

ไมวาจะมีหรือไมมีสวนสูญเสีย ซ่ึงเปนไปตามแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการปรับ

โครงสรางหน้ี ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ

ชําระหนี้ในอนาคตตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีใหมของลูกหน้ีคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียที่

แทจริงเดิม สวนตางของภาระหน้ีคงคางตามบัญชีของลูกหน้ีและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา

จะไดรับในอนาคต จะถูกบันทึกเปนผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม และถือ

เปนสวนหนึ่งของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในสวนของกําไรหรือขาดทุน ณ วันที่มีการปรับ

โครงสรางหน้ี 

นโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีธนาคารฯ ใหความชวยเหลือ  

ธนาคารฯ ไดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให

ความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดยมีการใหความ

ชวยเหลือในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทย 

จะมีการเปล่ียนแปลงและใหถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฯ ไดดังนี้ 

-  การปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ (Non NPL) ซึ่งเปนการปรับโครงสรางหน้ีใน

ลักษณะเชิงปองกัน (Pre-emptive) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกลาวเปนช้ันที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing หรือ stage 1) ไดทันที หากวิเคราะหฐานะและกิจการ

ของลูกหนี้แลว พบวาลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีได  

- การปรับโครงสรางหน้ีของลูกหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ถือเปนการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 

(Troubled Debt Restructuring : TDR) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกลาวเปนชั้นที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing หรือ stage 1) ได หากลูกหน้ีสามารถชําระเงินตาม

สัญญาปรับโครงสรางหน้ีใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงิน แลวแตระยะเวลา

ใดจะนานกวา   

ท้ังน้ี ธนาคารฯ มีการติดตามเพ่ือประเมินความสามารถในการชําระของลูกหนี้อยางใกลชิด และไดพิจารณา

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมผาน Management Overlay เพื่อใหครอบคลุมถึงผลกระทบ

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในปจจุบันจากสถานการณเศรษฐกิจตอเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 
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ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย แสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาที่                

คาดวาจะไดรับคืน แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอางอิงตามราคาประเมินลาสุด            

หักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑของ ธปท. ประกอบกับการ

พิจารณาประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิน ธนาคารฯ รับรูขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการ  

ดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับรูกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการขายทรัพยสินรอการ

ขายเปนรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวนการขายโดยการใหผูซื้อกูยืมเงิน 

กําไรจะรับรูตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. 

ตามแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 4/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยสิน

หลักประกันเพื่อชําระหน้ี ภายใตพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบการธุรกิจที่

ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมวด 2 ขอ 4.5 หลักการที่เกี่ยวของกับ

อสังหาริมทรัพยรอการขาย และที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 575/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เร่ือง นําสง

แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจากการรับชําระหนี้        

การประกันการใหสินเช่ือ หรือที่ซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารฯ ทําการประเมิน

ราคาทรัพยสินรอการขายทุกรายการโดยผูประเมินราคาภายนอก ยกเวนทรัพยสินรอการขายในเขตพื้นที่

เส่ียงภัยภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธวิาส และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) ท่ีมีราคาตามบัญชีตํ่ากวา 50 ลาน

บาท ประเมินโดยผูประเมินราคาภายในหรือผูประเมินภายนอกเปนกรณีไป 

238 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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การปรับโครงสรางหน้ีของลูกหนี้ที่ดอยคุณภาพ (Stage 3) ถือเปนการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา               

ไมวาจะมีหรือไมมีสวนสูญเสีย ซ่ึงเปนไปตามแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการปรับ

โครงสรางหน้ี ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดวาจะไดรับ

ชําระหนี้ในอนาคตตามเง่ือนไขในสัญญาปรับโครงสรางหน้ีใหมของลูกหน้ีคิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียที่

แทจริงเดิม สวนตางของภาระหน้ีคงคางตามบัญชีของลูกหน้ีและมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา

จะไดรับในอนาคต จะถูกบันทึกเปนผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขในสัญญาใหม และถือ

เปนสวนหนึ่งของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในสวนของกําไรหรือขาดทุน ณ วันที่มีการปรับ

โครงสรางหน้ี 

นโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหน้ีสําหรับลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีธนาคารฯ ใหความชวยเหลือ  

ธนาคารฯ ไดถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการท่ีให

ความชวยเหลือลูกหน้ีที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทย โดยมีการใหความ

ชวยเหลือในระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกวาธนาคารแหงประเทศไทย 

จะมีการเปล่ียนแปลงและใหถือปฏิบัติตามการเปล่ียนแปลงดังกลาว โดยสรุปสาระสําคัญของแนวปฏิบัติ

ทางการบัญชีฯ ไดดังนี้ 

-  การปรับโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่ไมดอยคุณภาพ (Non NPL) ซึ่งเปนการปรับโครงสรางหน้ีใน

ลักษณะเชิงปองกัน (Pre-emptive) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกลาวเปนช้ันที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing หรือ stage 1) ไดทันที หากวิเคราะหฐานะและกิจการ

ของลูกหนี้แลว พบวาลูกหน้ีสามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ีได  

- การปรับโครงสรางหน้ีของลูกหนี้ดอยคุณภาพ (NPL) ถือเปนการปรับโครงสรางหน้ีท่ีมีปญหา 

(Troubled Debt Restructuring : TDR) สามารถจัดชั้นลูกหน้ีดังกลาวเปนชั้นที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing หรือ stage 1) ได หากลูกหน้ีสามารถชําระเงินตาม

สัญญาปรับโครงสรางหน้ีใหมไดติดตอกันเปนเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการชําระเงิน แลวแตระยะเวลา

ใดจะนานกวา   

ท้ังน้ี ธนาคารฯ มีการติดตามเพ่ือประเมินความสามารถในการชําระของลูกหนี้อยางใกลชิด และไดพิจารณา

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพิ่มเติมผาน Management Overlay เพื่อใหครอบคลุมถึงผลกระทบ

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในปจจุบันจากสถานการณเศรษฐกิจตอเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 
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ทรัพยสินรอการขาย ประกอบดวยอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพย แสดงดวยราคาทุนหรือมูลคาที่                

คาดวาจะไดรับคืน แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ซึ่งมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนอางอิงตามราคาประเมินลาสุด            

หักดวยประมาณการคาใชจายในการขาย และปรับปรุงเพิ่มเติมตามหลักเกณฑของ ธปท. ประกอบกับการ

พิจารณาประเภทและคุณลักษณะของทรัพยสิน ธนาคารฯ รับรูขาดทุนจากการดอยคาเปนคาใชจายจากการ  

ดําเนินงานอื่น ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับรูกําไรหรือขาดทุนสุทธิจากการขายทรัพยสินรอการ

ขายเปนรายไดจากการดําเนินงานอ่ืน ๆ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ยกเวนการขายโดยการใหผูซื้อกูยืมเงิน 

กําไรจะรับรูตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดย ธปท. 

ตามแนวนโยบายธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 4/2564 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพยสิน

หลักประกันเพื่อชําระหน้ี ภายใตพระราชกําหนดการใหความชวยเหลือและฟนฟูผูประกอบการธุรกิจที่

ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หมวด 2 ขอ 4.5 หลักการที่เกี่ยวของกับ

อสังหาริมทรัพยรอการขาย และที่ ธปท.ฝนส.(23)ว. 575/2562 ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2562 เร่ือง นําสง

แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริมทรัพยรอการขายท่ีไดมาจากการรับชําระหนี้        

การประกันการใหสินเช่ือ หรือที่ซ้ือจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารฯ ทําการประเมิน

ราคาทรัพยสินรอการขายทุกรายการโดยผูประเมินราคาภายนอก ยกเวนทรัพยสินรอการขายในเขตพื้นที่

เส่ียงภัยภาคใต (ปตตานี ยะลา นราธวิาส และอําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) ท่ีมีราคาตามบัญชีตํ่ากวา 50 ลาน

บาท ประเมินโดยผูประเมินราคาภายในหรือผูประเมินภายนอกเปนกรณีไป 

239ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) โดยธนาคารฯ จะตีราคาที่ดินใหมทุก 5 ป โดยผูประเมินราคาอิสระ

ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

แตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ  

ทั้งนี้ ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังน้ี 

- ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหมในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของ

เจาของ อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯ และบริษัทยอยไดรับรูราคา

ท่ีลดลงในสวนกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายไดไมเกิน

จํานวนท่ีเคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว 

- ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในสวนกําไรหรือ

ขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของเจาของ สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยท่ีมีการตีราคาเพ่ิม เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

ท่ีคงเหลืออยู ณ วนัตัดรายการจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง 

อาคาร คํานวณคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย ทั้งน้ี ตั้งแตวันท่ี                      

1 เมษายน 2555 คาเสื่อมราคาอาคาร คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพยที่เหลือ

ของอาคารไมเกิน 50 ป ซ่ึงไดประเมินโดยผูชํานาญการประเมินอิสระ สําหรับกอนวันที่ 1 เมษายน 2555              

คาเสื่อมราคาอาคาร คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย 20 ป 

อุปกรณ คํานวณคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย 5 ป สวนอุปกรณท่ีมี

ราคาทุนไมเกิน 3,000 บาท ถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีท่ีซ้ือ ซ่ึงจํานวนเงินของรายการดังกลาวไมมี

ผลกระทบตองบการเงินของธนาคารฯ อยางมีนัยสําคัญ 

วิธีการคํานวณคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือของสินทรัพยมีการ

ทบทวนทุกสิ้นป 

ไมมกีารคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

24 

สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิ และรายจายในการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)                    

ของสินทรัพยน้ัน                

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตาม

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อ         

มีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันอาจเกิดการดอยคา ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนาย

และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรู เปน

คาใชจายในสวนของกําไรหรอืขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3 - 10 ป 

ไมมกีารตัดจําหนายคาคอมพิวเตอรซอฟทแวรท่ีอยูระหวางพัฒนา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวย

สัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิทธิใน

การควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสําหรับชวงเวลาหน่ึงเพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 

ธนาคารฯ และบรษิทัยอยในฐานะผูเชา 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา 

เวนแตสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาท่ีสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล (วันที่

สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใช

สินทรัพยอางอิงและหน้ีสินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา 
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ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาท่ีตีใหม อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและ 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี) โดยธนาคารฯ จะตีราคาที่ดินใหมทุก 5 ป โดยผูประเมินราคาอิสระ

ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อมิใหราคาตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

แตกตางจากมูลคายุติธรรมอยางมีสาระสําคัญ  

ทั้งนี้ ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกสวนตางซึ่งเกิดจากการตีราคาสินทรัพยดังน้ี 

- ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มข้ึนจากการตีราคาใหมในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและรับรูจํานวนสะสมในบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” ในสวนของ

เจาของ อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯ และบริษัทยอยไดรับรูราคา

ท่ีลดลงในสวนกําไรหรือขาดทุนแลว สวนที่เพิ่มจากการตีราคาใหมน้ีจะถูกรับรูเปนรายไดไมเกิน

จํานวนท่ีเคยลดลงซึ่งรับรูเปนคาใชจายปกอนแลว 

- ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูราคาตามบัญชีของสินทรัพยท่ีลดลงจากการตีราคาใหมในสวนกําไรหรือ

ขาดทุน อยางไรก็ตาม หากสินทรัพยนั้นเคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงคางของบัญชี “สวนเกิน

ทุนจากการตีราคาสินทรัพย” อยูในสวนของเจาของ สวนที่ลดลงจากการตีราคาใหมจะถูกรับรูในกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจํานวนท่ีไมเกินยอดคงเหลือของบัญชี “สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย” 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดรายการสินทรัพยท่ีมีการตีราคาเพ่ิม เม่ือจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับ

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย

ท่ีคงเหลืออยู ณ วนัตัดรายการจะถูกโอนไปยังกําไรสะสมโดยตรง 

อาคาร คํานวณคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย ทั้งน้ี ตั้งแตวันท่ี                      

1 เมษายน 2555 คาเสื่อมราคาอาคาร คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพยที่เหลือ

ของอาคารไมเกิน 50 ป ซ่ึงไดประเมินโดยผูชํานาญการประเมินอิสระ สําหรับกอนวันที่ 1 เมษายน 2555              

คาเสื่อมราคาอาคาร คํานวณดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย 20 ป 

อุปกรณ คํานวณคาเส่ือมราคาดวยวิธีเสนตรงตามอายุการใชประโยชนของสินทรัพย 5 ป สวนอุปกรณท่ีมี

ราคาทุนไมเกิน 3,000 บาท ถือเปนคาใชจายในงวดบัญชีท่ีซ้ือ ซ่ึงจํานวนเงินของรายการดังกลาวไมมี

ผลกระทบตองบการเงินของธนาคารฯ อยางมีนัยสําคัญ 

วิธีการคํานวณคาเส่ือมราคา อายุการใชประโยชนของสินทรัพย และมูลคาคงเหลือของสินทรัพยมีการ

ทบทวนทุกสิ้นป 

ไมมกีารคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

24 

สินทรัพยไมมีตัวตน ประกอบดวย โปรแกรมคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิ และรายจายในการพัฒนาระบบ

คอมพิวเตอร แสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี)                    

ของสินทรัพยน้ัน                

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดโดยวิธีเสนตรงตาม

อายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน้ัน และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อ         

มีขอบงชี้วาสินทรัพยน้ันอาจเกิดการดอยคา ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนาย

และวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรู เปน

คาใชจายในสวนของกําไรหรอืขาดทุน 

สินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใชประโยชนจํากัดมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 3 - 10 ป 

ไมมกีารตัดจําหนายคาคอมพิวเตอรซอฟทแวรท่ีอยูระหวางพัฒนา 

ณ วันเริ่มตนของสัญญาเชา ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะประเมินวาสัญญาเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวย

สัญญาเชาหรือไม โดยสัญญาจะเปนสัญญาเชาหรือประกอบดวยสัญญาเชา ก็ตอเม่ือสัญญานั้นมีการใหสิทธิใน

การควบคุมการใชสินทรัพยที่ระบุไดสําหรับชวงเวลาหน่ึงเพื่อเปนการแลกเปล่ียนกับส่ิงตอบแทน 

ธนาคารฯ และบรษิทัยอยในฐานะผูเชา 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยใชวิธีการบัญชีเดียวสําหรับการรับรูรายการและการวัดมูลคาสัญญาเชาทุกสัญญา 

เวนแตสัญญาเชาระยะส้ันและสัญญาเชาท่ีสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล (วันที่

สินทรัพยอางอิงพรอมใชงาน) ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยสิทธิการใชซึ่งแสดงสิทธิในการใช

สินทรัพยอางอิงและหน้ีสินตามสัญญาเชาตามการจายชําระตามสัญญาเชา 
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สินทรัพยสิทธิการใช  

สินทรัพยสิทธิการใชวัดมูลคาดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอยคาสะสม (ถามี)                   

และปรับปรุงดวยการวัดมูลคาของหน้ีสินตามสัญญาเชาใหม ราคาทุนของสินทรัพย สิทธิการใช

ประกอบดวยจํานวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเชาจากการรับรูเริ่มแรก ตนทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 

จํานวนเงินท่ีจายชําระตามสัญญาเชา ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผลหรือกอนวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล และหักดวย

ส่ิงจูงใจตามสัญญาเชาท่ีไดรับ 

คาเสื่อมราคาของสินทรัพยสิทธิการใชคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชาหรืออายุการให

ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยสิทธิการใชแลวแตระยะเวลาใดจะสั้นกวา ดังน้ี 

                อาคารและสวนปรับปรุง                                    1 - 35     ป 

                เครื่องตกแตง ติดตั้ง และอุปกรณสํานักงาน   2 - 5        ป 

                ยานพาหนะ                                                 1 - 5        ป 

หากความเปนเจาของในสินทรัพยอางอิงไดโอนใหกับธนาคารฯ และบริษัทยอยเม่ือสิ้นสุดอายุสัญญาเชา

หรือราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวไดรวมถึงการใชสิทธิเลือกซ้ือ คาเสื่อมราคาจะคํานวณจากอายุการให

ประโยชนโดยประมาณของสินทรัพย 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยตองประเมินการดอยคาของสินทรัพยสิทธิการใชตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ         

งบการเงินรวมขอ 4.15 เรื่อง การดอยคาของสินทรัพยท่ีไมใชสินทรัพยทางการเงิน 

หน้ีสินตามสัญญาเชา 

หนี้สินตามสัญญาเชาวัดมูลคาดวยมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาตลอดอายุสัญญาเชา 

จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาประกอบดวยคาเชาคงที่หักดวยสิ่งจูงใจตามสัญญาเชา คาเชาผันแปรท่ี

ขึ้นอยูกับดัชนีหรืออัตรา จํานวนเงินที่คาดวาจะจายภายใตการรับประกันมูลคาคงเหลือ รวมถึงราคาใชสิทธิ

ของสิทธิเลือกซ้ือ ซึ่งมีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลท่ีธนาคารฯ และบริษัทยอยจะใชสิทธิน้ัน และการ

จายคาปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเชา หากขอกําหนดของสัญญาเชาแสดงใหเห็นวาธนาคารฯ และบริษัทยอย

จะใชสิทธิในการยกเลิกสญัญาเชา 

การจายชําระคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดชันีหรืออัตรารับรูเปนคาใชจายในงวดที่เหตุการณหรือเง่ือนไขซึ่ง

เก่ียวของกับการจายชําระนั้นไดเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยคิดลดมูลคาปจจุบันของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชาดวยอัตราดอกเบ้ียตาม

นัยของสัญญาเชาหรืออัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่มของธนาคารฯ และบริษัทยอย หลังจากวันที่สัญญาเชา

เริ่มมีผล มูลคาตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเชาจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเชาและลดลง

จากการจายชําระหน้ีสินตามสัญญาเชา นอกจากนี้ มูลคาตามบัญชีของหน้ีสินตามสัญญาเชาจะถูกวัดมูลคา
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ใหมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเชา การเปล่ียนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชา หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง 

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา 

สัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซ่ึง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

ธนาคารฯ และบรษิทัยอยในฐานะผูใหเชา 

สัญญาเชาท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา

เชาเงินทุน ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยภายใตสัญญาเชาเงินทุน         

เปนลูกหน้ีดวยจํานวนที่เทากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา กลาวคือ ผลรวมของมูลคาปจจุบันสุทธิ        

ของจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาเชาและมูลคาคงเหลือของสินทรัพยอางอิงท่ีไมไดรับการประกัน 

หลังจากนั้นจะรับรูรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชาในรูปแบบท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวด

คงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา 

สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผู เชาถือ                 

เปนสัญญาเชาดําเนินงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับตามสัญญาเชาดําเนินงาน            

เปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ี

เกิดขึ้นจากการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอางอิงและรับรู เปน

คาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายไดจากสัญญาเชา  

ธนาคารฯ มีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพย

โดยมีสัญญาซ้ือคืน โดยมีกําหนดวัน เวลา และราคาท่ีแนนอนในอนาคต โดยจํานวนเงินท่ีจายสําหรับ

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให

สินเชื่อแกลูกหน้ีแลวแตคูสัญญา โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกันการกูยืม ในขณะที่

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหน้ีสิน

ในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดังกลาว โดยหลักทรัพยภายใต

สัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน 

242 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ใหมเม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเชา การเปล่ียนแปลงการจายชําระตามสัญญาเชา หรือการเปล่ียนแปลง

ในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพยอางอิง 

สัญญาเชาระยะสั้นและสัญญาเชาซึ่งสินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา 

สัญญาเชาท่ีมีอายุสัญญาเชา 12 เดือนหรือนอยกวานับตั้งแตวันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล หรือสัญญาเชาซ่ึง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา จะบันทึกเปนคาใชจายตามวิธีเสนตรงตลอดอายุสัญญาเชา 

ธนาคารฯ และบรษิทัยอยในฐานะผูใหเชา 

สัญญาเชาท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญา

เชาเงินทุน ณ วันที่สัญญาเชาเริ่มมีผล ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกสินทรัพยภายใตสัญญาเชาเงินทุน         

เปนลูกหน้ีดวยจํานวนที่เทากับเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา กลาวคือ ผลรวมของมูลคาปจจุบันสุทธิ        

ของจํานวนเงินที่จะไดรับตามสัญญาเชาและมูลคาคงเหลือของสินทรัพยอางอิงท่ีไมไดรับการประกัน 

หลังจากนั้นจะรับรูรายไดทางการเงินตลอดอายุสัญญาเชาในรูปแบบท่ีสะทอนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวด

คงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเชา 

สัญญาเชาที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผู เชาถือ                 

เปนสัญญาเชาดําเนินงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกจํานวนเงินที่ไดรับตามสัญญาเชาดําเนินงาน            

เปนรายไดในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา ตนทุนทางตรงเริ่มแรกท่ี

เกิดขึ้นจากการไดมาซึ่งสัญญาเชาดําเนินงานรวมในมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยอางอิงและรับรู เปน

คาใชจายตลอดอายุสัญญาเชาโดยใชเกณฑเดียวกันกับรายไดจากสัญญาเชา  

ธนาคารฯ มีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพย

โดยมีสัญญาซ้ือคืน โดยมีกําหนดวัน เวลา และราคาท่ีแนนอนในอนาคต โดยจํานวนเงินท่ีจายสําหรับ

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินหรือเงินให

สินเชื่อแกลูกหน้ีแลวแตคูสัญญา โดยหลักทรัพยภายใตสัญญาขายคืนถือเปนหลักประกันการกูยืม ในขณะที่

หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซ้ือคืนแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินดานหน้ีสิน

ในงบแสดงฐานะการเงินดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขายหลักทรัพยดังกลาว โดยหลักทรัพยภายใต

สัญญาซื้อคืนถือเปนหลักประกัน 

243ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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สินทรัพยคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาเม่ือ            

มีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน โดยการสอบทาน                  

จะพิจารณาแตละรายการในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน จะรับรูผลขาดทุนจาก

การดอยคาเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเมื่อ

มีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาว ไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกกลับ

รายการขาดทุนจากการดอยคาในบัญชีรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวน

กรณีที่เปนการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูใน                   

สวนของเจาของและมีการดอยคาในเวลาตอมาจะรับรูในสวนของเจาของ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ และบริษัทยอย   

หรือถูกธนาคารฯ และบริษัทยอยควบคุม ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม

เดียวกันกับธนาคารฯ และบริษัทยอย    

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯ และบริษัทยอย   

ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯ และบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุม

การดําเนินงานของธนาคารฯ และบริษัทยอย 
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สกุลเงินท่ีใชในการนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยสกุลเงินบาท 

การแปลงคารายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน                  

ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ                 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนอางอิงตามประกาศของธนาคาร                        

แหงประเทศไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงิน 

แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ หรอื ณ วันที่มีการกําหนดมูลคายุติธรรม 

กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวม

ในกําไร (ขาดทุน) สทุธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน

อางอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ หรืออตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียสําหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแสดงในสวนของเจาของ                

โดยรับรูผานกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 
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สินทรัพยคงเหลือ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดสอบทานการดอยคาเม่ือ            

มีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน โดยการสอบทาน                  

จะพิจารณาแตละรายการในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน จะรับรูผลขาดทุนจาก

การดอยคาเปนคาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาเมื่อ

มีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาว ไมมีอยูอีกตอไปหรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกกลับ

รายการขาดทุนจากการดอยคาในบัญชีรายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ ในสวนของกําไรหรือขาดทุน ยกเวน

กรณีที่เปนการกลับรายการการประเมินมูลคาของสินทรัพยเพิ่มของสินทรัพยชิ้นเดียวกันที่เคยรับรูใน                   

สวนของเจาของและมีการดอยคาในเวลาตอมาจะรับรูในสวนของเจาของ 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ และบริษัทยอย   

หรือถูกธนาคารฯ และบริษัทยอยควบคุม ไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม

เดียวกันกับธนาคารฯ และบริษัทยอย    

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวม และบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออมซ่ึงทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอธนาคารฯ และบริษัทยอย   

ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของธนาคารฯ และบริษัทยอยท่ีมีอํานาจในการวางแผนและควบคุม

การดําเนินงานของธนาคารฯ และบริษัทยอย 
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สกุลเงินท่ีใชในการนําเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงดวยสกุลเงินบาท 

การแปลงคารายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนสกุลเงินท่ีใชในการดําเนินงานโดยใชอัตราแลกเปล่ียน                  

ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศ                 

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียนอางอิงตามประกาศของธนาคาร                        

แหงประเทศไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพยและหนี้สินท่ีไมเปนตัวเงิน 

แปลงคาโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิดรายการ หรอื ณ วันที่มีการกําหนดมูลคายุติธรรม 

กําไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศรับรูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวม

ในกําไร (ขาดทุน) สทุธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมลูคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

การแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน

อางอิงตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน และรายการในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของหนวยงานในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิด

รายการ หรืออตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียสําหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีน้ัน 

กําไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศแสดงในสวนของเจาของ                

โดยรับรูผานกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 

245ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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หุนกูอนุพันธเปนสัญญาแบบผสมท่ีประกอบดวยสัญญาหลักคือเงินกูยืม และอนุพันธแฝง ธนาคารฯ บันทึก

ตราสารหลักภายใตรายการ “ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยวดัมูลคาดวย

วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และบันทึกแยกอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักภายใตรายการ “สินทรัพย/หน้ีสิน

ตราสารอนุพันธ” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยอนุพันธแฝงจะถูกรับรูแยกออกจากสัญญาหลักเสมือน

เปนอนุพันธเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปน้ี     

1. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก  

2. อนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลักษณะตรงตามคํานิยามของตราสารอนุพันธ และ 

3. สัญญาแบบผสมน้ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

อนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักจะถูกวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงใน

มูลคายุติธรรมจะรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได ท้ัง ณ วันที่ไดมา หรือ                  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หุนกูอนุพันธทั้งสัญญาจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร               

หรือขาดทุน  

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน เชน เงินเดือน คาจาง โบนัส และ            

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อไดรับบริการ  

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 

ธนาคารฯ ไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ

ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเขาเปนกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2535 การบริหาร

จัดการกองทุนบริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนซึ่งเปนหนวยงานภายนอก 

ตามขอบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว พนักงานท่ีไดรับ

การบรรจุเปนพนักงานประจําของธนาคารฯ และพนักงานตามสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงไดรับเขาเปนสมาชิก

กองทุนตามระเบียบของธนาคารฯ และไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกกองทุนแลว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือก

30 

จายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 หรือรอยละ 6 หรือรอยละ 10 หรือรอยละ 12 หรือรอยละ 15 

ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารฯจะจายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซ่ึงธนาคารฯ และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาว

เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสาํหรับพนักงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานอ่ืนของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ังจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแกไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการหรือเมื่อกิจการรับรูตนทุนการปรับโครงสรางท่ีเก่ียวของแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือธนาคารฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมานท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระ

ผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ 

ธนาคารฯ ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 23/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง 

หลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑการกันเงินสํารอง

สําหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

246 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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หุนกูอนุพันธเปนสัญญาแบบผสมท่ีประกอบดวยสัญญาหลักคือเงินกูยืม และอนุพันธแฝง ธนาคารฯ บันทึก

ตราสารหลักภายใตรายการ “ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยวดัมูลคาดวย

วิธีราคาทุนตัดจําหนาย และบันทึกแยกอนุพันธแฝงออกจากตราสารหลักภายใตรายการ “สินทรัพย/หน้ีสิน

ตราสารอนุพันธ” ในงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยอนุพันธแฝงจะถูกรับรูแยกออกจากสัญญาหลักเสมือน

เปนอนุพันธเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขทุกขอดังตอไปน้ี     

1. ลักษณะเชิงเศรษฐกิจและความเสี่ยงของอนุพันธแฝงไมมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับสัญญาหลัก  

2. อนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักยังมีลักษณะตรงตามคํานิยามของตราสารอนุพันธ และ 

3. สัญญาแบบผสมน้ีไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

อนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักจะถูกวัดมูลคาในภายหลังดวยมูลคายุติธรรม การเปล่ียนแปลงใน

มูลคายุติธรรมจะรับรูเปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรหรือขาดทุน 

ในกรณีท่ีไมสามารถวัดมูลคายุติธรรมอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได ท้ัง ณ วันที่ไดมา หรือ                  

ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน หุนกูอนุพันธทั้งสัญญาจะถูกวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร               

หรือขาดทุน  

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน เชน เงินเดือน คาจาง โบนัส และ            

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อไดรับบริการ  

ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

โครงการสมทบเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงาน 

ธนาคารฯ ไดจดทะเบียนกองทุนสํารองเล้ียงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และ

ไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลังใหเขาเปนกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2535 การบริหาร

จัดการกองทุนบริหารจัดการโดยผูจัดการกองทุนซึ่งเปนหนวยงานภายนอก 

ตามขอบังคับกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว พนักงานท่ีไดรับ

การบรรจุเปนพนักงานประจําของธนาคารฯ และพนักงานตามสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงไดรับเขาเปนสมาชิก

กองทุนตามระเบียบของธนาคารฯ และไดรับอนุมัติใหเปนสมาชิกกองทุนแลว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือก

30 

จายเงินสะสมเขากองทุนฯ ในอัตรารอยละ 3 หรือรอยละ 6 หรือรอยละ 10 หรือรอยละ 12 หรือรอยละ 15 

ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารฯจะจายสมทบในอัตรารอยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก 

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซ่ึงธนาคารฯ และบริษัทยอยถือวาเงินชดเชยดังกลาว

เปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสาํหรับพนักงาน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน และ

โครงการผลประโยชนหลังออกจากงานอื่นของพนักงาน โดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยท่ีประมาณการไว 

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลัก

คณิตศาสตรประกันภัย 

ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน

หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ตนทุนบริการในอดีตจะถูกรับรูท้ังจํานวนในกําไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแกไขโครงการหรือลดขนาด

โครงการหรือเมื่อกิจการรับรูตนทุนการปรับโครงสรางท่ีเก่ียวของแลวแตเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรูก็ตอเม่ือธนาคารฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือจากการ

อนุมานท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันอันเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวา

ประโยชนเชิงเศรษฐกิจจะตองถูกจายไปเพื่อชําระภาระผูกพันดังกลาว และสามารถประมาณจํานวนภาระ

ผูกพันไดอยางนาเช่ือถือ 

ธนาคารฯ ปฏิบัติตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย ท่ี สนส. 23/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เร่ือง 

หลักเกณฑการจัดช้ันและการกันเงินสํารองของสถาบันการเงิน ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑการกันเงินสํารอง

สําหรับภาระผูกพันที่เปนรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

247ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี 

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เก่ียวของ

นั้น โดยใชอตัราภาษีที่มีผลบงัคับใช ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีรวมท้ังผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีธนาคารฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง

ไมไดใชน้ัน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯ 

และบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือ

บางสวนมาใชประโยชน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของ หากภาษีท่ี

เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ตองหักกลบรายการเม่ือกิจการมี

สิทธิตามกฎหมาย ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษี           

เงินไดรอการตัดบัญชีของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงาน

เดียวกัน สําหรับหนวยภาษีเดียวกัน 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปหลังหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (ถามี) 

ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป 

บริษัทยอยมีการใหโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา โดยการใหคะแนนสะสมพรอมกับการใหบริการซ่ึงลูกคา

สามารถนําคะแนนสะสมดังกลาวมาแลกของรางวัลหรือใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาหรือบริการไดใน

อนาคต ท้ังนี้ บริษัทยอยไดปนสวนสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับจากการใหบริการใหกับคะแนนสะสม 

โดยอางอิงจากมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรูเปนรายไดรอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต 

“หน้ีสินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรูเปนรายไดคาธรรมเนียมและบริการในงวดท่ีลูกคานํา

คะแนนสะสมมาใชสิทธิ 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อโอน

หน้ีสิน โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา                      

โดยธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณามูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแตละรายการ (Individual 

Financial Instrument) สําหรบัสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันท่ีมีการเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง

และธนาคารฯ และบริษัทยอยสามารถเขาถึงตลาดไดนั้น มูลคายุติธรรมถูกกําหนดดวยราคาที่เสนอ

ซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) กรณทีี่ไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะ

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เปนท่ียอมรับโดยทั่วไป โดยจะใชขอมูลท่ีสังเกตไดใหมากท่ีสุดและใชขอมูล

ท่ีสังเกตไมไดใหนอยท่ีสุดในแบบจําลองท่ัวไปหรือแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบจําลองดังกลาวไดรับ

ความเห็นชอบจากฝายบริหารกอนที่จะนํามาใช และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบความ

ถูกตองของแบบจําลองอยางสม่ําเสมอ 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน 

แบงออกเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้ 

  

248 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



31 

ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินไดปจจุบัน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนท่ีคาดวาจะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษี 

ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชี

ของสินทรัพยและหน้ีสิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เก่ียวของ

นั้น โดยใชอตัราภาษีที่มีผลบงัคับใช ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

ธนาคารฯ และบริษัทยอยรับรูหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวท่ีตองเสียภาษีทุก

รายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษีรวมท้ังผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีธนาคารฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวท่ีใชหักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง

ไมไดใชน้ัน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯ 

และบริษัทยอยจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือ

บางสวนมาใชประโยชน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของเจาของ หากภาษีท่ี

เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึกโดยตรงไปยังสวนของเจาของ 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ตองหักกลบรายการเม่ือกิจการมี

สิทธิตามกฎหมาย ที่จะนําสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของงวดปจจุบันมาหักกลบกับหน้ีสินภาษี           

เงินไดรอการตัดบัญชีของงวดปจจุบัน และภาษีเงินไดนี้ประเมินโดยหนวยงานจัดเก็บภาษีหนวยงาน

เดียวกัน สําหรับหนวยภาษีเดียวกัน 
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กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยการหารกําไรสุทธิสําหรับปหลังหักเงินปนผลของหุนบุริมสิทธิ (ถามี) 

ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางป 

บริษัทยอยมีการใหโปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา โดยการใหคะแนนสะสมพรอมกับการใหบริการซ่ึงลูกคา

สามารถนําคะแนนสะสมดังกลาวมาแลกของรางวัลหรือใชเปนสวนลดในการซ้ือสินคาหรือบริการไดใน

อนาคต ท้ังนี้ บริษัทยอยไดปนสวนสิ่งตอบแทนที่ไดรับหรือคางรับจากการใหบริการใหกับคะแนนสะสม 

โดยอางอิงจากมูลคายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรูเปนรายไดรอตัดบัญชี ซ่ึงแสดงรายการภายใต 

“หน้ีสินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรูเปนรายไดคาธรรมเนียมและบริการในงวดท่ีลูกคานํา

คะแนนสะสมมาใชสิทธิ 

มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาท่ีจะตองจายเพื่อโอน

หน้ีสิน โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่ เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูรวมตลาด ณ วันท่ีวัดมูลคา                      

โดยธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณามูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินแตละรายการ (Individual 

Financial Instrument) สําหรบัสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันท่ีมีการเสนอซ้ือขายในตลาดที่มีสภาพคลอง

และธนาคารฯ และบริษัทยอยสามารถเขาถึงตลาดไดนั้น มูลคายุติธรรมถูกกําหนดดวยราคาที่เสนอ

ซื้อขาย (ไมตองปรับปรุง) กรณทีี่ไมมีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลอง ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะ

ใชเทคนิคการประเมินมูลคาที่เปนท่ียอมรับโดยทั่วไป โดยจะใชขอมูลท่ีสังเกตไดใหมากท่ีสุดและใชขอมูล

ท่ีสังเกตไมไดใหนอยท่ีสุดในแบบจําลองท่ัวไปหรือแบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้น ซึ่งแบบจําลองดังกลาวไดรับ

ความเห็นชอบจากฝายบริหารกอนที่จะนํามาใช และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบความ

ถูกตองของแบบจําลองอยางสม่ําเสมอ 

ลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมท่ีใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินในงบการเงิน 

แบงออกเปน 3 ระดับตามประเภทของขอมูลที่นํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรมดังนี้ 

  

249ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สินน้ันไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ

 ทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดท่ัวไปของสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการ

ระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมี

การวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 
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5. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีอาจสงผล

กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ                

มีดังน้ี 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา

วาธนาคารฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว

แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

 ฝายบริหารของธนาคารฯ พิจารณาวาธนาคารฯ มีอํานาจควบคุมในบริษัทบัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ถึงแมวาธนาคารฯ จะถือหุนและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 49.29 ซึ่งเปนสัดสวนท่ี

นอยกวาก่ึงหนึ่ง ทั้งน้ี เน่ืองจากธนาคารฯ เปนผูถือหุนที่มีเสียงสวนใหญและสามารถสั่งการกิจกรรมท่ี

สําคัญของบริษัทดังกลาวไดอีกท้ังผูถือหุนรายอื่นเปนผูถือหุนรายยอย ๆ เทาน้ัน ดังนั้น บริษทั บัตรกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) จึงถือเปนบริษัทยอยของธนาคารฯ และตองนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ี

ธนาคารฯ มีอํานาจควบคุมในกิจการดังกลาว 

ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตสําหรับเงินใหสินเชื่อ      

แกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน การคํานวณ  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของธนาคารฯ และบริษัทยอยขึ้นอยูกับเง่ือนไขการประเมิน

การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิต การพัฒนาแบบจําลองที่สลับซับซอนและการใชชุดขอมูลสมมติฐาน

หลายชุด รวมถึงการเลือกขอมูลการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชในแบบจําลอง ซ่ึง                    

การประมาณการน้ีมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก ดังน้ัน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ี

ประมาณการไว 

250 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ระดับ 1 ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหน้ีสินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สินน้ันไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือ

 ทางออม 

ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตไดท่ัวไปของสินทรัพยหรือหน้ีสินน้ัน 

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการ

ระหวางลําดับช้ันของมูลคายุติธรรมสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมี

การวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 
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5. การใช้ดลุยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื่องท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีอาจสงผล

กระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ี

เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการที่สําคัญ                

มีดังน้ี 

ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดรายการสินทรัพยและหน้ีสิน ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการพิจารณา

วาธนาคารฯ และบริษัทยอยไดโอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชนในสินทรัพยและหน้ีสินดังกลาว

แลวหรือไม โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอมูลที่ดีที่สุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

 ฝายบริหารของธนาคารฯ พิจารณาวาธนาคารฯ มีอํานาจควบคุมในบริษัทบัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

ถึงแมวาธนาคารฯ จะถือหุนและมีสิทธิออกเสียงในบริษัทดังกลาวในสัดสวนรอยละ 49.29 ซึ่งเปนสัดสวนท่ี

นอยกวาก่ึงหนึ่ง ทั้งน้ี เน่ืองจากธนาคารฯ เปนผูถือหุนที่มีเสียงสวนใหญและสามารถสั่งการกิจกรรมท่ี

สําคัญของบริษัทดังกลาวไดอีกท้ังผูถือหุนรายอื่นเปนผูถือหุนรายยอย ๆ เทาน้ัน ดังนั้น บริษทั บัตรกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) จึงถือเปนบริษัทยอยของธนาคารฯ และตองนํามารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ี

ธนาคารฯ มีอํานาจควบคุมในกิจการดังกลาว 

ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตสําหรับเงินใหสินเชื่อ      

แกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน การคํานวณ  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของธนาคารฯ และบริษัทยอยขึ้นอยูกับเง่ือนไขการประเมิน

การเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงดานเครดิต การพัฒนาแบบจําลองที่สลับซับซอนและการใชชุดขอมูลสมมติฐาน

หลายชุด รวมถึงการเลือกขอมูลการคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใชในแบบจําลอง ซ่ึง                    

การประมาณการน้ีมีตัวแปรท่ีเกี่ยวของจํานวนมาก ดังน้ัน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ี

ประมาณการไว 

251ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีรับรูในงบแสดงฐานะการเงินที่ไมมีการซื้อขาย              

ในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคา

ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใช

ในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต             

ของคูสัญญา สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน                

ในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีใชในการคํานวณ อาจมีผลกระทบ

ตอมูลคายุติธรรมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการต้ังคาเผื่อการดอยคา

ของ ธปท. ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคา

ประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพยสิน  

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือใหมหากพบวามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ แสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาที่ตีใหมน้ีไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ   

โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการ

ประมาณการบางประการตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 8.11 

นอกจากน้ี ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เม่ือฝายบริหาร

พิจารณาวาสินทรัพยดังกลาวมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดขึ้น และจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา                 

หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง

ใชดุลยพนิิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
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 ธนาคารฯ และบริษัทยอยในฐานะผูเชา 
การกําหนดอายุสัญญาเชาที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา  
ในการกําหนดอายุสัญญาเชา ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินวาธนาคารฯ และบริษัทยอย              

มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมท่ีจะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา

โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของทั้งหมดท่ีทําใหเกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ

ธนาคารฯ และบริษัทยอยในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกน้ัน 

การกําหนดอัตราดอกเบี้ยการกูยืมสวนเพิ่ม 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจําเปนตอง

ใชดุลยพินิจในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพิ่มของธนาคารฯ และบริษัทยอยในการคิดลดหน้ีสิน

ตามสัญญาเชา โดยอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบ้ียที่ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะตองจาย              

ในการกูยืมเ งินท่ีจําเปนเพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพยที่ มีมูลคาใกล เคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชใน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีคลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันท่ีคลายคลึง  

ธนาคารฯ และบริษัทยอยในฐานะผูใหเชา  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุน ฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาธนาคารฯ และบริษัทยอยไดโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี

เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตอง

ประมาณการวาธนาคารฯ และบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน

เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินท่ีรับรูในงบแสดงฐานะการเงินที่ไมมีการซื้อขาย              

ในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประเมินมูลคา

ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรท่ีใช

ในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยงทางดานเครดิต             

ของคูสัญญา สภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงิน                

ในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานท่ีเก่ียวของกับตัวแปรท่ีใชในการคํานวณ อาจมีผลกระทบ

ตอมูลคายุติธรรมที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปดเผยลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสินรอการขายเมื่อพบวามูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนของทรัพยสินมีมูลคาลดลงกวามูลคาตามบัญชี ฝายบริหารไดใชหลักเกณฑการต้ังคาเผื่อการดอยคา

ของ ธปท. ประกอบกับการใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการดอยคาโดยพิจารณาจากราคา

ประเมินลาสุดของทรัพยสิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพยสิน  

ในการคํานวณคาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการอายุการใหประโยชน

และมูลคาคงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคา

คงเหลือใหมหากพบวามีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ แสดงมูลคาของท่ีดินดวยราคาท่ีตีใหม ซ่ึงราคาที่ตีใหมน้ีไดประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ   

โดยใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดสําหรับท่ีดิน ซ่ึงการประเมินมูลคาดังกลาวตองอาศัยขอสมมติฐานและการ

ประมาณการบางประการตามที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 8.11 

นอกจากน้ี ธนาคารฯ และบริษัทยอยพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ เม่ือฝายบริหาร

พิจารณาวาสินทรัพยดังกลาวมีขอบงช้ีของการดอยคาเกิดขึ้น และจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา                 

หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตอง

ใชดุลยพนิิจที่เก่ียวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเก่ียวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 
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มีความแนนอนอยางสมเหตุสมผลหรือไมท่ีจะใชสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเชาหรือยกเลิกสัญญาเชา

โดยคํานึงถึงขอเท็จจริงและสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของทั้งหมดท่ีทําใหเกิดส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับ

ธนาคารฯ และบริษัทยอยในการใชหรือไมใชสิทธิเลือกน้ัน 
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ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเชา ดังนั้น ฝายบริหารจําเปนตอง

ใชดุลยพินิจในการกําหนดอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพิ่มของธนาคารฯ และบริษัทยอยในการคิดลดหน้ีสิน

ตามสัญญาเชา โดยอัตราดอกเบ้ียการกูยืมสวนเพิ่มเปนอัตราดอกเบ้ียที่ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะตองจาย              

ในการกูยืมเ งินท่ีจําเปนเพื่อใหไดมาซ่ึงสินทรัพยที่ มีมูลคาใกล เคียงกับสินทรัพยสิทธิการใชใน

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีคลายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูยืมและหลักประกันท่ีคลายคลึง  

ธนาคารฯ และบริษัทยอยในฐานะผูใหเชา  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาเงินทุน ฝายบริหารไดใช

ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาธนาคารฯ และบริษัทยอยไดโอน

ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของในสินทรัพยที่เชาดังกลาวแลวหรือไม 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี

เม่ือมีความเปนไปไดคอนขางแนวาธนาคารฯ และบริษัทยอยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช

ประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตอง

ประมาณการวาธนาคารฯ และบริษัทยอยควรรับรูจํานวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวน

เทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีท่ีคาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
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หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตราการมรณะ เปนตน โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐาน

ของขอมูลท่ีดีท่ีสุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดังกลาว ซ่ึงในกรณีท่ีฝายบริหารเชื่อม่ันวาจะไมมี

ความเสียหายเกิดข้ึนจะไมบันทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดังกลาว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. การบรหิารความเส่ียง 

 ความเสี่ยงดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลง               

ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพยเสื่อมลง มีผลใหธนาคารฯ ไมไดรับชําระหนี้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา และ

อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเสี่ยงดานเครดิตมีมูลคาตามท่ีแสดงไวใน

ดานสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นแลว 

ธนาคารฯ ใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุกขณะ โดยการนําขอมูลงานวิจัยทางดาน

เศรษฐกิจและธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอรตสินเช่ือ ทั้งในสวนของการกําหนด Industry Direction 

การทํา Stress Testing และการทํา Industry Indicators เพื่อใหการติดตามและการบริหารพอรตสินเชื่อโดยรวม

มีขอมูลรอบดานและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณท้ังในและนอก

ประเทศอยางใกลชิดและตอเน่ือง เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในระดับลูกคาและระดับ Portfolio 

สําหรับในดานการขยายสินเชื่อ ธนาคารฯ มุงเนนขยายสินเช่ือจากฐานลูกคารายเดิมและรายใหมท่ีมีศักยภาพ 

และมีผลตอบแทนสูง โดยใหความสําคัญอยางมากในการประเมินคุณภาพลูกคา ศักยภาพในการทําธุรกิจ 

ความสามารถในการชําระหน้ี และความเหมาะสมของวัตถุประสงคในการใชสินเช่ือ โดยธนาคารฯ มีการ

พัฒนาเคร่ืองมือการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อเปนเคร่ืองมือประกอบการประเมินความเส่ียง

ของลูกคาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ มีการพัฒนาเคร่ืองมือ Credit Scoring สําหรับพิจารณา

สินเชื่อรายยอย รวมถึง มีการพัฒนาระบบงานแจงเตือนความเสี่ยง (Early Warning System) ไปยังหนวยงาน

สินเชื่อ เพื่อกําหนดแนวทางจัดการกอนท่ีจะเปนหน้ีมีปญหา นอกจากนี้ ธนาคารฯ มีการปรับปรุงนโยบาย

สินเชื่อและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการ

ดําเนินธุรกิจของธนาคารฯ และสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแหงประเทศไทย

อยางตอเน่ือง และมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติและเปนมาตรฐาน

และสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ ยังบริหารความเส่ียงดานเครดิตบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินภายใตแนวทางการกํากับดูแลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดานเครดิต

ของกลุมธุรกิจทางการเงินเปนประจําทุกป และ/หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีกระทบตอ

การบรหิารความเส่ียงดานเครดิต 

  

254 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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หน้ีสินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร

ประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอสมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการ เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน

อนาคต อัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน และอัตราการมรณะ เปนตน โดยใชดุลยพินิจบนพื้นฐาน

ของขอมูลท่ีดีท่ีสุดที่รับรูไดในสภาวะปจจุบัน 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหาร

จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประเมินผลของรายการดังกลาว ซ่ึงในกรณีท่ีฝายบริหารเชื่อม่ันวาจะไมมี

ความเสียหายเกิดข้ึนจะไมบันทึกประมาณการหน้ีสินจากกรณีดังกลาว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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6. การบรหิารความเส่ียง 

 ความเสี่ยงดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานเครดิต คือ ความเสี่ยงที่คูสัญญาหรือผูกูยืมไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอตกลง               

ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพยเสื่อมลง มีผลใหธนาคารฯ ไมไดรับชําระหนี้คืนเต็มจํานวนตามสัญญา และ

อาจสงผลกระทบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเสี่ยงดานเครดิตมีมูลคาตามท่ีแสดงไวใน

ดานสินทรัพยในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นแลว 

ธนาคารฯ ใหความสําคัญกับความเสี่ยงดานเครดิตท่ีอาจเกิดขึ้นไดทุกขณะ โดยการนําขอมูลงานวิจัยทางดาน

เศรษฐกิจและธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอรตสินเช่ือ ทั้งในสวนของการกําหนด Industry Direction 

การทํา Stress Testing และการทํา Industry Indicators เพื่อใหการติดตามและการบริหารพอรตสินเชื่อโดยรวม

มีขอมูลรอบดานและมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณท้ังในและนอก

ประเทศอยางใกลชิดและตอเน่ือง เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังในระดับลูกคาและระดับ Portfolio 

สําหรับในดานการขยายสินเชื่อ ธนาคารฯ มุงเนนขยายสินเช่ือจากฐานลูกคารายเดิมและรายใหมท่ีมีศักยภาพ 

และมีผลตอบแทนสูง โดยใหความสําคัญอยางมากในการประเมินคุณภาพลูกคา ศักยภาพในการทําธุรกิจ 

ความสามารถในการชําระหน้ี และความเหมาะสมของวัตถุประสงคในการใชสินเช่ือ โดยธนาคารฯ มีการ

พัฒนาเคร่ืองมือการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อเปนเคร่ืองมือประกอบการประเมินความเส่ียง

ของลูกคาธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ มีการพัฒนาเคร่ืองมือ Credit Scoring สําหรับพิจารณา

สินเชื่อรายยอย รวมถึง มีการพัฒนาระบบงานแจงเตือนความเสี่ยง (Early Warning System) ไปยังหนวยงาน

สินเชื่อ เพื่อกําหนดแนวทางจัดการกอนท่ีจะเปนหน้ีมีปญหา นอกจากนี้ ธนาคารฯ มีการปรับปรุงนโยบาย

สินเชื่อและนโยบายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงดานเครดิตใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและการ

ดําเนินธุรกิจของธนาคารฯ และสอดคลองกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแหงประเทศไทย

อยางตอเน่ือง และมีการทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติและเปนมาตรฐาน

และสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

ธนาคารฯ ยังบริหารความเส่ียงดานเครดิตบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินภายใตแนวทางการกํากับดูแลของ

ธนาคารแหงประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงดานเครดิต

ของกลุมธุรกิจทางการเงินเปนประจําทุกป และ/หรือในกรณีท่ีมีเหตุการณเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีกระทบตอ

การบรหิารความเส่ียงดานเครดิต 

  

255ส่วนท่ี 3 งบการเงิน



39 

นอกจากน้ี ธนาคารฯ ติดตามและรายงานผลการบริหารความเส่ียงของธนาคารฯ และในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

เพื่อควบคุมความเส่ียงดานเครดิตให เปนไปตามแผนการบริหารความเส่ียงดานเครดิตของธนาคารฯ  

แนวนโยบายการกํากับดูแลความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารแหงประเทศไทยและหลักเกณฑของหนวยงาน

กํากับดูแลของทางการ ทั้งน้ี มีการรายงานผลการบริหารความเส่ียงเสนอคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงเปน

ประจําอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารฯ อยางนอย                   

ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารฯ ดูแลลูกคาที่ผานการอนุมัติสินเช่ืออยางใกลชิด เพื่อใหมั่นใจ

วาลูกคาไดปฏิบัติตามเง่ือนไขสัญญาที่ใหไวกับธนาคารฯ โดยสรางระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs 

หากลูกคารายใดออนแอท่ีมีโอกาสเสียในอนาคต (Watch List) ซึ่งบางรายอาจจะยังไมเริ่มคางชําระจนเปน

สินเช่ือดอยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ผูรับผิดชอบจะดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อปองกัน               

มิใหเปน NPLs และหากลูกคารายใดเปน NPLs แลว ธนาคารฯ กําหนดมาตรการใหปรับปรุงโครงสรางหน้ี

ควบคูไปกับการดําเนินการดานกฎหมาย ระบบงานโครงการเรงลดปริมาณ NPLs จะชวยในการวางแผน

ดําเนินการท่ีชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อแกไขปญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหนาเปน

ประจําเพื่อใหธนาคารฯ ไดรับชําระหน้ีเร็วขึ้นและเสียหายนอยท่ีสุด 

การประเมินความเพียงพอของเงินสํารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหมีกระบวนการ

ตรวจสอบความถูกตองของการจัดชั้นหนี้ ความครบถวนและถูกตองของขอมูลการปรับปรุงโครงสรางหน้ี 

และขอมูลเกี่ยวกับหลักประกัน เชน ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้มีผลตอเงิน

สํารองคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตของธนาคารฯ 

การตัดสินทรัพยออกจากบัญชี ธนาคารฯ มีนโยบายใหตัดบัญชีสินเชื่อท่ีจัดช้ันสงสัยจะสูญที่กันเงินสํารอง 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตครบรอยละ 100 ซึ่งธนาคารฯ ยังคงเรงดําเนินการติดตามทวงถามหรือดําเนินการ

ทางกฎหมายจนถึงท่ีสุด 

การกําหนดกระบวนการสอบทานสินเชื่อ เพื่อใหม่ันใจวาไดมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานใน               

การอนุมัติสินเชื่อ/ปรับปรุงโครงสรางหน้ี นอกจากน้ี ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินใหสินเช่ือและ

สินทรพัยอื่นท่ีเก่ียวของเพื่อประโยชนในการจัดช้ันตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทย  
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ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต 
ตารางดานลางน้ีแสดงฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิตสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรูและยังไม

รบัรู ฐานะเปดตอความเสี่ยงสูงสุดเปนมูลคาขั้นตนของเครื่องมือทางการเงินโดยไมคํานึงถึงหลักประกันและ

การดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือโดย 

- สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต คือ มูลคา

ตามบัญชีขั้นตนกอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

- สัญญาค้ําประกันทางการเงิน ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต คือ จํานวนสูงสุดท่ีธนาคารฯ ตอง

จายชําระเมื่อผูถือสัญญาค้ําประกันทวงถาม 

- ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อซึ่งไมสามารถยกเลิกไดตลอดอายุของสินเชื่อน้ัน ฐานะเปดสูงสุดตอความ

เส่ียงดานเครดิต คือ จํานวนตามขอตกลงการใหกูยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต มีดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย) 471,500 519,529 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                        1,645  1,787 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                     

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                     322,190  300,505 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรบั 2,649,542 2,351,041 

ดอกเบ้ียคางรับที่ไมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ 756 1,038 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 3,445,633 3,173,900 

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ         1,289,413  1,320,320 

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน         97,612  48,928 

รวม 1,387,025 1,369,248 

รวมฐานะเปดสูงสุดตอความเสี่ยงดานเครดิต 4,832,658 4,543,148 

 
  

256 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต 
ตารางดานลางน้ีแสดงฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิตสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีรับรูและยังไม

รบัรู ฐานะเปดตอความเสี่ยงสูงสุดเปนมูลคาขั้นตนของเครื่องมือทางการเงินโดยไมคํานึงถึงหลักประกันและ

การดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือโดย 

- สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต คือ มูลคา

ตามบัญชีขั้นตนกอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

- สัญญาค้ําประกันทางการเงิน ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต คือ จํานวนสูงสุดท่ีธนาคารฯ ตอง

จายชําระเมื่อผูถือสัญญาค้ําประกันทวงถาม 

- ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อซึ่งไมสามารถยกเลิกไดตลอดอายุของสินเชื่อน้ัน ฐานะเปดสูงสุดตอความ

เส่ียงดานเครดิต คือ จํานวนตามขอตกลงการใหกูยืม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ฐานะเปดสูงสุดตอความเส่ียงดานเครดิต มีดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย) 471,500 519,529 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                        1,645  1,787 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                     

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน                     322,190  300,505 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรบั 2,649,542 2,351,041 

ดอกเบ้ียคางรับที่ไมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ 756 1,038 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 3,445,633 3,173,900 

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ         1,289,413  1,320,320 

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน         97,612  48,928 

รวม 1,387,025 1,369,248 

รวมฐานะเปดสูงสุดตอความเสี่ยงดานเครดิต 4,832,658 4,543,148 

 
  

257ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรพัย) 471,116 519,058 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย 641 942 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                     

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 323,276 301,259 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรบั 2,565,113 2,267,679 

ดอกเบ้ียคางรับที่ไมเกี่ยวกับเงินใหสินเชื่อ 756 1,038 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 3,360,902 3,089,976 

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ         1,289,413  1,320,320 

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน         97,612  48,928 

รวม 1,387,025 1,369,248 

รวมฐานะเปดสูงสุดตอความเสี่ยงดานเครดิต 4,747,927 4,459,224 
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การวิเคราะหคุณภาพดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานเครดิต เปนความเส่ียงที่ลูกหน้ีหรือคูสัญญาจะไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาสงผลให

ธนาคารฯ ขาดทุน ธนาคารฯ กําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานเครดิต โดยทําการวิเคราะห

เครดิตจากขอมูลของลูกคา และติดตามสถานะของลูกคาอยางตอเน่ือง  

ตารางดานลางแสดงขอมูลเก่ียวกับคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน จํานวนเงินท่ีแสดงในตาราง 

สําหรับสินทรัพยทางการเงิน คือ มูลคาตามบัญชีขั้นตน (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น) และสําหรับภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน คือ จํานวนท่ีมีภาระผูกพัน

หรือค้ําประกัน ตามลําดับ 

คําอธิบายของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นตลอดชวงอายุที่คาดไว และการดอยคาดานเครดิต อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม           

ขอ 4.8 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ                    

ของความเสี่ยง            

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสาํคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ      

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน

ที่ใชวธิีอยางงายใน

การคํานวณผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย) 
Investment grade 42,765 485  - - 43,250 

Non-investment grade - 5,286  - - 5,286  

ไมคางชําระ 422,255  454  - - 422,709  

คางชําระ 1 - 30 วัน 255  - -  255  

รวม 465,275  6,225  - - 471,500  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (2,198) (86) - - (2,284) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 463,077  6,139  - - 469,216  

      

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade              1,167    -                - -          1,167  

Non-investment grade                 -          442             36       -           478  

รวม       1,167       442             36  -   1,645  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น    - 

                              

(10) 

                              

(36)                            - 

                                 

(46) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ           1,167                 432            -         -     1,599  

      

258 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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การวิเคราะหคุณภาพดานเครดิต 
ความเสี่ยงดานเครดิต เปนความเส่ียงที่ลูกหน้ีหรือคูสัญญาจะไมสามารถปฏิบัติไดตามสัญญาสงผลให

ธนาคารฯ ขาดทุน ธนาคารฯ กําหนดนโยบายในการปองกันความเสี่ยงดานเครดิต โดยทําการวิเคราะห

เครดิตจากขอมูลของลูกคา และติดตามสถานะของลูกคาอยางตอเน่ือง  

ตารางดานลางแสดงขอมูลเก่ียวกับคุณภาพดานเครดิตของสินทรัพยทางการเงิน จํานวนเงินท่ีแสดงในตาราง 

สําหรับสินทรัพยทางการเงิน คือ มูลคาตามบัญชีขั้นตน (กอนหักคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้น) และสําหรับภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน คือ จํานวนท่ีมีภาระผูกพัน

หรือค้ําประกัน ตามลําดับ 

คําอธิบายของผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ

เกิดขึ้นตลอดชวงอายุที่คาดไว และการดอยคาดานเครดิต อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม           

ขอ 4.8 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ                    

ของความเสี่ยง            

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสาํคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ      

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน

ที่ใชวธิีอยางงายใน

การคํานวณผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย) 
Investment grade 42,765 485  - - 43,250 

Non-investment grade - 5,286  - - 5,286  

ไมคางชําระ 422,255  454  - - 422,709  

คางชําระ 1 - 30 วัน 255  - -  255  

รวม 465,275  6,225  - - 471,500  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (2,198) (86) - - (2,284) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 463,077  6,139  - - 469,216  

      

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade              1,167    -                - -          1,167  

Non-investment grade                 -          442             36       -           478  

รวม       1,167       442             36  -   1,645  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น    - 

                              

(10) 

                              

(36)                            - 

                                 

(46) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ           1,167                 432            -         -     1,599  

      

259ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ                    

ของความเสี่ยง            

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสาํคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ      

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน

ที่ใชวธิีอยางงายใน

การคํานวณผล

ขาดทุนดานเครดิตท่ี

คาดวาจะเกิดขึ้น

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
Investment grade 322,190    -   - -       322,190  

รวม 322,190    -   - -       322,190  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                      

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

                                 

(34) 

                               

- 

                            

(926)               - 

                               

(960) 

      

เงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 
ไมคางชําระ  1,920,982      189,409           12,589      878         2,123,858  

คางชําระ 1 - 30 วัน     384,696      26,057                  2,433            450         413,636  

คางชําระ 31 - 60 วนั                -         9,139             941  76     10,156  

คางชําระ 61 - 90 วัน                      -            2,795                 828           59        3,682  

มากกวา 90 วันขึ้นไป            800             1,043           94,631     1,736           98,210  

รวม    2,306,478   228,443       111,422      3,199       2,649,542  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                   

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

                          

(44,722) 

                       

(48,923) 

                       

(77,334) 

                     

(2,343) 

                         

(173,322) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 2,261,756  179,520  34,088  856  2,476,220  

      
ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ      
ภาระผูกพนัที่จะใหสินเชื่อ        1,168,564  114,630     6,219        -  1,289,413  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต               

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น        (1,792)         (1,897)            (503)   -         (4,192) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ  1,166,772  112,733             5,716      -   1,285,221  

      

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน      

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน        91,564      5,897         151        -          97,612  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต               

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น          (153)  (347)    (13) -               (513) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 91,411  5,550    138        -          97,099  
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ                    

ของความเสี่ยง            

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสาํคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ      

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีใชวิธีอยางงายใน

การคํานวณผล

ขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ

(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
Investment grade 39,946 53 - 25 40,024 

Non-investment grade - 4,794 - - 4,794 

ไมคางชําระ 473,633 1,078 - - 474,711 

รวม 513,579 5,925 - 25 519,529 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (2,568) (169) - - (2,737) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 511,011 5,756 - 25 516,792 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade 1,401 - - - 1,401 

Non-investment grade - 350 36 - 386 

รวม 1,401 350 36 - 1,787 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (1) (10) (36) - (47) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,400 340 - - 1,740 

      

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
Investment grade 300,505 - - - 300,505 

รวม 300,505 - - - 300,505 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                      

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (42) - (926) - (968) 

      

เงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 
ไมคางชําระ  1,650,474 176,005 5,143 2,027 1,833,649 

คางชําระ 1 - 30 วัน  362,312 17,387 1,268 385 381,352 

คางชําระ 31 - 60 วัน 11 14,196 3,565 40 17,812 

คางชําระ 61 - 90 วัน 22 15,058 523 19 15,622 

มากกวา 90 วันขึ้นไป  556 855 98,908 2,287 102,606 

รวม 2,013,375 223,501 109,407 4,758 2,351,041 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                   

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (32,093) (41,627) (74,204) (2,604) (150,528) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,981,282 181,874 35,203 2,154 2,200,513 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ                    

ของความเสี่ยง            

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสาํคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ      

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีใชวิธีอยางงายใน

การคํานวณผล

ขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ

(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) 
Investment grade 39,946 53 - 25 40,024 

Non-investment grade - 4,794 - - 4,794 

ไมคางชําระ 473,633 1,078 - - 474,711 

รวม 513,579 5,925 - 25 519,529 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (2,568) (169) - - (2,737) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 511,011 5,756 - 25 516,792 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade 1,401 - - - 1,401 

Non-investment grade - 350 36 - 386 

รวม 1,401 350 36 - 1,787 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (1) (10) (36) - (47) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,400 340 - - 1,740 

      

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
Investment grade 300,505 - - - 300,505 

รวม 300,505 - - - 300,505 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                      

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (42) - (926) - (968) 

      

เงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 
ไมคางชําระ  1,650,474 176,005 5,143 2,027 1,833,649 

คางชําระ 1 - 30 วัน  362,312 17,387 1,268 385 381,352 

คางชําระ 31 - 60 วัน 11 14,196 3,565 40 17,812 

คางชําระ 61 - 90 วัน 22 15,058 523 19 15,622 

มากกวา 90 วันขึ้นไป  556 855 98,908 2,287 102,606 

รวม 2,013,375 223,501 109,407 4,758 2,351,041 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                   

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (32,093) (41,627) (74,204) (2,604) (150,528) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,981,282 181,874 35,203 2,154 2,200,513 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญ                    

ของความเสี่ยง            

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีมีการ

เพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสาํคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ      

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL -

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีใชวิธีอยางงายใน

การคํานวณผล

ขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น

ตลอดอาย ุ

(Lifetime ECL - 

simplified approach) รวม 

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ      
ภาระผูกพนัที่จะใหสินเชื่อ 1,216,783 95,448 8,089 - 1,320,320 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต               

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (910) (2,357) (858) - (4,125) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,215,873 93,091 7,231 - 1,316,195 

      

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน      

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน 43,942 4,822 164 - 48,928 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต               

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (117) (334) (12) - (463) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 43,825 4,488 152 - 48,465 

 
 
 

    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไม

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยง            

ดานเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน            

ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเส่ียง

ดานเครดิต  

 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงินที่มี

การดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย) 
Investment grade     42,381    485  -       42,866  

Non-investment grade  - 5,286  - 5,286  

ไมคางชําระ   422,255  454  - 422,709  

คางชําระ 1 - 30 วัน 255  - - 255  

รวม      464,891  6,225  - 471,116  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต           

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น   (2,198)  (86) - (2,284) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 462,693  6,139  - 468,832  
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    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไม

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยง            

ดานเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน            

ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเส่ียง

ดานเครดิต  

 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงินที่มี

การดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade 163       -  -  163  

Non-investment grade   - 442  36   478  

รวม 163      442  36     641  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น - (10) (36)  (46) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 163  432  -  595  

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
Investment grade 323,276    - -  323,276  

รวม  323,276  -    -  323,276  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                   

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  (34)   -   (926)   (960) 

     

เงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ    
ไมคางชําระ 1,853,438  182,124   12,589    2,048,151  

คางชําระ 1 - 30 วัน  383,834    24,880    2,433  411,147  

คางชําระ 31 - 60 วัน - 8,449  941    9,390  

คางชําระ 61 - 90 วัน -    2,568   828  3,396  

มากกวา 90 วันขึ้นไป  - - 93,029  93,029  

รวม 2,237,272     218,021    109,820    2,565,113  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต               

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  (40,824)     (46,558)  (76,268)  (163,650) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 2,196,448  171,463  33,552   2,401,463  

     

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ     
ภาระผูกพนัที่จะใหสินเชื่อ        1,168,564  114,630     6,219   1,289,413  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต           

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น        (1,792)         (1,897)            (503)         (4,192) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ  1,166,772  112,733             5,716    1,285,221  

     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน        91,564      5,897         151           97,612  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต         

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น          (153)  (347)    (13)               (513) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 91,411  5,550    138           97,099  

 

262 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



46 

    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไม

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยง            

ดานเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน            

ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเส่ียง

ดานเครดิต  

 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงินที่มี

การดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade 163       -  -  163  

Non-investment grade   - 442  36   478  

รวม 163      442  36     641  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น - (10) (36)  (46) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 163  432  -  595  

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
Investment grade 323,276    - -  323,276  

รวม  323,276  -    -  323,276  

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                   

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน  (34)   -   (926)   (960) 

     

เงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ    
ไมคางชําระ 1,853,438  182,124   12,589    2,048,151  

คางชําระ 1 - 30 วัน  383,834    24,880    2,433  411,147  

คางชําระ 31 - 60 วัน - 8,449  941    9,390  

คางชําระ 61 - 90 วัน -    2,568   828  3,396  

มากกวา 90 วันขึ้นไป  - - 93,029  93,029  

รวม 2,237,272     218,021    109,820    2,565,113  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต               

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น  (40,824)     (46,558)  (76,268)  (163,650) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 2,196,448  171,463  33,552   2,401,463  

     

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ     
ภาระผูกพนัที่จะใหสินเชื่อ        1,168,564  114,630     6,219   1,289,413  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต           

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น        (1,792)         (1,897)            (503)         (4,192) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ  1,166,772  112,733             5,716    1,285,221  

     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน        91,564      5,897         151           97,612  

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต         

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น          (153)  (347)    (13)               (513) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 91,411  5,550    138           97,099  
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    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไม

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยง            

ดานเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน            

ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเส่ียง

ดานเครดิต  

 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงินที่มี

การดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย) 
Investment grade 39,500 53 - 39,553 

Non-investment grade - 4,794 - 4,794 

ไมคางชําระ 473,633 1,078 - 474,711 

รวม 513,133 5,925 - 519,058 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต           

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (2,568) (169) - (2,737) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 510,565 5,756 - 516,321 

     

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยวิธีราคาทุนตัดจําหนาย                
Investment grade 556 - - 556 

Non-investment grade - 350 36 386 

รวม 556 350 36 942 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (1) (10) (36) (47) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 555 340 - 895 

     

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น                      
Investment grade 301,259 - - 301,259 

รวม 301,259 - - 301,259 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต                   

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน (42) - (926) (968) 

     

เงินใหสินเชื่อแกลกูหนี้และดอกเบี้ยคางรับสุทธิ    
ไมคางชําระ 1,586,211 168,330 5,143 1,759,684 

คางชําระ 1 - 30 วัน  361,232 15,976 1,268 378,476 

คางชําระ 31 - 60 วัน - 13,384 3,565 16,949 

คางชําระ 61 - 90 วัน - 14,741 523 15,264 

มากกวา 90 วันขึ้นไป  - - 97,306 97,306 

รวม 1,947,443 212,431 107,805 2,267,679 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต             

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (28,249) (39,183) (73,158) (140,590) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,919,194 173,248 34,647 2,127,089 
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    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไม

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยง            

ดานเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน            

ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเส่ียง

ดานเครดิต  

 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงินที่มี

การดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ     
ภาระผูกพนัที่จะใหสินเชื่อ 1,216,783 95,448 8,089 1,320,320 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต           

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (910) (2,357) (858) (4,125) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,215,873 93,091 7,231 1,316,195 

     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน 43,942 4,822 164 48,928 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต         

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (117) (334) (12) (463) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 43,825 4,488 152 48,465 

 

หลกัประกันและการดําเนินการใด ๆ เพื่อเพ่ิมความนาเช่ือถือ 
ธนาคารฯ มีหลักประกันท่ีถือไวและการดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะ

เปดตอความเสี่ยงท่ีมีหลักประกันท่ีธนาคารฯ ถือไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินแตละประเภทมีดังนี้ 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปดตอความเสี่ยงที่มีหลักประกัน  

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 ประเภทของหลักประกันหลัก 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย) 383,413 449,876 ตราสารหนี้ 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ      1,671,685  1,589,418 ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
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    (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไม

มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเสี่ยง            

ดานเครดิต (12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน            

ที่มีการเพ่ิมขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความเส่ียง

ดานเครดิต  

 (Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงินที่มี

การดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - credit 

impaired) รวม 

ภาระผูกพันท่ีจะใหสินเช่ือ     
ภาระผูกพนัที่จะใหสินเชื่อ 1,216,783 95,448 8,089 1,320,320 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต           

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (910) (2,357) (858) (4,125) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 1,215,873 93,091 7,231 1,316,195 

     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน     

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน 43,942 4,822 164 48,928 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต         

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (117) (334) (12) (463) 

มูลคาตามบัญชีสุทธ ิ 43,825 4,488 152 48,465 

 

หลกัประกันและการดําเนินการใด ๆ เพื่อเพ่ิมความนาเช่ือถือ 
ธนาคารฯ มีหลักประกันท่ีถือไวและการดําเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะ

เปดตอความเสี่ยงท่ีมีหลักประกันท่ีธนาคารฯ ถือไวสําหรับสินทรัพยทางการเงินแตละประเภทมีดังนี้ 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ฐานะเปดตอความเสี่ยงที่มีหลักประกัน  

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 ประเภทของหลักประกันหลัก 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สนิทรัพย) 383,413 449,876 ตราสารหนี้ 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบี้ยคางรับ      1,671,685  1,589,418 ท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
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 ความเสี่ยงดานตลาด 
ความเส่ียงดานตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีธนาคารฯ อาจไดรับความเสียหายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง

มูลคาของฐานะท่ีอยูในงบแสดงฐานะการเงินท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน 

ราคาตราสารทุน และราคาสินคาโภคภัณฑ ท่ีมีผลกระทบในทางลบตอรายไดและเงินกองทุนของธนาคารฯ 

ท้ังน้ี ธนาคารฯ ไดดําเนินการติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่เกิดข้ึนกับฐานะในบัญชีเพื่อการคาและฐานะ

ในบัญชีเพื่อการธนาคารฯ โดยการเปรียบเทียบความเสี่ยงดังกลาวกับเพดานหรือตัวบงชี้ความเสี่ยงประเภท            

ตาง ๆ ท่ีไดรับอนุมัติ และกําหนดแนวทางปฏิบัติเม่ือมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบงชี้ความเสี่ยงท่ี

กําหนด รวมถึงมีการรายงานขอมูลดังกลาวตอผูบริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง

เปนประจํา 

- ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ยเปนความเสี่ยงที่รายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากการ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการสินทรัพย หนี้สิน และฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความออนไหวตอ

อัตราดอกเบ้ีย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดดอกเบ้ียสุทธิ (Net Interest Income) 

มูลคาทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มูลคาตลาดของรายการเพื่อคา (Trading Account) และรายได

และคาใชจายอื่นที่สัมพันธกับอัตราดอกเบี้ย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ สําคัญของธนาคารฯ และ             

บริษัทยอย จําแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยหรือระยะเวลาครบกําหนดตามสัญญา

แลวแตวันใดจะถึงกอน ดังนี้ 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียทันที

ถึงภายใน              

1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบี้ย ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสด                  -                  -                  -                  -           63,544                   -           63,544  

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน         392,239            20,056            14,424                131            44,568                   -         471,418  

เงินลงทุน           20,218          101,064            73,528          128,989            18,253                  36          342,088  

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้      1,619,072          394,944          397,356            87,682            23,143          106,766       2,628,963  

รวมสินทรัพยทางการเงิน      2,031,529          516,064          485,308          216,802          149,508          106,802       3,506,013 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 2,149,972          124,080          184,170            32,402          124,123                   -      2,614,747  

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน         185,719            24,901            34,673            44,854              6,197                   -         296,344  

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม                  -                  - - -             4,210                   -             4,210  

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื                  - 4,604 7,717 118,930 2,566                  -         133,817  

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,335,691  153,585 226,560 196,186 137,096                  -      3,049,118  

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ียทันที

ถึงภายใน                  

1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบ้ีย ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,161 - 68,161 

รายการระหวางธนาคารและ

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 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,414,740 301,386 427,590 61,114 22,644 107,368 2,334,842 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 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 

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน 179,848 43,441 6,983 38,194 6,100 - 274,566 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,732 - 4,732 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื - 2,268 6,275 78,021 - - 86,564 

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,069,073 167,729 323,181 153,901 115,203 - 2,829,087 

 
 

266 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



50 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เปล่ียนอัตรา

ดอกเบ้ียทันที

ถึงภายใน              

1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบี้ย ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสด                  -                  -                  -                  -           63,544                   -           63,544  

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน         392,239            20,056            14,424                131            44,568                   -         471,418  

เงินลงทุน           20,218          101,064            73,528          128,989            18,253                  36          342,088  

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้      1,619,072          394,944          397,356            87,682            23,143          106,766       2,628,963  

รวมสินทรัพยทางการเงิน      2,031,529          516,064          485,308          216,802          149,508          106,802       3,506,013 

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 2,149,972          124,080          184,170            32,402          124,123                   -      2,614,747  

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน         185,719            24,901            34,673            44,854              6,197                   -         296,344  

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม                  -                  - - -             4,210                   -             4,210  

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื                  - 4,604 7,717 118,930 2,566                  -         133,817  

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,335,691  153,585 226,560 196,186 137,096                  -      3,049,118  

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ียทันที

ถึงภายใน                  

1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบ้ีย ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,161 - 68,161 

รายการระหวางธนาคารและ

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 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,414,740 301,386 427,590 61,114 22,644 107,368 2,334,842 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 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 

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน 179,848 43,441 6,983 38,194 6,100 - 274,566 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,732 - 4,732 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื - 2,268 6,275 78,021 - - 86,564 

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,069,073 167,729 323,181 153,901 115,203 - 2,829,087 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ียทันที

ถึงภายใน             

1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบี้ย ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสด                  -                  -                  -                  -           63,515                   -           63,515  

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน         392,231           20,056            14,424                131            44,192                   -         471,034  

เงินลงทุน           20,218          101,228            73,259          129,177            18,250                  36          342,168  

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้      1,625,121         329,265          395,573            86,203              5,534          103,425      2,545,121  

รวมสินทรัพยทางการเงิน      2,037,570          450,549          483,256          215,511          131,491          103,461       3,421,838  

หน้ีสินทางการเงิน        

เงินรับฝาก 2,153,515 124,080         184,899  32,437          124,135                   -      2,619,066  

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน         181,773            24,901            34,673            44,854              6,197                   -         292,398  

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม                  -                  - - -             4,210                   -             4,210  

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื                  - 3,982 - 84,844            2,566                  -           91,392  

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,335,288 152,963 219,572 162,135 137,108                  -      3,007,066  

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เปลี่ยนอัตรา

ดอกเบ้ียทันที

ถึงภายใน            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 3 - 12 เดือน เกินกวา 1 ป ไมมีดอกเบ้ีย ดอยคุณภาพ รวม 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสด - - - - 68,116 - 68,116 

รายการระหวางธนาคารและ

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 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 1,425,332 233,886 425,923 58,690 4,937 103,254 2,252,022 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 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 

รายการระหวางธนาคารและ

ตลาดเงิน 173,706 43,441 6,983 38,194 6,101 - 268,425 

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม - - - - 4,732 - 4,732 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยมื - - - 44,293 - - 44,293 

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,065,785 165,461 317,448 120,328 115,208 - 2,784,230 
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- การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

การวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เปนการแสดงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียที่เปนไปไดตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสวนของเจาของของธนาคารฯ  

โดยกําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่ 

ความออนไหวของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียตอกําไร

หรือขาดทุนสําหรับป สําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน ธนาคารฯ ประเมินความออนไหวโดยพิจารณาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิท่ีเปล่ียนแปลงไป                  

(Net Interest Income Change) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนาภายใตขอสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ของรายการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการ

ปรับอตัราดอกเบี้ยของแตละรายการ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีตอกําไรหรือขาดทุนและสวนของเจาของ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ 

 กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ กําไรหรือขาดทนุ สวนของเจาของ 

อัตราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 173 173 (94) (94) 

อัตราดอกเบ้ียลดลงรอยละ 1 (11,628) (11,628) (9,777) (9,777) 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ 

 กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ กําไรหรือขาดทนุ สวนของเจาของ 

อัตราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 (282) (282) (370) (370) 

อัตราดอกเบ้ียลดลงรอยละ 1 (11,173) (11,173) (9,501) (9,501) 

-  
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- การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย 

การวิเคราะหความออนไหวตอการเปล่ียนแปลงของอัตราดอกเบ้ีย เปนการแสดงผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียที่เปนไปไดตองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและสวนของเจาของของธนาคารฯ  

โดยกําหนดใหตัวแปรอื่นคงที่ 

ความออนไหวของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเปนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ียตอกําไร

หรือขาดทุนสําหรับป สําหรับสินทรัพยทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วันส้ินรอบระยะเวลา

รายงาน ธนาคารฯ ประเมินความออนไหวโดยพิจารณาจากรายไดดอกเบี้ยสุทธิท่ีเปล่ียนแปลงไป                  

(Net Interest Income Change) ในระยะเวลา 12 เดือนขางหนาภายใตขอสมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.00 ของรายการสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการ

ปรับอตัราดอกเบี้ยของแตละรายการ 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบ้ียท่ีมีตอกําไรหรือขาดทุนและสวนของเจาของ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้ 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ 

 กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ กําไรหรือขาดทนุ สวนของเจาของ 

อัตราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 173 173 (94) (94) 

อัตราดอกเบ้ียลดลงรอยละ 1 (11,628) (11,628) (9,777) (9,777) 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ 

 กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ กําไรหรือขาดทนุ สวนของเจาของ 

อัตราดอกเบ้ียเพิ่มขึ้นรอยละ 1 (282) (282) (370) (370) 

อัตราดอกเบ้ียลดลงรอยละ 1 (11,173) (11,173) (9,501) (9,501) 

-  
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- ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

เปนความเส่ียงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียน เน่ืองมาจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพยหรือหน้ีสินใน

สกุลเงินตางประเทศ เม่ือแปลงมูลคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศของรายการตาง ๆ ในงบการเงินของ

ธนาคารฯ ไปเปนสกุลเงินบาทแลว ทําใหมูลคาสินทรัพยของธนาคารฯ ลดลง รวมถึงการลดลงของ

รายไดหรือเกิดผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

ธนาคารฯ มีธุรกรรมที่เก่ียวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทําใหมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียน อยางไรก็ตาม ธนาคารฯ มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

โดยติดตามความเส่ียงเปนประจําและควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายในเพดานความเส่ียงท่ีธนาคารฯ 

กําหนด 

- ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563             

มีดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ยูโร เยน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน     

เงินสด 1,301 391 132 561 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 19,500 633 502 3,224 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 905,975 132,036 44,362 22,638 

เงินลงทุน 21,430 5,779 27,974 4,275 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 69,331 346 260 560 

รวมสินทรัพย 1,017,537 139,185 73,230 31,258 

เงินรับฝาก 26,073 1,631 66 1,236 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 32,365 488 - 1 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 927,650 137,491 72,512 26,799 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 44,705 - - - 

รวมหน้ีสิน 1,030,793 139,610 72,578 28,036 

สุทธิ (13,256) (425) 652 3,222 

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน     

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ 15,190 - - 53 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 4,311 189 19 1 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 28,425 2,384 806 1,298 

ภาระผูกพันอื่น ๆ 15,862 3,127 13 114 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ยูโร เยน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน     

เงินสด 542 295 78 383 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 13,674 1,112 552 4,029 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 757,092 118,450 44,372 16,304 

เงินลงทุน 15,095 1,721 18,021 2,265 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 55,581 474 242 125 

รวมสินทรัพย 841,984 122,052 63,265 23,106 

เงินรับฝาก 32,682 1,684 96 3,138 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,781 271 - 58 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 813,632 119,644 62,456 16,333 

รวมหน้ีสิน 855,095 121,599 62,552 19,529 

สุทธิ (13,111) 453 713 3,577 

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน     

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ 40,690 - - 105 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 1,735 138 2 4 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 22,302 2,654 1,670 2,417 

ภาระผูกพันอื่น ๆ 15,728 3,043 29 209 
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- ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

เปนความเส่ียงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตรา

แลกเปล่ียน เน่ืองมาจากการทําธุรกรรมในสกุลเงินตางประเทศ หรือจากการมีสินทรัพยหรือหน้ีสินใน

สกุลเงินตางประเทศ เม่ือแปลงมูลคาท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศของรายการตาง ๆ ในงบการเงินของ

ธนาคารฯ ไปเปนสกุลเงินบาทแลว ทําใหมูลคาสินทรัพยของธนาคารฯ ลดลง รวมถึงการลดลงของ

รายไดหรือเกิดผลขาดทุนจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศ 

ธนาคารฯ มีธุรกรรมที่เก่ียวกับการปริวรรตเงินตราตางประเทศทําใหมีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลง

ของอัตราแลกเปล่ียน อยางไรก็ตาม ธนาคารฯ มีนโยบายในการปองกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน

โดยติดตามความเส่ียงเปนประจําและควบคุมความเสี่ยงใหอยูภายในเพดานความเส่ียงท่ีธนาคารฯ 

กําหนด 

- ฐานะเงินตราตางประเทศของธนาคารฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563             

มีดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ยูโร เยน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน     

เงินสด 1,301 391 132 561 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 19,500 633 502 3,224 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 905,975 132,036 44,362 22,638 

เงินลงทุน 21,430 5,779 27,974 4,275 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 69,331 346 260 560 

รวมสินทรัพย 1,017,537 139,185 73,230 31,258 

เงินรับฝาก 26,073 1,631 66 1,236 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 32,365 488 - 1 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 927,650 137,491 72,512 26,799 

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืม 44,705 - - - 

รวมหน้ีสิน 1,030,793 139,610 72,578 28,036 

สุทธิ (13,256) (425) 652 3,222 

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน     

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ 15,190 - - 53 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 4,311 189 19 1 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 28,425 2,384 806 1,298 

ภาระผูกพันอื่น ๆ 15,862 3,127 13 114 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 ดอลลารสหรัฐอเมริกา ยูโร เยน อ่ืน ๆ 

ฐานะเงินตราตางประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน     

เงินสด 542 295 78 383 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 13,674 1,112 552 4,029 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 757,092 118,450 44,372 16,304 

เงินลงทุน 15,095 1,721 18,021 2,265 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ 55,581 474 242 125 

รวมสินทรัพย 841,984 122,052 63,265 23,106 

เงินรับฝาก 32,682 1,684 96 3,138 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 8,781 271 - 58 

หนี้สินตราสารอนุพันธ 813,632 119,644 62,456 16,333 

รวมหน้ีสิน 855,095 121,599 62,552 19,529 

สุทธิ (13,111) 453 713 3,577 

ฐานะเงินตราตางประเทศของภาระผูกพัน     

ภาระผูกพันที่จะใหสินเชื่อ 40,690 - - 105 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 1,735 138 2 4 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 22,302 2,654 1,670 2,417 

ภาระผูกพันอื่น ๆ 15,728 3,043 29 209 
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- การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การวิเคราะหจะคํานวณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนที่เปนไปไดตองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและสวนของเจาของของธนาคารฯ โดยมีขอสมมติฐานวาตัวแปรอื่นคงที่ ความเสี่ยงท่ีเผชิญและ

วิธีการท่ีใชในการวเิคราะหความออนไหวไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากรอบระยะเวลากอน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีตอกําไรหรือขาดทุนและสวนของเจาของ                  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรปุไดดังน้ี 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ 

 กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 (639) (981) (2,435) (836) 

ลดลงรอยละ 10 639 981 2,435 836 

 

- ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยประเภทตราสารทุนหรือหุนทุนหรือดัชนี

ตลาดหลักทรัพยทําใหเกิดความผันผวนตอรายได หรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน ธนาคารฯ มีการ

ติดตามควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยกําหนดกรอบเพดานความเส่ียง การทดสอบ

ภาวะวิกฤตเปนรายเดือน และการจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงเปน

รายวัน คณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียงเปนรายเดือน รวมท้ังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหาก

เกิดการเกินเพดานความเสี่ยงในแตระดับที่ไดรับอนุมัติ 

- ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ 

เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของราคา

สินคาโภคภัณฑ ท้ังนี้ ธนาคารฯ ยังไมมีนโยบายถือฐานะดังกลาว จึงดําเนินการบริหารความเสี่ยงใน
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ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารฯ ไมสามารถชําระหน้ีหรือภาระผูกพันเม่ือถึง

กําหนดเน่ืองจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือ

สามารถจัดหาเงินทุนไดดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและ

เงินกองทุนของธนาคารฯ ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

โครงสรางแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

ธนาคารฯ มีแหลงเงินทุนหลักมาจากเงินรับฝาก ซ่ึงสวนใหญเปนเงินรับฝากระยะสั้นไมเกิน 1 ป และ                    

เ งินรับฝากที่สามารถถอนไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลาฝาก เชน เงินฝากออมทรัพย และเงินฝาก                     

กระแสรายวัน ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุนสวนใหญเปนการใหสินเชื่อซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด               

ยาวกวาเงินรับฝาก จึงสงผลใหธนาคารฯ อาจมีความเสี่ยงดานสภาพคลองจากการท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลง

สินทรัพยใหเปนเงินสด หรืออาจเปล่ียนแปลงไดแตมีตนทุนสูงกวาระดับที่เหมาะสม ซึ่งอาจสงผลกระทบ 

ตอรายได และเงินกองทุนของธนาคารฯ ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น ธนาคารฯ จึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยมีการกําหนดตัวบงช้ี 

(Indicator) เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง เชน Liquidity Coverage Ratio 

(LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR)  เปนตน นอกจากน้ี ธนาคารฯ ยังมีการติดตามแหลงท่ีมาและ                

ใชไปของเงินทุน รวมถึงการกระจุกตัวของแหลงเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อติดตามแหลงเงินทุน 

ท่ีสําคัญ พรอมทั้งรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน (ALCO) คณะกรรมการ

กํากับดูแลความเสี่ยง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองแสดงในรูปแบบรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพคลองของ

ธนาคารฯ เพื่อเสนอผูบริหารระดับสูงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารฯ มีการจัดทํารายงานความเสี่ยงดาน               

สภาพคลอง (Liquidity Risk Report) เพื่อใชประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลองรายวันและรายเดือน                 

โดยเปรียบเทียบกับเพดานหรือตัวบงชี้ความเส่ียงท่ีไดรับอนุมัติ เพื่อดูแลและควบคุมใหความเสี่ยงอยูใน

ระดับที่ธนาคารฯ กําหนด ซ่ึงประกอบดวย 
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- การวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน 

การวิเคราะหจะคํานวณผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนที่เปนไปไดตองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จและสวนของเจาของของธนาคารฯ โดยมีขอสมมติฐานวาตัวแปรอื่นคงที่ ความเสี่ยงท่ีเผชิญและ

วิธีการท่ีใชในการวเิคราะหความออนไหวไมมีการเปล่ียนแปลงไปจากรอบระยะเวลากอน 

ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีมีตอกําไรหรือขาดทุนและสวนของเจาของ                  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรปุไดดังน้ี 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ผลกระทบตอ ผลกระทบตอ 

 กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ กําไรหรือขาดทุน สวนของเจาของ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 10 (639) (981) (2,435) (836) 

ลดลงรอยละ 10 639 981 2,435 836 

 

- ความเสี่ยงดานราคาตราสารทุน 

เปนความเสี่ยงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพยประเภทตราสารทุนหรือหุนทุนหรือดัชนี

ตลาดหลักทรัพยทําใหเกิดความผันผวนตอรายได หรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน ธนาคารฯ มีการ

ติดตามควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับที่ยอมรับได โดยกําหนดกรอบเพดานความเส่ียง การทดสอบ

ภาวะวิกฤตเปนรายเดือน และการจัดทํารายงานการบริหารความเส่ียงนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงเปน

รายวัน คณะกรรมการกํากับดูแลความเส่ียงเปนรายเดือน รวมท้ังไดกําหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหาก

เกิดการเกินเพดานความเสี่ยงในแตระดับที่ไดรับอนุมัติ 

- ความเสี่ยงดานราคาสินคาโภคภัณฑ 

เปนความเสี่ยงท่ีรายไดหรือเงินกองทุนไดรับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของราคา

สินคาโภคภัณฑ ท้ังนี้ ธนาคารฯ ยังไมมีนโยบายถือฐานะดังกลาว จึงดําเนินการบริหารความเสี่ยงใน
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ความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ความเสี่ยงดานสภาพคลอง หมายถึง ความเสี่ยงท่ีธนาคารฯ ไมสามารถชําระหน้ีหรือภาระผูกพันเม่ือถึง

กําหนดเน่ืองจากไมสามารถเปล่ียนสินทรัพยเปนเงินสดไดหรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือ

สามารถจัดหาเงินทุนไดดวยตนทุนท่ีสูงเกินกวาระดับที่ยอมรับได ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายไดและ

เงินกองทุนของธนาคารฯ ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

โครงสรางแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

ธนาคารฯ มีแหลงเงินทุนหลักมาจากเงินรับฝาก ซ่ึงสวนใหญเปนเงินรับฝากระยะสั้นไมเกิน 1 ป และ                    

เ งินรับฝากที่สามารถถอนไดโดยไมมีกําหนดระยะเวลาฝาก เชน เงินฝากออมทรัพย และเงินฝาก                     

กระแสรายวัน ในขณะที่แหลงใชไปของเงินทุนสวนใหญเปนการใหสินเชื่อซึ่งมีระยะเวลาครบกําหนด               

ยาวกวาเงินรับฝาก จึงสงผลใหธนาคารฯ อาจมีความเสี่ยงดานสภาพคลองจากการท่ีไมสามารถเปล่ียนแปลง

สินทรัพยใหเปนเงินสด หรืออาจเปล่ียนแปลงไดแตมีตนทุนสูงกวาระดับที่เหมาะสม ซึ่งอาจสงผลกระทบ 

ตอรายได และเงินกองทุนของธนาคารฯ ท้ังในปจจุบันและอนาคต 

ดังนั้น ธนาคารฯ จึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงดานสภาพคลอง โดยมีการกําหนดตัวบงช้ี 

(Indicator) เพื่อเปนเครื่องมือในการควบคุมความเส่ียงดานสภาพคลอง เชน Liquidity Coverage Ratio 

(LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR)  เปนตน นอกจากน้ี ธนาคารฯ ยังมีการติดตามแหลงท่ีมาและ                

ใชไปของเงินทุน รวมถึงการกระจุกตัวของแหลงเงินทุน (Funding Concentration) เพื่อติดตามแหลงเงินทุน 

ท่ีสําคัญ พรอมทั้งรายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน (ALCO) คณะกรรมการ

กํากับดูแลความเสี่ยง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยางสม่ําเสมอ 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองแสดงในรูปแบบรายงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสภาพคลองของ

ธนาคารฯ เพื่อเสนอผูบริหารระดับสูงและหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงดานสภาพคลองไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารฯ มีการจัดทํารายงานความเสี่ยงดาน               

สภาพคลอง (Liquidity Risk Report) เพื่อใชประเมินความเสี่ยงดานสภาพคลองรายวันและรายเดือน                 

โดยเปรียบเทียบกับเพดานหรือตัวบงชี้ความเส่ียงท่ีไดรับอนุมัติ เพื่อดูแลและควบคุมใหความเสี่ยงอยูใน

ระดับที่ธนาคารฯ กําหนด ซ่ึงประกอบดวย 
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- รายงานแสดงฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารฯ ในระยะเวลา 14 วนั ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเปน

รายวันโดยแสดงขอมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจาย มีการปรับขอมูลใหสอดคลองกับพฤติกรรม

ของลูกคาโดยใชขอมูลเก่ียวกับแบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตรวมกับการใชวิจารณญาณใน                   

การคาดการณแนวโนมท่ีเปนไปไดในอนาคต โดยยึดหลักความเปนจริง (Realistic) และความระมัดระวัง 

(Conservative) โดยมีความถ่ีในการทํารายงานเปนรายวัน 

- รายงานขอมูลสภาพคลอง (Liquidity Gap Report) ซึ่งแสดงขอมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจายใน

อนาคตของธนาคารฯ โดยกําหนดสมมติฐานในการปรับปรุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงใน

อดีตภายใตภาวะปกติ 

- รายงานฐานะการเงินประจําวันซึ่งแสดงขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองในสวนท่ีเปนเงินฝาก          

เฉล่ียตอวันของธนาคารฯ กับธนาคารแหงประเทศไทย โดยเม่ือนํามารวมกับยอดเงินสดท่ีศูนยบริหาร             

และจัดการธนบัตรเฉล่ียตอวันแลวจะตองไมต่ํากวารอยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูยืม          

ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากน้ัน ยังแสดงระดับของสินทรัพยท่ีมีคุณภาพดีและ

มีสภาพคลองสูงแตละประเภทที่สามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับความตองการ 

สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคารฯ โดยมีความถ่ีในการทํารายงานเปนรายวัน 

- รายงานการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity 

Coverage Ratio : LCR) ประเมินเปนรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย เสนอ

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน ซึ่ง LCR มี

วัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารฯ มีสภาพคลองท่ีสามารถรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมีความ

รุนแรงในระยะส้ัน โดยธนาคารฯ จะตองมีสินทรัพยสภาพคลองซึ่งเปนสินทรัพยท่ีมีคุณภาพดี มีสภาพ

คลองสูง และไมติดภาระผูกพันท่ีสามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคาไมเปล่ียนแปลง

อยางมีนัยสําคัญ ในปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามเกณฑการคํานวณของธนาคารแหงประเทศไทย 

- รายงานการดํารงแหลงที่มาของเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio : NSFR) 

ประเมินตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย โดยจัดสง ธปท. เปนรายไตรมาสและนําเสนอ

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินเปนรายเดือน                  

ซึ่ง NSFR มีความประสงค เ พ่ือใหธนาคารฯ มีแหลงเงินที่ มีความมั่นคงสอดคลองกับสินทรัพย                      

ที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว โดยมูลคา                

ไมลดลงอยางมีนัยสาํคัญ 

- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานสภาพคลองตามสถานการณจําลองเสนอคณะกรรมการ

กํากับดูแลความเส่ียงเปนรายไตรมาส 
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การทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ธนาคารฯ กําหนดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดานสภาพคลองเปนรายไตรมาส ตามกรอบนโยบาย 

การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารฯ โดยใชสถานการณท่ีธนาคารฯ กําหนดขึ้นเองซึ่งแบงออกได 3 กรณี 

ไดแก (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารฯ เอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับ

ระบบสถาบันการเงินและสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารฯ (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะ

วิกฤตที่ เ กิดจากผลรวมของทั้ งสองปจจัย (Combination of Both) โดยในแตละสถานการณ จําลอง                               

จะประกอบดวยขอสมมติตาง ๆ เชน การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกคาแตละประเภทในสัดสวนที่ตางกัน 

สภาพคลองในตลาดของสินทรัพยลดลง ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดใหญลดลง เปนตน 

และธนาคารฯ ไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤต

ในแตละสถานการณจําลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคลองไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ือเตือนภัยสําหรับวิกฤตการณ

สภาพคลอง เพื่อใหธนาคารฯ สามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปญหาสภาพคลองที่จะเกิดขึ้นไดอยาง

ทันทวงทีดวยคาใชจาย/ตนทุนท่ีสมเหตุสมผล 

ธนาคารฯ ไดเปดเผยขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มี            

ความรุนแรงของธนาคารฯ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารง

สินทรพัยสภาพคลองท่ีมคีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ > ขอมูลทางการเงิน > การเปดเผย                

 ขอมูลตามเกณฑ LCR 

วันที่เปดเผยขอมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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- รายงานแสดงฐานะสภาพคลองสุทธิของธนาคารฯ ในระยะเวลา 14 วนั ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเปน

รายวันโดยแสดงขอมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจาย มีการปรับขอมูลใหสอดคลองกับพฤติกรรม

ของลูกคาโดยใชขอมูลเก่ียวกับแบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตรวมกับการใชวิจารณญาณใน                   

การคาดการณแนวโนมท่ีเปนไปไดในอนาคต โดยยึดหลักความเปนจริง (Realistic) และความระมัดระวัง 

(Conservative) โดยมีความถ่ีในการทํารายงานเปนรายวัน 

- รายงานขอมูลสภาพคลอง (Liquidity Gap Report) ซึ่งแสดงขอมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจายใน

อนาคตของธนาคารฯ โดยกําหนดสมมติฐานในการปรับปรุงใหสอดคลองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงใน

อดีตภายใตภาวะปกติ 

- รายงานฐานะการเงินประจําวันซึ่งแสดงขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองในสวนท่ีเปนเงินฝาก          

เฉล่ียตอวันของธนาคารฯ กับธนาคารแหงประเทศไทย โดยเม่ือนํามารวมกับยอดเงินสดท่ีศูนยบริหาร             

และจัดการธนบัตรเฉล่ียตอวันแลวจะตองไมต่ํากวารอยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูยืม          

ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย นอกจากน้ัน ยังแสดงระดับของสินทรัพยท่ีมีคุณภาพดีและ

มีสภาพคลองสูงแตละประเภทที่สามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว เพ่ือรองรับความตองการ 

สภาพคลองในการดําเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคารฯ โดยมีความถ่ีในการทํารายงานเปนรายวัน 

- รายงานการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรง (Liquidity 

Coverage Ratio : LCR) ประเมินเปนรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย เสนอ

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสิน ซึ่ง LCR มี

วัตถุประสงคเพื่อใหธนาคารฯ มีสภาพคลองท่ีสามารถรองรับสถานการณดานสภาพคลองท่ีมีความ

รุนแรงในระยะส้ัน โดยธนาคารฯ จะตองมีสินทรัพยสภาพคลองซึ่งเปนสินทรัพยท่ีมีคุณภาพดี มีสภาพ

คลองสูง และไมติดภาระผูกพันท่ีสามารถเปล่ียนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็วโดยมูลคาไมเปล่ียนแปลง

อยางมีนัยสําคัญ ในปริมาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วัน 

ภายใตสถานการณดานสภาพคลองที่มีความรุนแรงตามเกณฑการคํานวณของธนาคารแหงประเทศไทย 

- รายงานการดํารงแหลงที่มาของเงินใหสอดคลองกับการใชไปของเงิน (Net Stable Funding Ratio : NSFR) 

ประเมินตามแนวทางของธนาคารแหงประเทศไทย โดยจัดสง ธปท. เปนรายไตรมาสและนําเสนอ

คณะกรรมการกํากับดูแลความเสี่ยงและคณะกรรมการบริหารสินทรัพยและหน้ีสินเปนรายเดือน                  

ซึ่ง NSFR มีความประสงค เ พ่ือใหธนาคารฯ มีแหลงเงินที่ มีความมั่นคงสอดคลองกับสินทรัพย                      

ที่ไมสามารถเรียกคืนกอนกําหนด หรืออาจไมสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดอยางรวดเร็ว โดยมูลคา                

ไมลดลงอยางมีนัยสาํคัญ 

- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดานสภาพคลองตามสถานการณจําลองเสนอคณะกรรมการ

กํากับดูแลความเส่ียงเปนรายไตรมาส 
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การทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดานสภาพคลอง 

ธนาคารฯ กําหนดใหมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเส่ียงดานสภาพคลองเปนรายไตรมาส ตามกรอบนโยบาย 

การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารฯ โดยใชสถานการณท่ีธนาคารฯ กําหนดขึ้นเองซึ่งแบงออกได 3 กรณี 

ไดแก (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารฯ เอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นกับ

ระบบสถาบันการเงินและสงผลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารฯ (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะ

วิกฤตที่ เ กิดจากผลรวมของทั้ งสองปจจัย (Combination of Both) โดยในแตละสถานการณ จําลอง                               

จะประกอบดวยขอสมมติตาง ๆ เชน การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกคาแตละประเภทในสัดสวนที่ตางกัน 

สภาพคลองในตลาดของสินทรัพยลดลง ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนขนาดใหญลดลง เปนตน 

และธนาคารฯ ไดจัดทําแผนฉุกเฉินสภาพคลองเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยคํานึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤต

ในแตละสถานการณจําลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคลองไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ือเตือนภัยสําหรับวิกฤตการณ

สภาพคลอง เพื่อใหธนาคารฯ สามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปญหาสภาพคลองที่จะเกิดขึ้นไดอยาง

ทันทวงทีดวยคาใชจาย/ตนทุนท่ีสมเหตุสมผล 

ธนาคารฯ ไดเปดเผยขอมูลการดํารงสินทรัพยสภาพคลองเพื่อรองรับสถานการณดานสภาพคลองที่มี            

ความรุนแรงของธนาคารฯ ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารง

สินทรพัยสภาพคลองท่ีมคีวามรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards) 

ชองทางที่เปดเผยขอมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ > ขอมูลทางการเงิน > การเปดเผย                

 ขอมูลตามเกณฑ LCR 

วันที่เปดเผยขอมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลอง 

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารฯ ดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉลี่ยรายปกษไมต่ํากวารอยละ 1 ของ               

เงินรับฝากและเงินกูยืม ตามรายละเอียดหลักเกณฑท่ีธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม

2564 และ 2563 ธนาคารฯมีเงินฝากที่ธนาคารแหงประเทศไทยและเงินสดที่ศูนยเงินสดจํานวน 24,701                

ลานบาท และ 28,036 ลานบาท ตามลําดับ 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 (รอยละ) (รอยละ) 

แหลงที่มาของเงนิทุน   
เงินรับฝาก 73.52 74.02 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 8.33 8.25 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 3.76 2.60 

สวนของเจาของ 10.52 10.67 

แหลงใชไปของเงินทุน   

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้ (หักรายไดรอตัดบัญชี) 73.91 70.16 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย) 13.19 15.53 

เงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 10.23 10.41 

 

สัดสวนเงินใหสินเช่ือตอเงินรับฝาก 
 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 (รอยละ) (รอยละ) 

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 100.54 94.79 

สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 97.18 91.29 

จากงบการเงินรวมของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ มีสัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝาก

เทากับรอยละ 100.54 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 94.79  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

สําหรับอตัราสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 เทากับ

รอยละ 97.18 โดยปรับเพิ่มขึ้นจากรอยละ 91.29 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 เปนผลมาจากการปรับเพ่ิมขึ้นของ

เงินใหสินเช่ือรอยละ 13.01 ในขณะท่ีเงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นรอยละ 6.17 จากสิ้นป 2563 

โดยอัตราสวนดังกลาวขางตน ไมมผีลกระทบตอสภาพคลองของธนาคารฯ และบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญของธนาคารฯ และบริษัทยอย

จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนดของสัญญา ดังน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด              -            -      -          - 63,544           63,544  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน      45,876    414,468    11,074               -      -      471,418  

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน            - 4,897     3,771    8,156   1,215  18,039  

สินทรัพยตราสารอนุพันธ             -        20,594     20,270        11,796          - 52,660  

เงินลงทุน               36       160,708  136,247  26,844  18,253  342,088  

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้        203,020     621,880        648,638        1,155,425              - 2,628,963  

รวมสินทรัพยทางการเงิน    248,932  1,222,547    820,000      1,202,221  83,012  3,576,712  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 2,203,101      380,225  21,187      10,234      - 2,614,747  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    67,481  184,009 40,313             4,541           -         296,344  

หนี้สินตราสารอนุพันธ              -       20,956    20,332         9,262     - 50,550  

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม           -         12,321        39,139       62,659  19,698     133,817  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,270,582 597,511 120,971          86,696  19,698   3,095,458  

 
 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2563 
 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,161 68,161 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 41,775 477,651 2 - - 519,428 

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน - 959 1,329 10,262 1,174 13,724 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 29,447 28,197 16,863 - 74,507 

เงินลงทุน 36 51,869 224,627 25,760 14,743 317,035 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ 212,109 475,506 572,766 1,074,461 - 2,334,842 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 253,920 1,035,432 826,921 1,127,346 84,078 3,327,697 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 1,930,454 513,786 18,985 - - 2,463,225 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 55,545 180,826 31,408 6,787 - 274,566 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 25,358 25,581 14,532 - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - 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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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญของธนาคารฯ และบริษัทยอย

จําแนกตามระยะเวลาที่ครบกําหนดของสัญญา ดังน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2564 
 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด              -            -      -          - 63,544           63,544  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน      45,876    414,468    11,074               -      -      471,418  

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน            - 4,897     3,771    8,156   1,215  18,039  

สินทรัพยตราสารอนุพันธ             -        20,594     20,270        11,796          - 52,660  

เงินลงทุน               36       160,708  136,247  26,844  18,253  342,088  

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้        203,020     621,880        648,638        1,155,425              - 2,628,963  

รวมสินทรัพยทางการเงิน    248,932  1,222,547    820,000      1,202,221  83,012  3,576,712  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 2,203,101      380,225  21,187      10,234      - 2,614,747  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน    67,481  184,009 40,313             4,541           -         296,344  

หนี้สินตราสารอนุพันธ              -       20,956    20,332         9,262     - 50,550  

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม           -         12,321        39,139       62,659  19,698     133,817  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,270,582 597,511 120,971          86,696  19,698   3,095,458  

 
 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2563 
 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,161 68,161 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 41,775 477,651 2 - - 519,428 

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน - 959 1,329 10,262 1,174 13,724 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 29,447 28,197 16,863 - 74,507 

เงินลงทุน 36 51,869 224,627 25,760 14,743 317,035 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ 212,109 475,506 572,766 1,074,461 - 2,334,842 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 253,920 1,035,432 826,921 1,127,346 84,078 3,327,697 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 1,930,454 513,786 18,985 - - 2,463,225 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 55,545 180,826 31,408 6,787 - 274,566 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 25,358 25,581 14,532 - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - 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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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด               -          -            -        - 63,515  63,515  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน     45,492  414,468       11,074           -       - 471,034  

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

                              

- 

                         

5,165  

                      

3,771  

                         

8,156  

                     

1,215  

                        

18,307  

สินทรัพยตราสารอนุพันธ          -    20,594   20,270 11,796        - 52,660  

เงินลงทุน                 36        160,602    136,361         26,919    18,250      342,168  

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้       206,623          563,147    619,980   1,155,371    - 2,545,121  

รวมสินทรัพยทางการเงิน       252,151    1,163,976  791,456     1,202,242      82,980  3,492,805  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 2,206,656    380,954 21,222         10,234         - 2,619,066  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน          64,735 182,809 40,313          4,541      -  292,398  

หนี้สินตราสารอนุพันธ          -     20,956    20,332    9,262       - 50,550  

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม              -           3,982         18,493            49,219       19,698       91,392  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,271,391 588,701 100,360      73,256  19,698  3,053,406  

 
 

 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,116 68,116 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 41,304 477,651 2 - - 518,957 

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน - 1,102 1,650 10,262 1,174 14,188 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 29,447 28,197 16,863 - 74,507 

เงินลงทุน 36 51,124 225,283 25,758 14,740 316,941 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ 219,356 413,571 544,809 1,074,286 - 2,252,022 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 260,696 972,895 799,941 1,127,169 84,030 3,244,731 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 1,933,312 514,328 19,140 - - 2,466,780 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 52,403 177,827 31,408 6,787 - 268,425 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 25,358 25,581 14,532 - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 44,293 - 44,293 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,985,715 717,513 76,129 65,612 - 2,844,969 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด               -          -            -        - 63,515  63,515  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน     45,492  414,468       11,074           -       - 471,034  

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

                              

- 

                         

5,165  

                      

3,771  

                         

8,156  

                     

1,215  

                        

18,307  

สินทรัพยตราสารอนุพันธ          -    20,594   20,270 11,796        - 52,660  

เงินลงทุน                 36        160,602    136,361         26,919    18,250      342,168  

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้       206,623          563,147    619,980   1,155,371    - 2,545,121  

รวมสินทรัพยทางการเงิน       252,151    1,163,976  791,456     1,202,242      82,980  3,492,805  

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 2,206,656    380,954 21,222         10,234         - 2,619,066  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน          64,735 182,809 40,313          4,541      -  292,398  

หนี้สินตราสารอนุพันธ          -     20,956    20,332    9,262       - 50,550  

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม              -           3,982         18,493            49,219       19,698       91,392  

รวมหน้ีสินทางการเงิน 2,271,391 588,701 100,360      73,256  19,698  3,053,406  

 
 

 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป มากกวา 5 ป ไมมีระยะเวลา รวม 

สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสด - - - - 68,116 68,116 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 41,304 477,651 2 - - 518,957 

สินทรัพยทางการเงินที่วดัมูลคาดวยมูลคา

ยตุิธรรมผานกําไรหรือขาดทุน - 1,102 1,650 10,262 1,174 14,188 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 29,447 28,197 16,863 - 74,507 

เงินลงทุน 36 51,124 225,283 25,758 14,740 316,941 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้ 219,356 413,571 544,809 1,074,286 - 2,252,022 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 260,696 972,895 799,941 1,127,169 84,030 3,244,731 

หนี้สินทางการเงิน       

เงินรบัฝาก 1,933,312 514,328 19,140 - - 2,466,780 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 52,403 177,827 31,408 6,787 - 268,425 

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 25,358 25,581 14,532 - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 44,293 - 44,293 

รวมหน้ีสินทางการเงิน 1,985,715 717,513 76,129 65,612 - 2,844,969 
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7. การดํารงเงินกองทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ ไดคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel III ของธนาคาร

แหงประเทศไทย ซึ่งต้ังแตป 2559 เปนตนไป กําหนดใหธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศดํารง

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของเพิ่มเติมจากการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ําอีกเกิน

กวารอยละ 2.5 ของสินทรัพยเส่ียงท้ังสิ้น โดยทยอยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มมากกวารอยละ 0.625 

ในแตละป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจํานวนในวันท่ี 1 มกราคม 2562  

ธนาคารแหงประเทศไทยไดเพิ่มขอกําหนดใหธนาคารพาณิชยท่ีไดรับการประกาศวาเปนธนาคารพาณิชยท่ีมี

นัยตอความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายท่ี          

รอยละ 0.5 ของสินทรัพยเสี่ยงท้ังสิ้น ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 และดํารงเพิ่มเปนรอยละ 1 ของสินทรัพย

เส่ียงท้ังสิ้นตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มากกวารอยละ มากกวารอยละ 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 8.00 8.00 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 9.50 9.50 

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น 12.00 12.00 

ขอมูลเงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนขอมูลเบื้องตนที่

จัดทําตามหลักเกณฑ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงกําหนดใหธนาคารฯ จัดทํา

และนําสงตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส รวมท้ังการเปดเผยขอมูลบน 

Website ของธนาคารฯ สําหรับขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ซึ่งขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่

นํามาแสดงเปรียบเทยีบน้ี เปนขอมูลตามรายงานท่ีไดจัดสงธนาคารแหงประเทศไทยตามกําหนดแลว ดังน้ี 
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7. การดํารงเงินกองทุน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ ไดคํานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel III ของธนาคาร

แหงประเทศไทย ซึ่งต้ังแตป 2559 เปนตนไป กําหนดใหธนาคารพาณิชยท่ีจดทะเบียนในประเทศดํารง

อัตราสวนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของเพิ่มเติมจากการดํารงอัตราสวนเงินกองทุนขั้นต่ําอีกเกิน

กวารอยละ 2.5 ของสินทรัพยเส่ียงท้ังสิ้น โดยทยอยดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มมากกวารอยละ 0.625 

ในแตละป เริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2559 จนครบจํานวนในวันท่ี 1 มกราคม 2562  

ธนาคารแหงประเทศไทยไดเพิ่มขอกําหนดใหธนาคารพาณิชยท่ีไดรับการประกาศวาเปนธนาคารพาณิชยท่ีมี

นัยตอความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศดํารงอัตราสวนเงินกองทุนสวนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายท่ี          

รอยละ 0.5 ของสินทรัพยเสี่ยงท้ังสิ้น ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 และดํารงเพิ่มเปนรอยละ 1 ของสินทรัพย

เส่ียงท้ังสิ้นตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนไป 

อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มากกวารอยละ มากกวารอยละ 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 8.00 8.00 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 9.50 9.50 

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น 12.00 12.00 

ขอมูลเงินกองทุนและอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนขอมูลเบื้องตนที่

จัดทําตามหลักเกณฑ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงกําหนดใหธนาคารฯ จัดทํา

และนําสงตอธนาคารแหงประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส รวมท้ังการเปดเผยขอมูลบน 

Website ของธนาคารฯ สําหรับขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกป ซึ่งขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ที่

นํามาแสดงเปรียบเทยีบน้ี เปนขอมูลตามรายงานท่ีไดจัดสงธนาคารแหงประเทศไทยตามกําหนดแลว ดังน้ี 
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  (หนวย: ลานบาท) 

 กลุมธุรกิจทางการเงิน 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ   

ทุนชําระแลว 72,005 72,005 

สวนเกินมูลคาหุน 20,834 20,834 

สํารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 

กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 219,611 205,207 

รายการอ่ืนของสวนของเจาของ 29,670 30,963 

รายการหักจากเงินกองทนุช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (21,141) (21,743) 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 328,180 314,467 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน 20,072 1,288 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 348,252 315,755 

เงินกองทุนช้ันที่ 2   

ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว 44,000 44,000 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ 23,296 22,349 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 67,296 66,349 

เงินกองทุนท้ังสิ้น 415,548 382,104 

 
  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ   

ทุนชําระแลว 72,005  72,005 

สวนเกินมูลคาหุน 20,834  20,834 

สํารองตามกฎหมาย  7,201 7,201 

กําไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 199,942  187,929 

รายการอ่ืนของสวนของเจาของ 23,461  16,661 

รายการหักจากเงินกองทนุช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ (14,405) (10,947) 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 309,038 293,683 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน 18,647  - 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 1 327,685  293,683 

เงินกองทุนช้ันที่ 2   

ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว 44,000  44,000 

เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดช้ันปกติ 22,310  21,332 

รวมเงินกองทุนช้ันที่ 2 66,310  65,332 

เงินกองทุนท้ังสิ้น 393,995  359,015 
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  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

 กลุมธรุกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 15.89 15.73 15.60 15.35 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 16.86 15.79 16.54 15.35 

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น 20.12 19.11 19.88 18.76 

ธนาคารฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯ และกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และเรื่อง การ

เปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ > ขอมูลทางการเงิน > การเปดเผย 

   ขอมูลตามเกณฑ Basel 

วันท่ีเปดเผยขอมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ขอมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

  

280 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



64 

  อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเส่ียง 

 กลุมธรุกิจทางการเงิน งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

 (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เปนสวนของเจาของ 15.89 15.73 15.60 15.35 

อัตราสวนเงินกองทุนช้ันที่ 1 16.86 15.79 16.54 15.35 

อัตราสวนเงินกองทุนท้ังสิ้น 20.12 19.11 19.88 18.76 

ธนาคารฯ ไดเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯ และกลุมธุรกิจทางการเงินตามประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย และเรื่อง การ

เปดเผยขอมูลการดํารงเงินกองทุนสําหรับกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ชองทางท่ีเปดเผยขอมูล www.krungthai.com > นักลงทุนสัมพันธ > ขอมูลทางการเงิน > การเปดเผย 

   ขอมูลตามเกณฑ Basel 

วันท่ีเปดเผยขอมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ขอมูล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
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8. ข้อมูลเพ่ิมเติม 

8.1.1 เงินสด 

 เงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

เงินสด 56,618 61,446 56,589 61,401 

เงินสดรับลวงหนาจากธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกสและ

บริการโอนเงินดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิส 6,926 6,715 6,926 6,715 

รวม 63,544 68,161 63,515 68,116 

 

8.1.2  รายการที่มิใชเงินสดท่ีสาํคัญสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน                 

ที่วัดมูลคาผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ                 

จากภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น (ลดลง) 692 (923) 691 (741) 

สินทรัพยสิทธิการใชเพิ่มข้ึน 2,304 3,237 2,033 2,321 

ทรัพยสินรอการขายที่เพิ่มข้ึนจากการชําระหนี้ 1,723 1,277 1,723 1,277   
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8.1.3  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 

กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 

รายการที่              

ไมใชเงินสด 31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 86,564 44,272 2,981 133,817 

รวม 86,564 44,272 2,981 133,817 

 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 

กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 

รายการที่              

ไมใชเงินสด 31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 44,293 44,161 2,938 91,392 

รวม 44,293 44,161 2,938 91,392 
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8.1.3  การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 

กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 

รายการที่              

ไมใชเงินสด 31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 86,564 44,272 2,981 133,817 

รวม 86,564 44,272 2,981 133,817 

 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

รายการบัญชี 1 มกราคม 2564 

กระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ 

รายการที่              

ไมใชเงินสด 31 ธันวาคม 2564 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม 44,293 44,161 2,938 91,392 

รวม 44,293 44,161 2,938 91,392 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เครื่องมือ     

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ี

กําหนดใหวดั

มูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือ        

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด - - -  63,544   63,544  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - -        469,216         469,216  

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน        18,039  - - - 18,039 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ     52,660  - - -     52,660  

เงินลงทุนสุทธิ - 322,190 18,253 1,599 342,042 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ - - -   2,476,220    2,476,220  

รวมสินทรัพยทางการเงิน            70,699           322,190             18,253        3,010,579        3,421,721  

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก - - -      2,614,747      2,614,747 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - -      296,344       296,344  

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - -         4,210          4,210  

หน้ีสินตราสารอนุพันธ        50,550  - - -        50,550 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - -   133,817  133,817 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - -  4,277   4,277  

ประมาณการหนี้สิน - - - 20,364  20,364  

รวมหนี้สินทางการเงิน 50,550 - - 3,073,759 3,124,309 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องมือ     

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ี

กําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือ        

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด - - - 68,161 68,161 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 516,792 516,792 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 13,724 - - - 13,724 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 74,507 - - - 74,507 

เงินลงทุนสุทธิ - 300,505 14,743 1,740 316,988 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ - - - 2,200,513 2,200,513 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 88,231 300,505 14,743 2,787,206 3,190,685 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก - - - 2,463,225 2,463,225 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 274,566 274,566 

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - - 4,732 4,732 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 65,471 - - - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 86,564 86,564 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - - 4,504 4,504 

ประมาณการหนี้สิน - - - 20,287 20,287 

รวมหนี้สินทางการเงิน 65,471 - - 2,853,878 2,919,349 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องมือ     

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ี

กําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือ        

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด - - - 68,161 68,161 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 516,792 516,792 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 13,724 - - - 13,724 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 74,507 - - - 74,507 

เงินลงทุนสุทธิ - 300,505 14,743 1,740 316,988 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ - - - 2,200,513 2,200,513 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 88,231 300,505 14,743 2,787,206 3,190,685 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก - - - 2,463,225 2,463,225 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 274,566 274,566 

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - - 4,732 4,732 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 65,471 - - - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 86,564 86,564 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - - 4,504 4,504 

ประมาณการหนี้สิน - - - 20,287 20,287 

รวมหนี้สินทางการเงิน 65,471 - - 2,853,878 2,919,349 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

เครื่องมือ       

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายตุิธรรม

ผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ี

กําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือ          

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด - - -    63,515  63,515 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - -        468,832  468,832 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน            18,307  - 

 

- - 18,307 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ        52,660  - - - 52,660 

เงินลงทุนสุทธิ - 323,276 18,251 595 342,122 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ - - -     2,401,463     2,401,463 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 70,967 323,276 18,251 2,934,405 3,346,899 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก - - -    2,619,066     2,619,066  

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - -  292,398   292,398  

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - -      4,210       4,210  

หน้ีสินตราสารอนุพันธ          50,550  - - -          50,550 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 91,392  91,392  

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - -      3,449       3,449  

ประมาณการหนี้สิน - - - 18,837  18,837  

รวมหนี้สินทางการเงิน 50,550 - - 3,029,352 3,079,902 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องมือ       

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายตุิธรรม

ผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ี

กําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือ          

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด - - - 68,116 68,116 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 516,321 516,321 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 14,188 - - - 14,188 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 74,507 - - - 74,507 

เงินลงทุนสุทธิ - 301,259 14,740 895 316,894 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ - - - 2,127,089 2,127,089 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 88,695 301,259 14,740 2,712,421 3,117,115 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก - - - 2,466,780 2,466,780 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 268,425 268,425 

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - - 4,732 4,732 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 65,471 - - - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 44,293 44,293 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - - 3,529 3,529 

ประมาณการหนี้สิน - - - 18,740 18,740 

รวมหนี้สินทางการเงิน 65,471 - - 2,806,499 2,871,970 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

เครื่องมือ       

ทางการเงินท่ี

วัดมูลคาดวย

มูลคายตุิธรรม

ผานกําไรหรือ

ขาดทุน 

เครื่องมือ         

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรม

ผานกําไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เงินลงทุนใน

ตราสารทุนท่ี

กําหนดใหวัด

มูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผาน

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

เครื่องมือ          

ทางการเงินที่

วัดมูลคาดวย

ราคาทุนตัด

จําหนาย รวม 

สินทรัพยทางการเงิน      

เงินสด - - - 68,116 68,116 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 516,321 516,321 

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 14,188 - - - 14,188 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ 74,507 - - - 74,507 

เงินลงทุนสุทธิ - 301,259 14,740 895 316,894 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีและดอกเบี้ยคางรับสุทธิ - - - 2,127,089 2,127,089 

รวมสินทรัพยทางการเงิน 88,695 301,259 14,740 2,712,421 3,117,115 

หน้ีสินทางการเงิน      

เงินรับฝาก - - - 2,466,780 2,466,780 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ - - - 268,425 268,425 

หน้ีสินจายคืนเม่ือทวงถาม - - - 4,732 4,732 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ 65,471 - - - 65,471 

ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืม - - - 44,293 44,293 

หน้ีสินตามสัญญาเชา - - - 3,529 3,529 

ประมาณการหนี้สิน - - - 18,740 18,740 

รวมหนี้สินทางการเงิน 65,471 - - 2,806,499 2,871,970 
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  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 24,312 358,025 382,337 25,449 419,897 445,346 

ธนาคารพาณิชย 372 32,895 33,267 459 8,449 8,908 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 12 11,101 11,113 14 19,573 19,587 

สถาบันการเงินอื่น 18 20,893 20,911 25 26,249 26,274 

รวม 24,714 422,914 447,628 25,947 474,168 500,115 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 69 69 - 83 83 

หัก: รายไดรอตัดบัญชี - (16) (16) - (2) (2) 

หัก: คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต   

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (1) (2,173) (2,174) (1) (2,635) (2,636) 

รวมในประเทศ 24,713 420,794 445,507 25,946 471,614 497,560 

ตางประเทศ        

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  17,594 1,906 19,500 12,266 1,362 13,628 

เงินเยน 502 - 502 552 - 552 

เงินยูโร 633 - 633 1,112 - 1,112 

อื่น ๆ  2,178 993 3,171 1,898 2,125 4,023 

รวม 20,907 2,899 23,806 15,828 3,487 19,315 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 13 13 - 18 18 

หัก:  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิต        

ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (63) (47) (110) (62) (39) (101) 

รวมตางประเทศ 20,844 2,865 23,709 15,766 3,466 19,232 

รวม 45,557 423,659 469,216 41,712 475,080 516,792 
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  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 24,312 358,025 382,337 25,449 419,897 445,346 

ธนาคารพาณิชย - 32,895 32,895 2 8,449 8,451 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 11,101 11,101 - 19,573 19,573 

สถาบันการเงินอ่ืน 18 20,893 20,911 25 26,249 26,274 

รวม 24,330 422,914 447,244 25,476 474,168 499,644 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 69 69 - 83 83 

หัก: รายไดรอตัดบัญชี - (16) (16) - (2) (2) 

หัก:  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น (1) (2,173) (2,174) (1) (2,635) (2,636) 

รวมในประเทศ 24,329 420,794 445,123 25,475 471,614 497,089 

ตางประเทศ        

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  17,594 1,906 19,500 12,266 1,362 13,628 

เงินเยน 502 - 502 552 - 552 

เงินยโูร 633 - 633 1,112 - 1,112 

อ่ืน ๆ  2,178 993 3,171 1,898 2,125 4,023 

รวม 20,907 2,899 23,806 15,828 3,487 19,315 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 13 13 - 18 18 

หัก:  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น (63) (47) (110) (62) (39) (101) 

รวมตางประเทศ 20,844 2,865 23,709 15,766 3,466 19,232 

รวม 45,173 423,659 468,832 41,241 475,080 516,321 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ ไมมีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยท่ีเปนสถาบันการเงิน 
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  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ       

ธนาคารแหงประเทศไทยและ

กองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 24,312 358,025 382,337 25,449 419,897 445,346 

ธนาคารพาณิชย - 32,895 32,895 2 8,449 8,451 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 11,101 11,101 - 19,573 19,573 

สถาบันการเงินอ่ืน 18 20,893 20,911 25 26,249 26,274 

รวม 24,330 422,914 447,244 25,476 474,168 499,644 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 69 69 - 83 83 

หัก: รายไดรอตัดบัญชี - (16) (16) - (2) (2) 

หัก:  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น (1) (2,173) (2,174) (1) (2,635) (2,636) 

รวมในประเทศ 24,329 420,794 445,123 25,475 471,614 497,089 

ตางประเทศ        

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา  17,594 1,906 19,500 12,266 1,362 13,628 

เงินเยน 502 - 502 552 - 552 

เงินยโูร 633 - 633 1,112 - 1,112 

อ่ืน ๆ  2,178 993 3,171 1,898 2,125 4,023 

รวม 20,907 2,899 23,806 15,828 3,487 19,315 

บวก: ดอกเบี้ยคางรับ - 13 13 - 18 18 

หัก:  คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่

คาดวาจะเกิดขึ้น (63) (47) (110) (62) (39) (101) 

รวมตางประเทศ 20,844 2,865 23,709 15,766 3,466 19,232 

รวม 45,173 423,659 468,832 41,241 475,080 516,321 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ ไมมีเงินใหกูยืมแกบริษัทยอยท่ีเปนสถาบันการเงิน 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

เงินลงทุน 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยทางการเงินเพื่อคา     
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 11,057 6,497 11,057 6,497 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,930 1,973 2,198 2,437 

ตราสารทุนในความตองการของตลาด - 36 - 36 

รวม 12,987 8,506 13,255 8,970 

อื่น ๆ     
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 3,837 4,080 3,837 4,080 

หนวยลงทุน 411 382 411 382 

ตราสารทุนในความตองการของตลาด 804 756 804 756 

รวม 5,052 5,218 5,052 5,218 

รวมสินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวย                 

มูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 18,039 

 

13,724 18,307 

 

14,188 

74 

8.5.1 อนุพันธเพื่อคา 

มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยงไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลคายุติธรรม จํานวนเงิน มูลคายุติธรรม จํานวนเงิน 

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปล่ียน 30,486 30,000 1,964,974 35,370 29,425 1,752,331 

อัตราดอกเบ้ีย 18,587 15,730 1,791,917 32,092 29,047 2,110,901 

อ่ืน ๆ 3,004 2,903 139,305 6,125 6,699 123,954 

รวม 52,077 48,633 3,896,196 73,587 65,171 3,987,186 
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8.5.1 อนุพันธเพื่อคา 

มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยงไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลคายุติธรรม จํานวนเงิน มูลคายุติธรรม จํานวนเงิน 

ประเภทความเสี่ยง สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา สินทรัพย หนี้สิน ตามสัญญา 

อัตราแลกเปล่ียน 30,486 30,000 1,964,974 35,370 29,425 1,752,331 

อัตราดอกเบ้ีย 18,587 15,730 1,791,917 32,092 29,047 2,110,901 

อ่ืน ๆ 3,004 2,903 139,305 6,125 6,699 123,954 

รวม 52,077 48,633 3,896,196 73,587 65,171 3,987,186 
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8.5.2 อนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงจําแนกตามประเภทของการปองกัน

ความเสี่ยงและตามประเภทความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้ 

การปองกันความเสี่ยงแบบพลวัตร 

มูลคายุติธรรมและจํานวนเงินตามสัญญาแบงตามประเภทความเสี่ยงไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย หนี้สิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย    

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย 4,315 - - 

รวม 4,315 - - 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย หนี้สิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย    

สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย 4,315 - - 

รวม 4,315 - - 
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การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 

มูลคาที่ เ ก่ียวของกับรายการท่ีกําหนดให เปนรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม                                 

มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

 มลูคาตามบัญชี 

มูลคาสะสมของการปรับปรุง

มูลคาเน่ืองจากการปองกันความ

เสี่ยงในมูลคายุติธรรมซ่ึงรวมอยู

ในมูลคาตามบัญชีของรายการท่ี

มีการปองกันความเสี่ยง 

 สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย      

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ ก - 835 - 35 

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ก - 1,991 - (14) 

ตราสารหนี้ท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ข - 10,139 - 139 

ตราสารหนี้ท่ีออกสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ ข - 19,698 - (285) 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีสกุลเงินบาทท่ีมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ ง 2,262 - (27) - 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย  2,262 32,663 (27) (125) 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน      

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (กําหนดให       

วัดมูลคาดวยมูลคายตุิธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ค 3,318 - 27 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ค 7 - - - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  3,325 - 27 - 

รวม  5,587 32,663 - (125) 
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การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม 

มูลคาที่ เ ก่ียวของกับรายการท่ีกําหนดให เปนรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม                                 

มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

 มลูคาตามบัญชี 

มูลคาสะสมของการปรับปรุง

มูลคาเน่ืองจากการปองกันความ

เสี่ยงในมูลคายุติธรรมซ่ึงรวมอยู

ในมูลคาตามบัญชีของรายการท่ี

มีการปองกันความเสี่ยง 

 สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย      

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ ก - 835 - 35 

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ก - 1,991 - (14) 

ตราสารหนี้ท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ข - 10,139 - 139 

ตราสารหนี้ท่ีออกสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ ข - 19,698 - (285) 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ีสกุลเงินบาทท่ีมอีตัราดอกเบี้ยคงที่ ง 2,262 - (27) - 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย  2,262 32,663 (27) (125) 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน      

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา (กําหนดให       

วัดมูลคาดวยมูลคายตุิธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ค 3,318 - 27 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ค 7 - - - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  3,325 - 27 - 

รวม  5,587 32,663 - (125) 
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

 มูลคาตามบัญชี 

มูลคาสะสมของการปรับปรงุ

มูลคาเน่ืองจากการปองกันความ

เส่ียงในมูลคายุติธรรมซ่ึงรวมอยู

ในมูลคาตามบัญชีของรายการที่

มกีารปองกันความเสี่ยง 

 สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย      

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ ก - 3,451 - 101 

ตราสารหนี้ท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ข - 10,293 - 293 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย  - 13,744 - 394 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน      

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ค 2,987 - 90 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (กําหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ค 7 - - - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  2,994 - 90 - 

รวม  2,994 13,744 90 394 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการปองกันความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงของมูลคา

ยุติธรรมสะสมของการปรับปรุงมูลคาเน่ืองจากการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม ประกอบไปดวย

รายการดงัตอไปน้ี 

ก. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

ข. ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 

ค. เงินลงทุนสุทธิ 

ง. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 
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มูลคาที่เกี่ยวของกับรายการท่ีกําหนดใหเปนเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย หนี้สิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย    

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 35,147 222 119 

สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย 390 5 - 

รวมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 35,537 227 119 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน    

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 202 - 2 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ 3,516 2 27 

รวมความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน 3,718 2 29 

รวม 39,255 229 148 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย หนี้สิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย    

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 13,350 457 4 

รวมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 13,350 457 4 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน    

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 30 - - 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ 2,890 90 - 

รวมความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน 2,920 90 - 

รวม 16,270 547 4 

ผลลัพธของกลยุทธการปองกันความเส่ียงของธนาคารฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                

ขอ 4.5 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงและเครื่องมือท่ีใช

ปองกันความเส่ียงในระหวางป ซ่ึงใชเปนเกณฑในการรับรูความไมมีประสิทธิผลของการปองกัน                

ความเสี่ยง มีรายละเอียดดังน้ี 
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

 มูลคาตามบัญชี 

มูลคาสะสมของการปรับปรงุ

มูลคาเน่ืองจากการปองกันความ

เส่ียงในมูลคายุติธรรมซ่ึงรวมอยู

ในมูลคาตามบัญชีของรายการที่

มกีารปองกันความเสี่ยง 

 สินทรัพย หน้ีสิน สินทรัพย หน้ีสิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ีย      

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงที่ ก - 3,451 - 101 

ตราสารหนี้ท่ีออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี ข - 10,293 - 293 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย  - 13,744 - 394 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน      

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 

(กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ค 2,987 - 90 - 

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (กําหนดใหวัดมูลคาดวย

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ค 7 - - - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปล่ียน  2,994 - 90 - 

รวม  2,994 13,744 90 394 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการปองกันความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงของมูลคา

ยุติธรรมสะสมของการปรับปรุงมูลคาเน่ืองจากการปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม ประกอบไปดวย

รายการดงัตอไปน้ี 

ก. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) 

ข. ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม 

ค. เงินลงทุนสุทธิ 

ง. เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 
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มูลคาที่เกี่ยวของกับรายการท่ีกําหนดใหเปนเครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย หนี้สิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย    

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 35,147 222 119 

สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอตัราดอกเบี้ย 390 5 - 

รวมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 35,537 227 119 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน    

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 202 - 2 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ 3,516 2 27 

รวมความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน 3,718 2 29 

รวม 39,255 229 148 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวนเงิน 

ตามสัญญา 

มูลคายุติธรรม 

สินทรัพย หนี้สิน 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย    

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ีย 13,350 457 4 

รวมความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 13,350 457 4 

ความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน    

สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 30 - - 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ 2,890 90 - 

รวมความเสี่ยงดานอัตราแลกเปล่ียน 2,920 90 - 

รวม 16,270 547 4 

ผลลัพธของกลยุทธการปองกันความเส่ียงของธนาคารฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                

ขอ 4.5 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงและเครื่องมือท่ีใช

ปองกันความเส่ียงในระหวางป ซ่ึงใชเปนเกณฑในการรับรูความไมมีประสิทธิผลของการปองกัน                

ความเสี่ยง มีรายละเอียดดังน้ี 

 

295ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

กําไร (ขาดทุน)  

ที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยตุิธรรมซึ่งใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมี

ประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน 

การปองกันความเสี่ยง 

รายการที่มีการ

ปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา       

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 66 (66) - 

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรฐัอเมริกา

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 14 (14) - 

ตราสารหน้ีที่ออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 154 (154) - 

ตราสารหน้ีที่ออกสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 285 (285) - 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้สกุลเงินบาท         

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย และสัญญาสิทธิ

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (27) 21 (6) 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 492 (498) (6) 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงิน

ดอลลารสหรฐัอเมริกา (กําหนดใหวดั

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา / 

สัญญาสวอปเงินตรา

ตางประเทศ 27 (27) - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน 27 (27) - 

รวม 519 (525) (6) 

 
  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

กําไร (ขาดทุน)  

ที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยตุิธรรมซึ่งใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมี

ประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน 

การปองกันความเสี่ยง 

รายการที่มีการ

ปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา       

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 66 (62) 4 

ตราสารหน้ีที่ออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย (77) 77 - 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย (11) 15 4 
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

กําไร (ขาดทุน)  

ที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยตุิธรรมซึ่งใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมี

ประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน 

การปองกันความเสี่ยง 

รายการที่มีการ

ปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงิน       

ดอลลารสหรฐัอเมริกา (กําหนดใหวดั

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา / 

สัญญาสวอปเงินตรา

ตางประเทศ (88) 88 - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน (88) 88 - 

รวม (99) 103 4 

 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

มูลคาที่ เ ก่ียวของกับรายการที่ กําหนดใหเปนรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด                     

มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลคายตุิธรรมซึ่งใช

เปนเกณฑในการรับรู

ความไมมีประสิทธิผล

ของการปองกัน            

ความเสี่ยง 

มูลคาเงินสํารองสําหรับการปองกัน        

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

สวนท่ียังคงใช           

การบัญชีปองกัน

ความเส่ียง 

สวนท่ีไมไดใช          

การบัญชีปองกัน          

ความเสี่ยงแลว 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 530 26 - 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 924 4 - 

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (93) 119 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี                             19 14 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (2) (17) - 

สกุลเงินดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตัว  (32) - - 

สกุลเงินริงกิตที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  116 32 - 

รวม 1,462 178 - 

 

296 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

กําไร (ขาดทุน)  

ที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยตุิธรรมซึ่งใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมี

ประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน 

การปองกันความเสี่ยง 

รายการที่มีการ

ปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา       

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 66 (66) - 

เงินกูยืมสกุลเงินดอลลารสหรฐัอเมริกา

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 14 (14) - 

ตราสารหน้ีที่ออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 154 (154) - 

ตราสารหน้ีที่ออกสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 285 (285) - 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้สกุลเงินบาท         

ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย และสัญญาสิทธิ

แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบ้ีย (27) 21 (6) 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย 492 (498) (6) 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงิน

ดอลลารสหรฐัอเมริกา (กําหนดใหวดั

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา / 

สัญญาสวอปเงินตรา

ตางประเทศ 27 (27) - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน 27 (27) - 

รวม 519 (525) (6) 

 
  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

กําไร (ขาดทุน)  

ที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยตุิธรรมซึ่งใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมี

ประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน 

การปองกันความเสี่ยง 

รายการที่มีการ

ปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 

เงินกูยืมสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา       

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย 66 (62) 4 

ตราสารหน้ีที่ออกสกุลเงินบาทท่ีมีอัตรา

ดอกเบี้ยคงที่ 

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา

ดอกเบี้ย (77) 77 - 

รวมความเส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย (11) 15 4 

  

80 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

กําไร (ขาดทุน)  

ที่เกิดจากการปองกันความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยตุิธรรมซึ่งใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมี

ประสิทธิผลของการปองกัน

ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือท่ีใชใน 

การปองกันความเสี่ยง 

รายการที่มีการ

ปองกันความเส่ียง 

เคร่ืองมือที่ใชในการ

ปองกันความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงิน       

ดอลลารสหรฐัอเมริกา (กําหนดใหวดั

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

สัญญาซ้ือขายเงินตรา

ตางประเทศลวงหนา / 

สัญญาสวอปเงินตรา

ตางประเทศ (88) 88 - 

รวมความเส่ียงดานอัตราแลกเปลี่ยน (88) 88 - 

รวม (99) 103 4 

 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

มูลคาที่ เ ก่ียวของกับรายการที่ กําหนดใหเปนรายการท่ีมีการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด                     

มีรายละเอียดดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงใน

มูลคายตุิธรรมซึ่งใช

เปนเกณฑในการรับรู

ความไมมีประสิทธิผล

ของการปองกัน            

ความเสี่ยง 

มูลคาเงินสํารองสําหรับการปองกัน        

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

สวนท่ียังคงใช           

การบัญชีปองกัน

ความเส่ียง 

สวนท่ีไมไดใช          

การบัญชีปองกัน          

ความเสี่ยงแลว 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 530 26 - 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 924 4 - 

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (93) 119 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี                             19 14 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว (2) (17) - 

สกุลเงินดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ียลอยตัว  (32) - - 

สกุลเงินริงกิตที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี  116 32 - 

รวม 1,462 178 - 

 

297ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมซ่ึงใชเปนเกณฑ

ในการรับรูความไมมี

ประสิทธิผลของการ

ปองกันความเส่ียง 

มูลคาเงินสํารองสําหรับการปองกัน        

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

สวนท่ียังคงใช           

การบัญชีปองกัน

ความเส่ียง 

สวนท่ีไมไดใช          

การบัญชีปองกัน          

ความเส่ียงแลว 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (3) (15) - 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (165) 50 - 

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (63) 123 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี                             62 10 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตวั 59 14 - 

สกุลเงินดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  24 - - 

รวม (86) 182 - 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง คือ เงินลงทุนสุทธิ 

ผลลัพธของกลยุทธการปองกันความเส่ียงของธนาคารฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม               

ขอ 4.5 โดยเฉพาะมูลคาที่เก่ียวของกับสินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธซ่ึงธนาคารฯ กําหนดใหเปน

เครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมที่ใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังนี้ 

 
  

82 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

    การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมซ่ึงใชเปน มูลคาเงินสํารอง 

    เกณฑในการรบัรูความไมมีประสิทธิผลของการ สําหรับการ 

  มูลคาตามบัญชี ปองกันความเสี่ยง ปองกันความเส่ียง 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวน

เงินตาม

สัญญา สินทรัพย หนี้สิน รวม 

สวนที่มี             

ประสิทธิผลท่ีรับรู        

ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

สวนที่ไมมี

ประสิทธิผลท่ีรับรู

ในกําไรหรือ

ขาดทุน 

ในกระแสเงินสด

ท่ีถูกปรับปรุง

รายการไปยังกําไร

หรือขาดทุน 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย - 

ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน          

ตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมี                     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 1,307 - 2 (2) - (2) - 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา) - ปองกันความเส่ียง          

ของเงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี 6,147 2 527 (530) (530) - 571 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยง      

ของเงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารสหรฐัอเมริกาที่มีอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 9,792 - 756 (924) (924) - 878 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : เยน) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 26,303 307 159 93 93 - (97) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ยูโร) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยโูรที่มีอตัราดอกเบี้ยคงท่ี 3,528 8 90 (19) (19) - 23 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ยูโร) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยโูรที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัว 2,255 36 93 2 2 - (33) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

ออสเตรเลีย) - ปองกันความเส่ียงของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว - - - 32 32 - (32) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ริงกิต) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินริงกิตท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 3,206 1 142 (116) (116) - 148 

รวม 52,538 354 1,769 (1,464) (1,462) (2) 1,458 
 

298 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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  (หนวย: ลานบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเสี่ยง 

การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยุติธรรมซ่ึงใชเปนเกณฑ

ในการรับรูความไมมี

ประสิทธิผลของการ

ปองกันความเส่ียง 

มูลคาเงินสํารองสําหรับการปองกัน        

ความเสี่ยงในกระแสเงินสด 

สวนท่ียังคงใช           

การบัญชีปองกัน

ความเส่ียง 

สวนท่ีไมไดใช          

การบัญชีปองกัน          

ความเส่ียงแลว 

ความเส่ียงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวดัมูลคาดวยมูลคายุติธรรม                                 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (3) (15) - 

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมรกิาท่ีมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (165) 50 - 

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ (63) 123 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี                             62 10 - 

สกุลเงินยูโรท่ีมีอัตราดอกเบ้ียลอยตวั 59 14 - 

สกุลเงินดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี  24 - - 

รวม (86) 182 - 

รายการในงบแสดงฐานะการเงินท่ีรวมรายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง คือ เงินลงทุนสุทธิ 

ผลลัพธของกลยุทธการปองกันความเส่ียงของธนาคารฯ ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม               

ขอ 4.5 โดยเฉพาะมูลคาที่เก่ียวของกับสินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธซ่ึงธนาคารฯ กําหนดใหเปน

เครื่องมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด และการเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมที่ใชเปนเกณฑใน

การรบัรูความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังนี้ 

 
  

82 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

    การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมซ่ึงใชเปน มูลคาเงินสํารอง 

    เกณฑในการรบัรูความไมมีประสิทธิผลของการ สําหรับการ 

  มูลคาตามบัญชี ปองกันความเสี่ยง ปองกันความเส่ียง 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวน

เงินตาม

สัญญา สินทรัพย หนี้สิน รวม 

สวนที่มี             

ประสิทธิผลท่ีรับรู        

ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 

สวนที่ไมมี

ประสิทธิผลท่ีรับรู

ในกําไรหรือ

ขาดทุน 

ในกระแสเงินสด

ท่ีถูกปรับปรุง

รายการไปยังกําไร

หรือขาดทุน 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ีย 
สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย - 

ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนใน          

ตราสารหน้ีสกุลเงินยูโรท่ีมี                     

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว 1,307 - 2 (2) - (2) - 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา) - ปองกันความเส่ียง          

ของเงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี 6,147 2 527 (530) (530) - 571 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยง      

ของเงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารสหรฐัอเมริกาที่มีอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 9,792 - 756 (924) (924) - 878 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : เยน) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 26,303 307 159 93 93 - (97) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ยูโร) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยโูรที่มีอตัราดอกเบี้ยคงท่ี 3,528 8 90 (19) (19) - 23 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ยูโร) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยโูรที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัว 2,255 36 93 2 2 - (33) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

ออสเตรเลีย) - ปองกันความเส่ียงของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

ลอยตัว - - - 32 32 - (32) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ริงกิต) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินริงกิตท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ 3,206 1 142 (116) (116) - 148 

รวม 52,538 354 1,769 (1,464) (1,462) (2) 1,458 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

    การเปลี่ยนแปลงในมูลคายติุธรรมซึ่งใชเปน มูลคาเงินสํารอง 

    เกณฑในการรับรูความไมมีประสิทธิผลของการ สําหรับการ 

  มูลคาตามบัญชี ปองกันความเส่ียง ปองกันความเสี่ยง 

ประเภทความเสี่ยง 

จํานวน

เงินตาม

สัญญา สินทรัพย หนี้สิน รวม 

สวนท่ีมี             

ประสิทธิผลที่รับรู        

ในกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

สวนที่ไมมี

ประสิทธิผลท่ีรับรู

ในกําไรหรอื

ขาดทุน 

ในกระแสเงินสด

ท่ีถูกปรับปรุง

รายการไปยังกําไร

หรือขาดทุน 

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปลี่ยน 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา) - ปองกันความเส่ียง        

ของเงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐอเมริกาท่ีมีอัตราดอกเบ้ีย

คงท่ี 1,410 11 6 3 3 - (14) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยง     

ของเงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารสหรฐัอเมริกาที่มีอตัราดอกเบ้ีย

ลอยตัว 5,052 173 - 165 165 - (115) 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : เยน) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 14,906 189 134 63 63 - 45 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ยูโร) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยโูรที่มีอตัราดอกเบี้ยคงท่ี 797 - 63 (62) (62) - 67 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ยูโร) - ปองกัน

ความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยโูรที่มีอตัราดอกเบี้ยลอยตัว 922 - 61 (59) (59) - 74 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุล

เงินตางประเทศ (บาท : ดอลลาร

ออสเตรเลีย) - ปองกันความเส่ียงของ

เงินลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงิน

ดอลลารออสเตรเลียท่ีมีอตัราดอกเบี้ย

คงท่ี 343 - 32 (24) (24) - 27 

รวม 23,430 373 296 86 86 - 84 

 

  

84 

รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียง คือ กําไรสุทธิ

จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมการปรับปรุงรายการ คือ กําไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และดอกเบ้ียรับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในดานอัตราดอกเบี้ยและ

อัตราแลกเปล่ียน จําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอยกวา            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกวา        

3 เดือน 

- 1 ป 

มากกวา 

1 ป - 5 ป 

มากกวา    

5 ป รวม 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบ้ีย  
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินกูยืม

สกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบี้ยคงที่        

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 10,000 - 800 10,800 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 3.40 - 3.41 3.40 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - - 1.84 - 0.95 1.78 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินกูยืม

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี        

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 22,057 - 22,057 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - - 4.05 - 4.05 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - - - 3.32 - 3.32 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินให

สินเชื่อแกลูกหนี้สกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 283 - - 2,007 2,290 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - 3.50 - - 3.50 3.50 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - 2.40 - - 2.40 2.40 

สัญญาสิทธิแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเสี่ยงของเงิน

ใหสินเชื่อแกลูกหนี้สกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 390 - - - 390 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - 3.5 - - - 3.5 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - 2.4 - - - 2.4 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอตัราแลกเปลี่ยน 

สัญญาซื้อขายอตัราแลกเปล่ียนลวงหนา - ปองกันความเสี่ยงของ

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 202 - - - 202 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 33.73 - - - 33.73 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ           

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 3,509 - - - 3,509 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ยโูร) - 33.18 - - - 33.18 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ         

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 7 - - - 7 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 38.33 - - - 38.33 
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รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมความไมมีประสิทธิผลของการปองกันความเส่ียง คือ กําไรสุทธิ

จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน 

รายการในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่รวมการปรับปรุงรายการ คือ กําไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน และดอกเบ้ียรับ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีเคร่ืองมือท่ีใชปองกันความเสี่ยงในดานอัตราดอกเบี้ยและ

อัตราแลกเปล่ียน จําแนกตามระยะเวลาครบกําหนด ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอยกวา            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกวา        

3 เดือน 

- 1 ป 

มากกวา 

1 ป - 5 ป 

มากกวา    

5 ป รวม 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบ้ีย  
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินกูยืม

สกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบี้ยคงที่        

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 10,000 - 800 10,800 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 3.40 - 3.41 3.40 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - - 1.84 - 0.95 1.78 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินกูยืม

สกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี        

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 22,057 - 22,057 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - - 4.05 - 4.05 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - - - 3.32 - 3.32 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินให

สินเชื่อแกลูกหนี้สกุลเงินบาทท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 283 - - 2,007 2,290 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - 3.50 - - 3.50 3.50 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - 2.40 - - 2.40 2.40 

สัญญาสิทธิแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเสี่ยงของเงิน

ใหสินเชื่อแกลูกหนี้สกุลเงินบาทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 390 - - - 390 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - 3.5 - - - 3.5 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) - 2.4 - - - 2.4 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอตัราแลกเปลี่ยน 

สัญญาซื้อขายอตัราแลกเปล่ียนลวงหนา - ปองกันความเสี่ยงของ

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 202 - - - 202 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 33.73 - - - 33.73 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ           

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 3,509 - - - 3,509 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ยโูร) - 33.18 - - - 33.18 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ         

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 7 - - - 7 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 38.33 - - - 38.33 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอยกวา            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกวา        

3 เดือน 

- 1 ป 

มากกวา 

1 ป - 5 ป 

มากกวา    

5 ป รวม 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบี้ย 

สัญญาสิทธิแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ย - ปองกันความเสี่ยงของ      

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินยโูรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 1,307 - 1,307 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ         

(บาท : ดอลลารสหรฐัอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยงของ             

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา              

ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 2,005 332 3,810 - 6,147 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 30.21 30.51 30.57 - 30.45 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - 0.31 1.61 1.41 - 1.06 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ                 

(บาท : ดอลลารสหรฐัอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยงของ          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา             

ที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) 434 - 1,671 7,687 - 9,792 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) 30.27 - 30.26 30.91 - 30.77 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) 1.59 - 1.62 1.32 - 1.38 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ           

(บาท : เยน) - ปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินเยนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 8,865 17,438 - 26,303 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : เยน) - - 0.29 0.29 - 0.29 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 1.16 1.44 - 1.34 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ          

(บาท : ยูโร) - ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 819 2,709 - 3,528 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาทตอยูโร) - - 33.43 37.85 - 36.83 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 1.76 1.19 - 1.31 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ           

(บาท : ยูโร) - ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 2,255 - 2,255 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ยูโร) - - - 37.01 - 37.01 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - - 1.39 - 1.39 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ         

(บาท : ริงกิต) - ปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินริงกิตที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ี       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 3,206 - 3,206 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ริงกิต) - - - 7.65 - 7.65 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - - 2.4 - 2.4 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอยกวา            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกวา        

3 เดือน 

- 1 ป 

มากกวา 

1 ป - 5 ป 

มากกวา    

5 ป รวม 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินกูยืม

สกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบี้ยคงที่        

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) 200 1,850 500 10,000 800 13,350 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) 4.60 4.34 4.50 3.40 3.41 3.59 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) 0.72 0.39 0.63 1.70 0.83 1.41 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาซื้อขายอตัราแลกเปล่ียนลวงหนา - ปองกันความเสี่ยงของ

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 30 - - - 30 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 30.00 - - - 30.00 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ           

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 7 - - - 7 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ยโูร) - 36.52 - - - 36.52 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ         

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 2,884 - - - 2,884 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 30.97 - - - 30.97 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ         

(บาท : ดอลลารสหรฐัอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยงของ          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา          

ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 150 1,260 - 1,410 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - - 30.27 30.51 - 30.48 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 2.10 2.70 - 2.64 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ                 

(บาท : ดอลลารสหรฐัอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยงของ             

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา            

ที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 757 4,295 - 5,052 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - - 30.26 30.74 - 30.66 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 1.48 1.48 - 1.48 

 

  

302 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอยกวา            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกวา        

3 เดือน 

- 1 ป 

มากกวา 

1 ป - 5 ป 

มากกวา    

5 ป รวม 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย  
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยปองกันความเส่ียงของเงินกูยืม

สกุลเงินบาทท่ีมีอตัราดอกเบี้ยคงที่        

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) 200 1,850 500 10,000 800 13,350 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) 4.60 4.34 4.50 3.40 3.41 3.59 

อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉล่ีย (รอยละ) 0.72 0.39 0.63 1.70 0.83 1.41 

การปองกันความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม - ความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาซื้อขายอตัราแลกเปล่ียนลวงหนา - ปองกันความเสี่ยงของ

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 30 - - - 30 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 30.00 - - - 30.00 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ           

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 7 - - - 7 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ยโูร) - 36.52 - - - 36.52 

สัญญาสวอปเงินตราตางประเทศ - ปองกันความเส่ียงของ         

เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - 2,884 - - - 2,884 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - 30.97 - - - 30.97 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ         

(บาท : ดอลลารสหรฐัอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยงของ          

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา          

ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 150 1,260 - 1,410 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - - 30.27 30.51 - 30.48 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 2.10 2.70 - 2.64 

สัญญาแลกเปล่ียนดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ                 

(บาท : ดอลลารสหรฐัอเมริกา) - ปองกันความเสี่ยงของ             

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา            

ที่มีอัตราดอกเบ้ียลอยตัว       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 757 4,295 - 5,052 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารสหรัฐอเมริกา) - - 30.26 30.74 - 30.66 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 1.48 1.48 - 1.48 

 

  

303ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

ประเภทความเส่ียง 

ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา 

นอยกวา            

1 เดือน 1 - 3 เดือน 

มากกวา        

3 เดือน 

- 1 ป 

มากกวา 

1 ป - 5 ป 

มากกวา    

5 ป รวม 

การปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ยงดานอตัราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน (ตอ) 
สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ           

(บาท : เยน) - ปองกันความเสี่ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินเยนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 227 14,679 - 14,906 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : เยน) - - 0.28 0.29 - 0.29 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 1.56 1.33 - 1.34 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ          

(บาท : ยูโร) - ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 797 - 797 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาทตอยูโร) - - - 33.43 - 33.43 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - - 1.76 - 1.76 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ           

(บาท : ยูโร) - ปองกันความเส่ียงของเงินลงทุนในตราสารหนี้

สกุลเงินยูโรที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัว       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - - 922 - 922 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ยโูร) - - - 33.69 - 33.69 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - - 1.73 - 1.73 

สัญญาแลกเปล่ียนอัตราดอกเบี้ยขามสกุลเงินตางประเทศ         

(บาท : ดอลลารออสเตรเลีย) - ปองกันความเสี่ยงของ                   

เงินลงทุนในตราสารหน้ีสกุลเงินดอลลารออสเตรเลีย                 

ที่มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี       

จํานวนเงินตามสัญญา (หนวย: ลานบาท) - - 344 - - 344 

อัตราแลกเปล่ียนเฉลี่ย (บาท : ดอลลารออสเตรเลีย) - - 20.79 - - 20.79 

อัตราดอกเบี้ยคงท่ีเฉลี่ย (รอยละ) - - 1.50 - - 1.50 

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไมมีรายการที่คาดการณไวซ่ึงตองยุติการใชการบัญชีปองกัน

ความเสี่ยงเนื่องจากไมคาดวารายการดังกลาวจะเกิดขึ้นแลวในปปจจุบัน 
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รายการกระทบยอดเงินสํารองสําหรับการปองกันความเส่ียงท่ีรับรูในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

แยกตามประเภทความเส่ียงมีดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 เงินสํารอง 

สําหรับการ 

ปองกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด 

กําไร (ขาดทุน)  

จากตนทุน 

การปองกันความ

เสี่ยงรอตัดบัญชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 - สุทธิภาษีเงินได 145 33 178 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสวนท่ีมีประสทิธิผล:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน (1,462) - (1,462) 

จํานวนสุทธิที่โอนรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 1,458 - 1,458 

การเปล่ียนแปลงในตนทุนการปองกันความเส่ียงรอตดับัญชี - (135) (135) 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ 1 27 28 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - สุทธิภาษีเงินได 142 (75) 67 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 เงินสํารอง 

สําหรับการ 

ปองกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด 

กําไร (ขาดทุน)  

จากตนทุน 

การปองกันความ

เสี่ยงรอตัดบัญชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได 9 (39) (30) 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสวนท่ีมีประสทิธิผล:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 86 - 86 

จํานวนสุทธิที่โอนรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 84 - 84 

การเปล่ียนแปลงในตนทุนการปองกันความเส่ียงรอตดับัญชี - 90 90 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ (34) (18) (52) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได 145 33 178 
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รายการกระทบยอดเงินสํารองสําหรับการปองกันความเส่ียงท่ีรับรูในองคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

แยกตามประเภทความเส่ียงมีดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 เงินสํารอง 

สําหรับการ 

ปองกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด 

กําไร (ขาดทุน)  

จากตนทุน 

การปองกันความ

เสี่ยงรอตัดบัญชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2564 - สุทธิภาษีเงินได 145 33 178 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสวนท่ีมีประสทิธิผล:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน (1,462) - (1,462) 

จํานวนสุทธิที่โอนรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 1,458 - 1,458 

การเปล่ียนแปลงในตนทุนการปองกันความเส่ียงรอตดับัญชี - (135) (135) 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ 1 27 28 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 - สุทธิภาษีเงินได 142 (75) 67 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 เงินสํารอง 

สําหรับการ 

ปองกันความเสี่ยง

ในกระแสเงินสด 

กําไร (ขาดทุน)  

จากตนทุน 

การปองกันความ

เสี่ยงรอตัดบัญชี รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได 9 (39) (30) 

การเปล่ียนแปลงในมูลคายุติธรรมสวนท่ีมีประสทิธิผล:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 86 - 86 

จํานวนสุทธิที่โอนรับรูเปนกําไรหรือขาดทุน:    

ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและอัตราแลกเปล่ียน 84 - 84 

การเปล่ียนแปลงในตนทุนการปองกันความเส่ียงรอตดับัญชี - 90 90 

ภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ (34) (18) (52) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได 145 33 178 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวย          

ราคาทุนตัดจําหนาย 1,599 1,740 595 895 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวย             

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 322,190 300,505 323,276 301,259 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน        

เบ็ดเสร็จอื่น 18,253 14,743 18,251 14,740 

 342,042 316,988 342,122 316,894 

8.6.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,004 845 - - 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 145 364 145 364 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 496 578 496 578 

รวม 1,645 1,787 641 942 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิต   

      ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (46) (47) (46) (47) 

รวม 1,599 1,740 595 895 
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8.6.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลคาดวยมูลคายติุธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 256,496 256,924 256,496 256,924 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 10,908 10,867 11,994 11,621 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 54,786 32,714 54,786 32,714 

รวม 322,190 300,505 323,276 301,259 

คาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิต   

 ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (960) (968) (960) (968) 

8.6.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ในประเทศ 13,366 291 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ตางประเทศ 3,499 18 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดในประเทศ 1,381 11 1,120 14 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดตางประเทศ 7 1 7 1 

รวม 18,253 321 14,743   323 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563  31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวย          

ราคาทุนตัดจําหนาย 1,599 1,740 595 895 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวย             

มูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 322,190 300,505 323,276 301,259 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดใหวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุน        

เบ็ดเสร็จอื่น 18,253 14,743 18,251 14,740 

 342,042 316,988 342,122 316,894 

8.6.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาทุนตัดจําหนาย 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 1,004 845 - - 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 145 364 145 364 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 496 578 496 578 

รวม 1,645 1,787 641 942 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิต   

      ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (46) (47) (46) (47) 

รวม 1,599 1,740 595 895 
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8.6.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดัมูลคาดวยมูลคายติุธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 มูลคายุติธรรม มูลคายุติธรรม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 256,496 256,924 256,496 256,924 

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 10,908 10,867 11,994 11,621 

ตราสารหนี้ตางประเทศ 54,786 32,714 54,786 32,714 

รวม 322,190 300,505 323,276 301,259 

คาเผื่อผลขาดทุนทางดานเครดิต   

 ที่คาดวาจะเกิดขึ้น (960) (968) (960) (968) 

8.6.3 เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ในประเทศ 13,366 291 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ตางประเทศ 3,499 18 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดในประเทศ 1,381 11 1,120 14 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดตางประเทศ 7 1 7 1 

รวม 18,253 321 14,743   323 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ในประเทศ 13,366 291 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ตางประเทศ 3,499 18 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดในประเทศ 1,379 11 1,117 14 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดตางประเทศ 7 1 7 1 

รวม 18,251 321 14,740 323 

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีการจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยติุธรรมที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนไปรับรูในกําไรสะสม ดังน้ี 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

  

 

มูลคายุติธรรม               

ณ วันท่ีจําหนาย 

 

 

 

เงินปนผลรับ 

กําไร (ขาดทุน) 

สะสมจากการ

จําหนาย (สุทธิภาษี

เงินได) 

 

 

เหตุผลในการจําหนาย 

ตราสารทุนที่อยูในความตองการ           

ของตลาดในประเทศ 14 13 2 เลิกกองทุน 

ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 1 - - 

ตามขอกําหนดของบริษัท

ท่ีออกตราสารทุน 

รวม 15 13 2  
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8.6.4 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีเ งินลงทุนในหลักทรัพยอื่นซึ่งธนาคารฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป                     

แตไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งจําแนกตามกลุมอตุสาหกรรม โดยแสดงในราคา

มูลคายุติธรรมไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สาธารณูปโภคและบริการ 4,743 1,726 

กองทุนรวมและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 1,131 881 

8.6.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนของธนาคารฯ และบริษัทยอยในงบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะธนาคารไดรวมเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

   

คาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน/

คาเผื่อการดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31  

ธันวาคม 

2564 

31  

ธันวาคม 

2563 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย 

2 2 832 - 33 33 847 - 

2.  บริษัทที่มีปญหาในการชําระหน้ีหรือ     

ผิดนัดชําระหนี้ 

2 3 115 947 - - 115 962 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ มูลคายุติธรรม เงินปนผลรับ 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ในประเทศ 13,366 291 10,436 281 

ตราสารทุนท่ีอยูในความตองการของตลาด

ตางประเทศ 3,499 18 3,180 27 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดในประเทศ 1,379 11 1,117 14 

ตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของ

ตลาดตางประเทศ 7 1 7 1 

รวม 18,251 321 14,740 323 

 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีการจําหนายเงินลงทุนในตราสารทุน

ท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงในมูลคา

ยติุธรรมที่เคยรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนไปรับรูในกําไรสะสม ดังน้ี 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

  

 

มูลคายุติธรรม               

ณ วันท่ีจําหนาย 

 

 

 

เงินปนผลรับ 

กําไร (ขาดทุน) 

สะสมจากการ

จําหนาย (สุทธิภาษี

เงินได) 

 

 

เหตุผลในการจําหนาย 

ตราสารทุนที่อยูในความตองการ           

ของตลาดในประเทศ 14 13 2 เลิกกองทุน 

ตราสารทุนทีไ่มอยูในความตองการ

ของตลาดตางประเทศ 1 - - 

ตามขอกําหนดของบริษัท

ท่ีออกตราสารทุน 

รวม 15 13 2  
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8.6.4 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีเ งินลงทุนในหลักทรัพยอื่นซึ่งธนาคารฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป                     

แตไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ซึ่งจําแนกตามกลุมอตุสาหกรรม โดยแสดงในราคา

มูลคายุติธรรมไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สาธารณูปโภคและบริการ 4,743 1,726 

กองทุนรวมและกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 1,131 881 

8.6.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนของธนาคารฯ และบริษัทยอยในงบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะธนาคารไดรวมเงินลงทุนในบริษัทท่ีมีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

   

คาเผ่ือผลขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน/

คาเผื่อการดอยคา 

 จํานวนราย ราคาทุน มูลคายุติธรรม ที่บันทึกในบัญชีแลว 

 31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31  

ธันวาคม 

2564 

31  

ธันวาคม 

2563 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.  บริษัทจดทะเบียนท่ีเขาขายถูกเพิกถอน

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ

ตลาดหลักทรัพย 

2 2 832 - 33 33 847 - 

2.  บริษัทที่มีปญหาในการชําระหน้ีหรือ     

ผิดนัดชําระหนี้ 

2 3 115 947 - - 115 962 
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8.7.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  (หนวย: ลานบาท) 

   

รอยละของหลักทรัพย      

ที่ลงทุน 

เงินลงทุน                    

(วธิรีาคาทุน) 

เงินปนผล                  

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่             

ชื่อบรษัิท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     

หลักทรพัย

ท่ีลงทุน     

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

บริษัทยอย         

กลุมท่ีถือหุนทางตรง         

บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด ธุรกิจบรกิารดาน

กฎหมาย 

หุนสามัญ 100.00 100.00 30 30 - 13 

บรษัิท รักษาความปลอดภัย กรุงไทย

ธุรกิจบรกิาร จํากัด 

ธุรกิจบริการ หุนสามัญ 100.00 100.00 140 140 172 59 

บรษัิทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจจัดการกองทุน หุนสามัญ 100.00 100.00 211  211  550 500 

บรษัิท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส 

จํากัด 

บริการงานดาน

สารสนเทศ 

หุนสามัญ 100.00 100.00 1,300 1,300 153 - 

บรษัิท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด (1) เชาซื้อ หุนสามัญ 24.95 100.00 249 1,000 - - 

บรษัิท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด บริษัทโฮลดิ้ง หุนสามัญ 76.00 76.00 228 228 - - 

บรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธุรกิจบัตรเครดิต หุนสามัญ 49.29 49.29 2,150 2,150 1,118 1,118 

บรษัิท เคทีซี นาโน จํากัด (2) ธุรกิจสินเชื่อรายยอย 

เพื่อการประกอบอาชีพ 

หุนสามัญ 24.95 24.95 13 13 - - 

บรษัิท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด (2) ธุรกิจสินเชื่อรายยอย หุนสามัญ 24.95 24.95 15 15 - - 

บรษัิท เคทีซี พรีเพด จํากัด (2) ธุรกิจใหบริการการ

ชําระเงินภายใตการ

กํากับ 

หุนสามัญ 24.95 24.95 25 25 - - 

กลุมท่ีถือหุนทางออม         

บรษัิท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด (3) ธุรกิจสินเชื่อรายยอย    - - - - 

บรษัิท เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จํากัด (3) ธุรกิจสินเชื่อรายยอย    - - - - 

บรษัิท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด (3) ธุรกิจสินเชื่อรายยอย    - - - - 

บรษัิท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จํากัด (3) ธุรกิจสินเชื่อรายยอย    - - - - 

บรษัิท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด (4) ธุรกิจบริการดิจิตัล

แพลทฟอรม    - - - - 

บรษัิท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด (5) ธุรกิจใหบริการบุคลากร

และทรัพยากรในดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ    - - - - 

รวม     4,361 5,112 1,993 1,690 

หัก คาเผื่อการดอยคา     (199) (799) - - 

รวม     4,162 4,313 1,993 1,690 
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  (หนวย: ลานบาท) 

   

รอยละของหลักทรัพย      

ที่ลงทุน 

เงินลงทุน                    

(วธิรีาคาทุน) 

เงินปนผลสําหรับ

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่             

ชื่อบรษัิท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     

หลักทรพัย

ท่ีลงทุน     

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

บริษัทรวม         

บรษัิท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ 

จํากัด (มหาชน) 

ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00 50.00 4,072 4,072 150 - 

บรษัิท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00 45.00 1,519 1,519 223 208 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด (6) เชาซื้อ หุนสามัญ 49.00 49.00 87 87 59 40 

บรษัิทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด  ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00 50.00 1,069 1,069 62 - 

บรษัิท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 19.97 19.86 39  36  75 35 

บรษัิท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.17 22.17 117 117 - - 

รวม     6,903 6,900 569 283 

หัก คาเผื่อการดอยคา     (23) (10) - - 

รวม     6,880 6,890 569 283 

รวมเงินลงทุนในบรษัิทยอยและบริษัทรวมสุทธิ    11,042 11,203 2,562 1,973 

(1)  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ธนาคารฯ ขายหุนสามัญในบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด ใหกับบรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 75.05 ลานหุนหรอื

คิดเปนรอยละ 75.05 สงผลใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 24.95 

(2)  ธนาคารฯ ลงทุนในบริษัท เคทีซี นาโน จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด และบริษัท เคทีซี พรีเพด จํากัด รอยละ 24.95 และลงทุนทางออมผานบริษัท                      

บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ ลงทุนในบรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รอยละ 49.29 และบรษัิท บัตรกรงุไทย จํากัด (มหาชน) ลงทุนในบรษัิท                

เคทีซ ีนาโน จํากัด บรษัิท เคทีซี พิโก (กรงุเทพฯ) จํากัด และบริษัท เคทีซี พรีเพด จํากัด รอยละ 75.05 

(3)  ธนาคารฯ ลงทุนทางออมผานบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด โดยบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด ลงทุนในบริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด บริษัท              

เคทีซี พโิก (ปทุมธานี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด และบรษัิท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จํากัด รอยละ 100 

(4)  ธนาคารฯ ลงทุนทางออมผานบริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด โดยบริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด ลงทุนในบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด               

รอยละ 100 

(5)  ธนาคารฯ ลงทุนทางออมผานบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด โดยบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด ลงทุนในบริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด            

รอยละ 51 
(6)  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บริษัท กรงุไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด เปล่ียนช่ือเปนบริษทั กรงุไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จํากัด  
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  (หนวย: ลานบาท) 

   

รอยละของหลักทรัพย      

ที่ลงทุน 

เงินลงทุน                    

(วธิรีาคาทุน) 

เงินปนผลสําหรับ

สําหรับปสิ้นสุดวนัที่             

ชื่อบรษัิท ประเภทธุรกิจ 

ประเภท     

หลักทรพัย

ท่ีลงทุน     

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

31 

ธันวาคม 

2564 

31 

ธันวาคม 

2563 

บริษัทรวม         

บรษัิท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ 

จํากัด (มหาชน) 

ประกันชีวิต หุนสามัญ 50.00 50.00 4,072 4,072 150 - 

บรษัิท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

ประกันวินาศภัย หุนสามัญ 45.00 45.00 1,519 1,519 223 208 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด (6) เชาซื้อ หุนสามัญ 49.00 49.00 87 87 59 40 

บรษัิทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด  ธุรกิจหลักทรัพย หุนสามัญ 50.00 50.00 1,069 1,069 62 - 

บรษัิท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด บริการ หุนสามัญ 19.97 19.86 39  36  75 35 

บรษัิท บีซีไอ (ประเทศไทย) จํากัด บริการ หุนสามัญ 22.17 22.17 117 117 - - 

รวม     6,903 6,900 569 283 

หัก คาเผื่อการดอยคา     (23) (10) - - 

รวม     6,880 6,890 569 283 

รวมเงินลงทุนในบรษัิทยอยและบริษัทรวมสุทธิ    11,042 11,203 2,562 1,973 

(1)  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ธนาคารฯ ขายหุนสามัญในบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด ใหกับบรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 75.05 ลานหุนหรอื

คิดเปนรอยละ 75.05 สงผลใหสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 24.95 

(2)  ธนาคารฯ ลงทุนในบริษัท เคทีซี นาโน จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด และบริษัท เคทีซี พรีเพด จํากัด รอยละ 24.95 และลงทุนทางออมผานบริษัท                      

บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯ ลงทุนในบรษัิท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) รอยละ 49.29 และบรษัิท บัตรกรงุไทย จํากัด (มหาชน) ลงทุนในบรษัิท                

เคทีซ ีนาโน จํากัด บรษัิท เคทีซี พิโก (กรงุเทพฯ) จํากัด และบริษัท เคทีซี พรีเพด จํากัด รอยละ 75.05 

(3)  ธนาคารฯ ลงทุนทางออมผานบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด โดยบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จํากัด ลงทุนในบริษัท เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จํากัด บริษัท              

เคทีซี พโิก (ปทุมธานี) จํากัด บริษัท เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จํากัด และบรษัิท เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จํากัด รอยละ 100 

(4)  ธนาคารฯ ลงทุนทางออมผานบริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด โดยบริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอร่ี จํากัด ลงทุนในบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด               

รอยละ 100 

(5)  ธนาคารฯ ลงทุนทางออมผานบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด โดยบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด ลงทุนในบริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด            

รอยละ 51 
(6)  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 บริษัท กรงุไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด เปล่ียนช่ือเปนบริษทั กรงุไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จํากัด  

  

311ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 รายละเอียดของบริษัทยอยซ่ึงมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม  

 (หนวย: ลานบาท) 

    กําไรที่แบงใหกับ                กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

   เงินปนผลจายใหกับ     สวนไดเสียท่ีไมมี ที่แบงใหกับสวนไดเสีย สวนเกินทุนจาก 

 สัดสวนที่ถือ สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ สวนไดเสียที่ไมมี อํานาจควบคุมใน ที่ไมมีอํานาจควบคุม การเปล่ียนแปลง 

 โดยสวนไดเสีย ควบคุมในบริษัทยอย อํานาจควบคุม บริษัทยอย ในบริษัทยอย สัดสวนการถือหุน 

บริษัท ที่ไมมีอํานาจควบคุม สะสม ในระหวางปส้ินสุด ในระหวางปสิ้นสุด ในระหวางปส้ินสุด ในบริษัทยอย 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัท่ี 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม วนัที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (รอยละ) (รอยละ)           

บรษัิท บัตรกรุงไทย 

จํากัด (มหาชน) 50.71 50.71 13,883 11,561 1,150 1,150 2,976 2,699 2 14 494 (41) 

บรษัิท กรุงไทย      

แอดไวซเซอร่ี จํากัด 12.17 12.17 37 37 - - - - - - - 37 

บรษัิท อินฟนิธัส บาย 

กรุงไทย จํากัด 12.17 12.17 7 - - - 7 - - - - - 

บรษัิท อะไรส บาย 

อินฟนธิัส จํากัด 55.21 - 132 - - - (15) - - - - - 

   14,059 11,598 1,150 1,150 2,968 2,699 2 14 494 (4) 

 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทยอยที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมท่ีมีสาระสําคัญ ซึ่งเปนขอมูล

กอนการตัดรายการระหวางกัน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน   

สินทรัพยรวม 89,471 88,403 

หนี้สินรวม 62,387 65,553 

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

รายไดจากการดําเนินงานสุทธิ 18,619 19,146 

กําไรสําหรับป 5,789 5,332 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3 27 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 5,792 5,359 

สรุปรายการกระแสเงินสด   

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 8,334 3,482 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน (779) (402) 

กระแสเงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (7,390) (2,515) 
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8.7.2 งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมซ่ึงบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

ประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ชื่อบรษัิท 

รอยละของ

หลักทรัพยท่ี

ลงทุน 

เงินลงทุน         

(วธิรีาคาทุน) 

เงินลงทุน         

(วธิสีวน            

ไดเสีย) 

รอยละของ

หลักทรัพยที่

ลงทุน 

เงินลงทุน         

(วธิรีาคาทุน) 

เงินลงทุน         

(วธิสีวน           

ไดเสีย) 

บริษทัรวม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ 50.00 594 14,909 50.00 594 23,816 

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 45.00 971 4,180 45.00 971 3,027 

บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 49.00 87 866 49.00 87 790 

บล. กรุงไทย ซีมิโก 50.00 1,069 1,330 50.00 1,069 1,208 

บจก. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ 19.97 39 608 19.86 36 464 

บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  22.17 117 82 22.17 117 95 

รวมเงินลงทนุในบริษัทรวมสุทธิ  2,877 21,975  2,874 29,400 

 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม                         

 2564 2563 

ชื่อบริษัท เงินปนผลรับ 

สวนแบง       

ผลกําไร 

(ขาดทุน) 

สวนแบงผล

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น เงินปนผลรับ 

สวนแบง       

ผลกําไร 

(ขาดทุน) 

สวนแบงผล

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

บริษัทรวม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ (1) 150 219 (8,976) - 1,436 (2,706) 

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) 223 303 1,073 208 315 (76) 

บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 59 135 - 40 135 - 

บล. กรุงไทย ซีมิโก 62 186 (2) - 69 22 

บจก. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ 75 216 - 35 119 - 

บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  - (13) - - (14) - 

รวมเงินลงทุนในบรษัิทรวมสุทธิ 569 1,046 (7,905) 283 2,060 (2,760) 

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรับปรุงดวยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสียโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ              

บริษัทรวมท่ียังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

  

312 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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8.7.2 งบการเงินรวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมซ่ึงบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย

ประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทท่ีประกอบกิจการในประเทศไทย ดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ชื่อบรษัิท 

รอยละของ

หลักทรัพยท่ี

ลงทุน 

เงินลงทุน         

(วธิรีาคาทุน) 

เงินลงทุน         

(วธิสีวน            

ไดเสีย) 

รอยละของ

หลักทรัพยที่

ลงทุน 

เงินลงทุน         

(วธิรีาคาทุน) 

เงินลงทุน         

(วธิสีวน           

ไดเสีย) 

บริษทัรวม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ 50.00 594 14,909 50.00 594 23,816 

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 45.00 971 4,180 45.00 971 3,027 

บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 49.00 87 866 49.00 87 790 

บล. กรุงไทย ซีมิโก 50.00 1,069 1,330 50.00 1,069 1,208 

บจก. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ 19.97 39 608 19.86 36 464 

บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  22.17 117 82 22.17 117 95 

รวมเงินลงทนุในบริษัทรวมสุทธิ  2,877 21,975  2,874 29,400 

 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม                         

 2564 2563 

ชื่อบริษัท เงินปนผลรับ 

สวนแบง       

ผลกําไร 

(ขาดทุน) 

สวนแบงผล

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น เงินปนผลรับ 

สวนแบง       

ผลกําไร 

(ขาดทุน) 

สวนแบงผล

กําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน 

บริษัทรวม       

บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ (1) 150 219 (8,976) - 1,436 (2,706) 

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) 223 303 1,073 208 315 (76) 

บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 59 135 - 40 135 - 

บล. กรุงไทย ซีมิโก 62 186 (2) - 69 22 

บจก. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ 75 216 - 35 119 - 

บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)  - (13) - - (14) - 

รวมเงินลงทุนในบรษัิทรวมสุทธิ 569 1,046 (7,905) 283 2,060 (2,760) 

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรับปรุงดวยผลกระทบของนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน 

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสียโดยใชขอมูลจากงบการเงินของ              

บริษัทรวมท่ียังไมไดตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชี 

  

313ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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8.7.3 ขอมูลทางการเงินของบรษัิทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

สรปุรายการฐานะทางการเงิน  

(หนวย: ลานบาท) 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยรวม 328,281 341,759 16,276 11,866 14,489 12,734 

หนี้สินรวม 298,462 294,127 6,988 5,139 12,722 11,121 

สินทรัพย - สุทธิ 29,819 47,632 9,288 6,727 1,767 1,613 

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 50.00 50.00 45.00 45.00 49.00 49.00 

มูลคาตามบญัชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม 14,909 23,816 4,180 3,027 866 790 

 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 บล. กรุงไทย ซีมิโก บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยรวม 9,099 8,552 3,719 2,969 407 459 

หนี้สินรวม 6,438 6,136 674 634 39 29 

สินทรัพย - สุทธิ 2,661 2,416 3,045 2,335 368 430 

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 50.00 50.00 19.97 19.86 22.17 22.17 

มูลคาตามบญัชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม 1,330 1,208 608 464 82 95 
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สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ (1) บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได 59,450 64,919 3,235 2,920 1,148 1,038 

กําไร (ขาดทุน)  439 2,872 674 701 274 275 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (17,953) (5,411) 2,383 (168) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (17,514) (2,539) 3,057 533 274 275 

 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บล. กรุงไทย ซีมิโก บจก. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได 1,916 1,368 2,107 1,389 27 32 

กําไร (ขาดทุน)  373 138 1,086 595 (62) (60) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3) 43 - - - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 370 181 1,086 595 (62) (60) 

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรับปรุงดวยผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน 

314 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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8.7.3 ขอมูลทางการเงินของบรษัิทรวมท่ีมีสาระสําคัญ 

สรปุรายการฐานะทางการเงิน  

(หนวย: ลานบาท) 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยรวม 328,281 341,759 16,276 11,866 14,489 12,734 

หนี้สินรวม 298,462 294,127 6,988 5,139 12,722 11,121 

สินทรัพย - สุทธิ 29,819 47,632 9,288 6,727 1,767 1,613 

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 50.00 50.00 45.00 45.00 49.00 49.00 

มูลคาตามบญัชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม 14,909 23,816 4,180 3,027 866 790 

 
 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 บล. กรุงไทย ซีมิโก บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

สินทรัพยรวม 9,099 8,552 3,719 2,969 407 459 

หนี้สินรวม 6,438 6,136 674 634 39 29 

สินทรัพย - สุทธิ 2,661 2,416 3,045 2,335 368 430 

สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ) 50.00 50.00 19.97 19.86 22.17 22.17 

มูลคาตามบญัชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในบริษัทรวม 1,330 1,208 608 464 82 95 

98 

สรุปรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บมจ. กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวติ (1) บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย (1) บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได 59,450 64,919 3,235 2,920 1,148 1,038 

กําไร (ขาดทุน)  439 2,872 674 701 274 275 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (17,953) (5,411) 2,383 (168) - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (17,514) (2,539) 3,057 533 274 275 

 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 บล. กรุงไทย ซีมิโก บจก. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย) 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

รายได 1,916 1,368 2,107 1,389 27 32 

กําไร (ขาดทุน)  373 138 1,086 595 (62) (60) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (3) 43 - - - - 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 370 181 1,086 595 (62) (60) 

(1) แสดงตามจํานวนเงินหลังปรับปรุงดวยผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน 

315ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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8.8.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

เงินเบิกเกินบัญชี 149,347 155,037 149,347 155,037 

เงินใหกูยืม 1,748,643 1,592,453 1,663,269 1,504,951 

ตั๋วเงิน 725,838 581,389 730,568 590,829 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,006 1,618 1 1 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 683 957 - - 

อื่น ๆ 3,742 3,787 1,983 1,270 

หัก รายไดรอตัดบัญชี (296) (399) (47) (66) 

รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 2,628,963 2,334,842 2,545,121 2,252,022 

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 20,579 16,199 19,992 15,657 

รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี                   

บวกดอกเบ้ียคางรับ 2,649,542 2,351,041 2,565,113 2,267,679 

หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (173,322) (150,528) (163,650) (140,590) 

รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 2,476,220 2,200,513 2,401,463 2,127,089 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้รวมลูกหนี้ที่มีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขท่ี

ธนาคารฯ เลือกใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการที่ให                          

ความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในการจัดทํา              

งบการเงิน ซึ่งคิดเปนรอยละ 13 ของสินเชื่อท้ังหมด (2563: รอยละ 16 ของสินเชื่อทั้งหมด) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีตามโครงการนโยบายภาครัฐโดยรวม                     

เงินใหสินเชื่อที่เปนรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ไดแก โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพ่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา             

เพ่ือปรับเปล่ียนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต โครงการเงิน

หมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 โครงการสินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม โครงการ

สินเชื่อกรุงไทยตานภัย COVID และมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินแกวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID และสินเชื่อฟนฟูรวมเปนจํานวนเงิน 50,889  ลานบาท 

  

100 

8.8.2 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินที่อยูของลูกหนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,533,075 25,391 2,558,466 2,252,468 25,952 2,278,420 

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 33,390 35,941 69,331 25,122 30,459 55,581 

เงินสกุลอื่น ๆ 638 528 1,166 817 24 841 

รวม* 2,567,103 61,860 2,628,963 2,278,407 56,435 2,334,842 

* ยอดรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 

 
 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,449,233 25,391 2,474,624 2,169,648 25,952 2,195,600 

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 33,390 35,941 69,331 25,122 30,459 55,581 

เงินสกุลอื่น ๆ 638 528 1,166 817 24 841 

รวม* 2,483,261 61,860 2,545,121 2,195,587 56,435 2,252,022 

* ยอดรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 

8.8.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

การเกษตรและเหมืองแร 29,325 24,424 29,190 24,267 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 538,612 504,670 537,398 503,167 

ธรุกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 136,595 128,957 136,055 128,112 

การสาธารณูปโภคและบริการ 776,907 583,746 777,740 584,481 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 445,011 430,281 445,011 430,281 

อ่ืน ๆ 702,513 662,764 619,727 581,714 

รวม* 2,628,963 2,334,842 2,545,121 2,252,022 

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 
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8.8.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

เงินเบิกเกินบัญชี 149,347 155,037 149,347 155,037 

เงินใหกูยืม 1,748,643 1,592,453 1,663,269 1,504,951 

ตั๋วเงิน 725,838 581,389 730,568 590,829 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ 1,006 1,618 1 1 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 683 957 - - 

อื่น ๆ 3,742 3,787 1,983 1,270 

หัก รายไดรอตัดบัญชี (296) (399) (47) (66) 

รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 2,628,963 2,334,842 2,545,121 2,252,022 

บวก ดอกเบี้ยคางรับ 20,579 16,199 19,992 15,657 

รวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี                   

บวกดอกเบ้ียคางรับ 2,649,542 2,351,041 2,565,113 2,267,679 

หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น (173,322) (150,528) (163,650) (140,590) 

รวมเงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับสุทธิ 2,476,220 2,200,513 2,401,463 2,127,089 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้รวมลูกหนี้ที่มีการปรับเปล่ียนเง่ือนไขท่ี

ธนาคารฯ เลือกใชแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอนปรนชั่วคราวสําหรับกิจการที่ให                          

ความชวยเหลือลูกหน้ีท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยในการจัดทํา              

งบการเงิน ซึ่งคิดเปนรอยละ 13 ของสินเชื่อท้ังหมด (2563: รอยละ 16 ของสินเชื่อทั้งหมด) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ มีเงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีตามโครงการนโยบายภาครัฐโดยรวม                     

เงินใหสินเชื่อที่เปนรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน ไดแก โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพ่ือเปนเงินทุน

หมุนเวียนใหแกผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา             

เพ่ือปรับเปล่ียนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสําหรับผูประกอบกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs) การใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต โครงการเงิน

หมุนเวียนเพื่อการอนุรักษพลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 โครงการสินเชื่อเพื่อส่ิงแวดลอม โครงการ

สินเชื่อกรุงไทยตานภัย COVID และมาตรการใหความชวยเหลือทางการเงินแกวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอมท่ีไดรับผลกระทบจาก COVID และสินเชื่อฟนฟูรวมเปนจํานวนเงิน 50,889  ลานบาท 
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8.8.2 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินที่อยูของลูกหนี้ 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,533,075 25,391 2,558,466 2,252,468 25,952 2,278,420 

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 33,390 35,941 69,331 25,122 30,459 55,581 

เงินสกุลอื่น ๆ 638 528 1,166 817 24 841 

รวม* 2,567,103 61,860 2,628,963 2,278,407 56,435 2,334,842 

* ยอดรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 

 
 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,449,233 25,391 2,474,624 2,169,648 25,952 2,195,600 

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 33,390 35,941 69,331 25,122 30,459 55,581 

เงินสกุลอื่น ๆ 638 528 1,166 817 24 841 

รวม* 2,483,261 61,860 2,545,121 2,195,587 56,435 2,252,022 

* ยอดรวมเงินใหสินเช่ือสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 

8.8.3 จําแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธันวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

การเกษตรและเหมืองแร 29,325 24,424 29,190 24,267 

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย 538,612 504,670 537,398 503,167 

ธรุกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง 136,595 128,957 136,055 128,112 

การสาธารณูปโภคและบริการ 776,907 583,746 777,740 584,481 

สินเช่ือเพื่อท่ีอยูอาศัย 445,011 430,281 445,011 430,281 

อ่ืน ๆ 702,513 662,764 619,727 581,714 

รวม* 2,628,963 2,334,842 2,545,121 2,252,022 

* ยอดรวมเงินใหสินเชื่อสุทธิจากรายไดรอตัดบัญชี 
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8.8.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

  

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญ                                              

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 2,306,478 44,722 

 

2,013,375 

 

32,093 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ                                                   

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-Performing) 228,443 48,923 

 

223,501 

 

41,627 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต                                  

(Non-Performing) 111,422 77,334 

 

109,407 

 

74,204 

สินทรัพยทางการเงินที่ใชวิธีอยางงายในการคํานวณ                        

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุ                 

(Lifetime ECL-Simplified approach) 3,199 2,343 

 

 

4,758 

 

 

2,604 

รวม 2,649,542 173,322 2,351,041 150,528 

 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

  

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญ                                              

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 2,237,272 40,824 

 

1,947,443 

 

28,249 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ                                                   

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-Performing) 218,021 46,558 

 

212,431 

 

39,183 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต                                  

(Non-Performing) 109,820 76,268 

 

107,805 

 

73,158 

รวม 2,565,113 163,650 2,267,679 140,590 
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8.8.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีของธนาคารฯ และบริษัทยอยในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไดรวมลูกหน้ีรายใหญท่ีมีปญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

 เงินใหสินเช่ือ 

คาเผื่อผลขาดทุน                     

ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 จํานวนราย และดอกเบ้ียคางรับ ท่ีบันทึกในบัญชีแลว 

  31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.   บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน                    

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ              

ตลาดหลักทรัพย 

1 - 5,705 - 5,705 - 

2.   บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนจากการ

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย 

1 1 8,255 8,410 4,659 4,736 

318 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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8.8.4 จําแนกตามประเภทการจัดชั้น 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

  

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญ                                              

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 2,306,478 44,722 

 

2,013,375 

 

32,093 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ                                                   

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-Performing) 228,443 48,923 

 

223,501 

 

41,627 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต                                  

(Non-Performing) 111,422 77,334 

 

109,407 

 

74,204 

สินทรัพยทางการเงินที่ใชวิธีอยางงายในการคํานวณ                        

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนตลอดอายุ                 

(Lifetime ECL-Simplified approach) 3,199 2,343 

 

 

4,758 

 

 

2,604 

รวม 2,649,542 173,322 2,351,041 150,528 

 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

  

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

เงินใหสินเช่ือ

และดอกเบ้ีย

คางรับ 

คาเผื่อผล

ขาดทุนดาน

เครดิตที่คาดวา

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินที่ไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมนีัยสําคัญ                                              

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Performing) 2,237,272 40,824 

 

1,947,443 

 

28,249 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ                                                   

ของความเสี่ยงดานเครดิต (Under-Performing) 218,021 46,558 

 

212,431 

 

39,183 

สินทรัพยทางการเงินที่มีการดอยคาดานเครดิต                                  

(Non-Performing) 109,820 76,268 

 

107,805 

 

73,158 

รวม 2,565,113 163,650 2,267,679 140,590 

 

  

102 

8.8.5 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีของธนาคารฯ และบริษัทยอยในงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ไดรวมลูกหน้ีรายใหญท่ีมีปญหาเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

 เงินใหสินเช่ือ 

คาเผื่อผลขาดทุน                     

ดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

 จํานวนราย และดอกเบ้ียคางรับ ท่ีบันทึกในบัญชีแลว 

  31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

   ลานบาท ลานบาท ลานบาท ลานบาท 

1.   บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอน                    

จากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนของ              

ตลาดหลักทรัพย 

1 - 5,705 - 5,705 - 

2.   บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนจากการ

เปนหลักทรัพยจดทะเบียนของตลาด

หลักทรัพย 

1 1 8,255 8,410 4,659 4,736 

319ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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8.8.6 ลูกหน้ีตามสัญญาเชาการเงิน (รวมลูกหน้ีตามสัญญาเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา 

 
ไมเกิน      

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป รวม 

ไมเกิน      

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันตนตาม

สัญญาเชา 673 960 56 1,689 1,100 1,290 185 2,575 

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู    (249)    (333) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ํา          

ท่ีลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา    1,440    2,242 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต        

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน    (716)    (501) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ    724    1,741 

 
 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา จํานวนเงินท่ีถึงกําหนดชําระจายตามสัญญา 

 
ไมเกิน      

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป รวม 

ไมเกิน      

1 ป 1 - 5 ป 

มากกวา 

5 ป รวม 

ผลรวมของเงินลงทุนข้ันตนตาม

สัญญาเชา 1 - - 1 1 - - 1 

หัก รายไดทางการเงินรอการรับรู    -    - 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินข้ันต่ําท่ี

ลูกหนี้ตองจายตามสัญญาเชา    1    1 

หัก คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิต              

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน    (1)    (1) 

ลูกหนี้ตามสัญญาเชา - สุทธิ    -    - 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมี       

การเพิ่มข้ึนอยาง            

มีนัยสําคัญของ

ความเส่ียง        

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย         

ทางการเงินท่ีมี      

การเพิ่มขึ้นอยาง      

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีใชวิธี

อยางงายในการ

คํานวณผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น          

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 

simplified 

approach) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)     

ยอดตนป 2,568 169 - - 2,737 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา       

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (579) 1 - - (578) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 315 24 - - 339 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (106) (108) - - (214) 

ยอดปลายป 2,198 86 - - 2,284 

    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    
ยอดตนป 1 10 36 - 47 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1) - - - (1) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 10 - - 10 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ - (10) - - (10) 

ยอดปลายป - 10 36 - 46 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ยอดตนป 42 - 926 - 968 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (16) - - - (16) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 9 - - - 9 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) - - - (1) 

ยอดปลายป 34 - 926 - 960 

      
  

320 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมี       

การเพิ่มข้ึนอยาง            

มีนัยสําคัญของ

ความเส่ียง        

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย         

ทางการเงินท่ีมี      

การเพิ่มขึ้นอยาง      

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีใชวิธี

อยางงายในการ

คํานวณผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น          

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 

simplified 

approach) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)     

ยอดตนป 2,568 169 - - 2,737 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา       

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (579) 1 - - (578) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 315 24 - - 339 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (106) (108) - - (214) 

ยอดปลายป 2,198 86 - - 2,284 

    
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    
ยอดตนป 1 10 36 - 47 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1) - - - (1) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 10 - - 10 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ - (10) - - (10) 

ยอดปลายป - 10 36 - 46 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ยอดตนป 42 - 926 - 968 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (16) - - - (16) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 9 - - - 9 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) - - - (1) 

ยอดปลายป 34 - 926 - 960 

      
  

321ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีไมมี       

การเพิ่มข้ึนอยาง            

มีนัยสําคัญของ

ความเส่ียง        

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย         

ทางการเงินท่ีมี      

การเพิ่มขึ้นอยาง      

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินที่มีการ

ดอยคาดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

สินทรัพยทาง

การเงินท่ีใชวิธี

อยางงายในการ

คํานวณผลขาดทุน

ดานเครดิตที่คาด

วาจะเกิดขึ้น          

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL - 

simplified 

approach) รวม 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ      
ยอดตนป 32,093 41,627 74,204 2,604 150,528 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน           

การจัดช้ัน 5,615 (3,841) (1,774) - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 3,856 11,209 16,168 593 31,826 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 4,931 2,197 1,402 - 8,530 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1,768) (2,226) (2,813) - (6,807) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี (5) (43) (9,853) (854) (10,755) 

ยอดปลายป 44,722 48,923 77,334 2,343 173,322 

 
  

106 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย       

ทางการเงิน    

ท่ีไมมีการ

เพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของ

ความเส่ียง        

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย         

ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพิ่มขึ้น

อยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

(Lifetime ECL 

- not credit 

impaired) 

สินทรัพย        

ทางการเงิน        

ที่มีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL 

- credit 

impaired) 

สินทรัพย      

ทางการเงิน          

ที่ใชวิธีอยาง

งายในการ

คํานวณผล

ขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น          

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL 

- simplified 

approach) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)      

ยอดตนป - - - - 1,235 1,235 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํา

มาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 505 1,126 4 - 

 

(1,235) 400 

 505 1,126 4 - - 1,635 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน            

การจัดช้ัน 5 (5) - - - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 1,860 (962) - - - 898 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 199 19 - - - 218 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) (9) (4) - - (14) 

ยอดปลายป 2,568 169 - - - 2,737 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    

 
 

ยอดตนป - - - - 36 36 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํา

มาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 1 1 36 - (36) 2 

 1 1 36 - - 38 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา           

คาเผื่อผลขาดทุนใหม - 6 - - - 6 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 3 - - - 3 

ยอดปลายป 1 10 36 - - 47 

 
 

 

 

 

 

322 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย       

ทางการเงิน    

ท่ีไมมีการ

เพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของ

ความเส่ียง        

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย         

ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพิ่มขึ้น

อยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

(Lifetime ECL 

- not credit 

impaired) 

สินทรัพย        

ทางการเงิน        

ที่มีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL 

- credit 

impaired) 

สินทรัพย      

ทางการเงิน          

ที่ใชวิธีอยาง

งายในการ

คํานวณผล

ขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น          

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL 

- simplified 

approach) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)      

ยอดตนป - - - - 1,235 1,235 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํา

มาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 505 1,126 4 - 

 

(1,235) 400 

 505 1,126 4 - - 1,635 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน            

การจัดช้ัน 5 (5) - - - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 1,860 (962) - - - 898 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 199 19 - - - 218 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) (9) (4) - - (14) 

ยอดปลายป 2,568 169 - - - 2,737 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    

 
 

ยอดตนป - - - - 36 36 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํา

มาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 1 1 36 - (36) 2 

 1 1 36 - - 38 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา           

คาเผื่อผลขาดทุนใหม - 6 - - - 6 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 3 - - - 3 

ยอดปลายป 1 10 36 - - 47 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย       

ทางการเงิน    

ท่ีไมมีการ

เพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของ

ความเส่ียง        

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย         

ทางการเงิน     

ท่ีมีการเพิ่มขึ้น

อยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต 

(Lifetime ECL 

- not credit 

impaired) 

สินทรัพย        

ทางการเงิน        

ที่มีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL 

- credit 

impaired) 

สินทรัพย      

ทางการเงิน          

ที่ใชวิธีอยาง

งายในการ

คํานวณผล

ขาดทุนดาน

เครดิตท่ีคาดวา

จะเกิดขึ้น          

ตลอดอายุ 

(Lifetime ECL 

- simplified 

approach) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น    
ยอดตนป - - - - 79 79 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํา

มาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 12 8 79 - (79) 20 

 12 8 79 - - 99 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา            

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 3 - 847 - - 850 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 29 - - - - 29 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (2) (8) - - - (10) 

ยอดปลายป 42 - 926 - - 968 

 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ 

 
   

 
 

ยอดตนป - - - - 135,228 135,228 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํา

มาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 24,530 43,954 62,070 2,919 (135,228) (1,755) 

 24,530 43,954 62,070 2,919 - 133,473 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยน           

การจัดช้ัน 7,281 (9,030) 1,749 - - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1,531) 7,268 34,391 (199) - 39,929 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 3,962 1,081 1,362 - - 6,405 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1,910) (764) (1,258) - - (3,932) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี (239) (882) (24,110) (200) - (25,431) 

สวนท่ีไดรับคืน - - - 84 - 84 

ยอดปลายป 32,093 41,627 74,204 2,604 - 150,528 

(1)  ยอดตนปของคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญวัดมูลคาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ปจจุบันแสดงเปน 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ 

TFRS 9 โดยไมปรบัยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ  

 

 

108 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงิน

ที่ไมมีการเพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญของ

ความเส่ียงดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน        

ที่มีการดอยคาดาน

เครดิต (Lifetime ECL 

- credit impaired) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)     

ยอดตนป 2,568 169 - 2,737 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (579) 1 - (578) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 315 24 - 339 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (106) (108) - (214) 

ยอดปลายป 2,198 86 - 2,284 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    
ยอดตนป 1 10 36 47 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1) - - (1) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 10 - 10 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ - (10) - (10) 

ยอดปลายป - 10 36 46 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

ยอดตนป 42 - 926 968 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (16) - - (16) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 9 - - 9 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) - - (1) 

ยอดปลายป 34 - 926 960 

 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ 

 
   

ยอดตนป 28,249 39,183 73,158 140,590 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจัดช้ัน 5,280 (3,427) (1,853) - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 4,241 10,020 10,504 24,765 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 4,413 2,197 1,402 8,012 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1,354) (1,372) (1,960) (4,686) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี (5) (43) (4,983) (5,031) 

ยอดปลายป 40,824 46,558 76,268 163,650 

 
 

324 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงิน

ที่ไมมีการเพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญของ

ความเส่ียงดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญของความ

เสี่ยงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน        

ที่มีการดอยคาดาน

เครดิต (Lifetime ECL 

- credit impaired) รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)     

ยอดตนป 2,568 169 - 2,737 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (579) 1 - (578) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 315 24 - 339 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (106) (108) - (214) 

ยอดปลายป 2,198 86 - 2,284 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย    
ยอดตนป 1 10 36 47 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1) - - (1) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 10 - 10 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ - (10) - (10) 

ยอดปลายป - 10 36 46 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  

ยอดตนป 42 - 926 968 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (16) - - (16) 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 9 - - 9 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) - - (1) 

ยอดปลายป 34 - 926 960 

 
เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ 

 
   

ยอดตนป 28,249 39,183 73,158 140,590 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจัดช้ัน 5,280 (3,427) (1,853) - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 4,241 10,020 10,504 24,765 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 4,413 2,197 1,402 8,012 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1,354) (1,372) (1,960) (4,686) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี (5) (43) (4,983) (5,031) 

ยอดปลายป 40,824 46,558 76,268 163,650 

 
 

325ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย          

ทางการเงินที่ไม

มีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ

ของความเส่ียง

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย          

ทางการเงินท่ีมี

การเพิ่มข้ึนอยาง 

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย            

ทางการเงิน        

ท่ีมีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)      

ยอดตนป - - - 1,235 1,235 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 505 1,126 4 (1,235) 400 

 505 1,126 4 - 1,635 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจัดช้ัน 5 (5) - - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 1,860 (962) - - 898 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 199 19 - - 218 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) (9) (4) - (14) 

ยอดปลายป 2,568 169 - - 2,737 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  

  
 

ยอดตนป - - - 36 36 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา             

คาเผื่อผลขาดทุนใหม - 6 - - 6 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 3 - - 3 

ยอดปลายป 1 10 36 - 47 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยอดตนป - - - 79 79 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 3 - 847 - 850 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 29 - - - 29 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (2) (8) - - (10) 

ยอดปลายป 42 - 926 - 968 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย          

ทางการเงินที่ไม

มีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ

ของความเส่ียง

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย          

ทางการเงินท่ีมี

การเพิ่มข้ึนอยาง 

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย            

ทางการเงิน        

ท่ีมีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ      
ยอดตนป - - - 126,732 126,732 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 22,204 41,956 60,817 (126,732) (1,755) 

 22,204 41,956 60,817 - 124,977 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจัดช้ัน 6,449 (8,448) 1,999 - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1,751) 5,740 28,695 - 32,684 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 3,331 1,081 1,362 - 5,774 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1,745) (264) (525) - (2,534) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี (239) (882) (19,190) - (20,311) 

ยอดปลายป 28,249 39,183 73,158 - 140,590 

(1)  ยอดตนปของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวัดมูลคาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ปจจุบันแสดงเปน 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ 

TFRS 9 โดยไมปรบัยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ  

326 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย          

ทางการเงินที่ไม

มีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ

ของความเส่ียง

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย          

ทางการเงินท่ีมี

การเพิ่มข้ึนอยาง 

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย            

ทางการเงิน        

ท่ีมีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)      

ยอดตนป - - - 1,235 1,235 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 505 1,126 4 (1,235) 400 

 505 1,126 4 - 1,635 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจัดช้ัน 5 (5) - - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 1,860 (962) - - 898 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 199 19 - - 218 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1) (9) (4) - (14) 

ยอดปลายป 2,568 169 - - 2,737 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย  

  
 

ยอดตนป - - - 36 36 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 1 1 36 (36) 2 

 1 1 36 - 38 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา             

คาเผื่อผลขาดทุนใหม - 6 - - 6 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา - 3 - - 3 

ยอดปลายป 1 10 36 - 47 

 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
ยอดตนป - - - 79 79 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 12 8 79 (79) 20 

 12 8 79 - 99 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม 3 - 847 - 850 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 29 - - - 29 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (2) (8) - - (10) 

ยอดปลายป 42 - 926 - 968 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย          

ทางการเงินที่ไม

มีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญ

ของความเส่ียง

ดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย          

ทางการเงินท่ีมี

การเพิ่มข้ึนอยาง 

มีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย            

ทางการเงิน        

ท่ีมีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

คาเผื่อหน้ี       

สงสัยจะสูญ รวม 

เงินใหสินเชื่อแกลูกหน้ีและดอกเบ้ียคางรับ      
ยอดตนป - - - 126,732 126,732 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการนํามาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 22,204 41,956 60,817 (126,732) (1,755) 

 22,204 41,956 60,817 - 124,977 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการเปลี่ยนการจัดช้ัน 6,449 (8,448) 1,999 - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากการวดัมูลคา               

คาเผื่อผลขาดทุนใหม (1,751) 5,740 28,695 - 32,684 

สินทรัพยทางการเงินใหมท่ีซ้ือหรือไดมา 3,331 1,081 1,362 - 5,774 

สินทรัพยทางการเงินท่ีถูกตัดรายการ (1,745) (264) (525) - (2,534) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี (239) (882) (19,190) - (20,311) 

ยอดปลายป 28,249 39,183 73,158 - 140,590 

(1)  ยอดตนปของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญวัดมูลคาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ปจจุบันแสดงเปน 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ 

TFRS 9 โดยไมปรบัยอนหลังงบการเงินปกอนที่แสดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ  

327ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ทรัพยสินรอการขายสุทธิ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ประเภททรัพยสินรอการขาย 

ยอด          

ตนป เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอด         

ปลายป 

ยอด          

ตนป เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอด         

ปลายป 

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี         

 อสังหาริมทรัพย 39,588 12,280 (4,780) 47,088 40,136 4,381 (4,929) 39,588 

 สังหาริมทรัพย 171 105 (131) 145 192 131 (152) 171 

 รวม 39,759 12,385 (4,911) 47,233 40,328 4,512 (5,081) 39,759 

อ่ืน ๆ  677 6 (213) 470 69 974 (366) 677 

ทรัพยสินรอการขายระหวาง

ดําเนินการ 650 2,138 (2,448) 340 986 1,923 (2,259) 650 

รวมทรัพยสินรอการขาย 41,086 14,529 (7,572) 48,043 41,383 7,409 (7,706) 41,086 

หัก คาเผื่อการดอยคา (8,427) (2,190) 1,801 (8,816) (9,201) (1,575) 2,349 (8,427) 

รวมทรัพยสินรอการขาย 32,659 12,339 (5,771) 39,227 32,182 5,834 (5,357) 32,659 

 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ประเภททรัพยสินรอการขาย 

ยอด          

ตนป เพิ่มข้ึน ลดลง 

ยอด         

ปลายป 

ยอด          

ตนป เพิ่มขึ้น ลดลง 

ยอด         

ปลายป 

ทรัพยสินท่ีไดจากการชําระหน้ี         

 อสังหาริมทรัพย 39,588 12,280 (4,780) 47,088 40,136 4,381 (4,929) 39,588 

 สังหาริมทรัพย 11 - - 11 111 11 (111) 11 

 รวม 39,599 12,280 (4,780) 47,099 40,247 4,392 (5,040) 39,599 

อ่ืน ๆ (สาขาธนาคารท่ีปดทําการ) 675 6 (211) 470 69 968 (362) 675 

ทรัพยสินรอการขายระหวาง

ดําเนินการ 650 2,138 (2,448) 340 986 1,923 (2,259) 650 

รวมทรัพยสินรอการขาย 40,924 14,424 (7,439) 47,909 41,302 7,283 (7,661) 40,924 

หัก คาเผื่อการดอยคา (8,355) (2,077) 1,706 (8,726) (9,126) (1,541) 2,312 (8,355) 

รวมทรัพยสินรอการขาย 32,569 12,347 (5,733) 39,183 32,176 5,742 (5,349) 32,569 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีกําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 

จํานวน 432 ลานบาท และขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย 309 ลานบาท ตามลําดับ (กอนรวม

รายไดคาโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลูกคาจายแทนจํานวน 71 ลานบาท และ 58 ลานบาท คาใชจายในการขายจํานวน 

292 ลานบาท และ 225 ลานบาท ตามลําดับ) 

  

112 

ทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีแยกประเมินโดยผูประเมินภายนอกและภายใน ณ วันท่ี                    

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อสังหาริมทรัพย - ทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้    

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 45,755 38,599 

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 1,333 989 

รวม 47,088 39,588 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ ไดเขารวมโครงการพักทรัพย พักหน้ี ตามมาตรการทาง

การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อฟนฟูภาคธุรกิจในชวงสถานการณ COVID-19 โดยมีการทําสัญญา

รับโอนกรรมสิทธิตามกฎหมายเพ่ือรับชําระหน้ีเงินกูยืมจํานวน 7,892 ลานบาท และมีมูลคาทรัพยสิน                 

รอการขายจํานวน 7,892 ลานบาท อยางไรก็ตาม ลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อที่เขารวมโครงการดังกลาวไดทํา

สัญญาเชาทรัพยสินดังกลาวกลับคืนจากธนาคารฯ เพื่อใชในการดําเนินงานตอไป และไดรับสิทธิในการ             

ซื้อทรัพยสินดังกลาวคืนภายใน 3 - 5 ป ในราคาที่รับซ้ือมาบวกดวยคาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสิน           

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาทรัพยสินหักดวยคาเชาทรัพยสิน 

328 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ทรัพยสินรอการขายประเภทอสังหาริมทรัพยท่ีแยกประเมินโดยผูประเมินภายนอกและภายใน ณ วันท่ี                    

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อสังหาริมทรัพย - ทรัพยที่ไดจากการชําระหนี้    

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายนอก 45,755 38,599 

ประเมินราคาโดยผูประเมินภายใน 1,333 989 

รวม 47,088 39,588 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ ไดเขารวมโครงการพักทรัพย พักหน้ี ตามมาตรการทาง

การเงินของธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อฟนฟูภาคธุรกิจในชวงสถานการณ COVID-19 โดยมีการทําสัญญา

รับโอนกรรมสิทธิตามกฎหมายเพ่ือรับชําระหน้ีเงินกูยืมจํานวน 7,892 ลานบาท และมีมูลคาทรัพยสิน                 

รอการขายจํานวน 7,892 ลานบาท อยางไรก็ตาม ลูกหน้ีเงินใหสินเชื่อที่เขารวมโครงการดังกลาวไดทํา

สัญญาเชาทรัพยสินดังกลาวกลับคืนจากธนาคารฯ เพื่อใชในการดําเนินงานตอไป และไดรับสิทธิในการ             

ซื้อทรัพยสินดังกลาวคืนภายใน 3 - 5 ป ในราคาที่รับซ้ือมาบวกดวยคาใชจายในการเก็บรักษาทรัพยสิน           

และคาใชจายอื่นที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาทรัพยสินหักดวยคาเชาทรัพยสิน 
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรปุไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อื่นๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2564 5,778 10,399 12,616 23,780 976 53,549 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน - 7,293 242 1,608 280 9,423 

จําหนาย/โอนออก - - (309) (1,483) (262) (2,054) 

อื่น ๆ  1 2 6 6 (2) 13 

31 ธันวาคม 2564 5,779 17,694 12,555 23,911 992 60,931 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2564 - - 8,850 19,106 766 28,722 

คาเส่ือมราคา - - 220 1,566 63 1,849 

จําหนาย - - (60) (1,148) (5) (1,213) 

อื่น ๆ  - - 3 5 - 8 

31 ธันวาคม 2564 - - 9,013 19,529 824 29,366 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2564 49 - 16 - - 65 

จําหนาย/โอนออก (18) - - - - (18) 

31 ธันวาคม 2564 31 - 16 - - 47 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2564 5,748 17,694 3,526 4,382 168 31,518 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563     1,799 

2564     1,849 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2564 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อื่นๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 5,848 10,258 12,375 22,990 896 52,367 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 7 364 359 2,033 1,777 4,540 

จําหนาย/โอนออก  (77) (223) (118) (1,243) (1,697) (3,358) 

31 ธันวาคม 2563 5,778 10,399 12,616 23,780 976 53,549 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2563 - - 8,724 18,653 724 28,101 

คาเส่ือมราคา - - 235 1,506 58 1,799 

จําหนาย - - (109) (1,053) (16) (1,178) 

31 ธันวาคม 2563 - - 8,850 19,106 766 28,722 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 

31 ธันวาคม 2563 49 - 16 - - 65 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2563 5,729 10,399 3,750 4,674 210 24,762 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2559 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2564 5,991 10,035 11,421 13,512 976 41,935 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน - 7,293 60 396 227 7,976 

จําหนาย/โอนออก - - (3) (132) (238) (373) 

อื่น ๆ 1 2 6 6 (2) 13 

31 ธันวาคม 2564 5,992 17,330 11,484 13,782 963 49,551 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2564 - - 8,148 11,057 766 19,971 

คาเส่ือมราคา - - 165 797 63 1,025 

จําหนาย - - (3) (131) (5) (139) 

อื่น ๆ - - 3 5 - 8 

31 ธันวาคม 2564 - - 8,313 11,728 824 20,865 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2564 49 - 16 - - 65 

จําหนาย / โอนออก (18) - - - - (18) 

31 ธันวาคม 2564 31 - 16 - - 47 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2564 5,961 17,330 3,155 2,054 139 28,639 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563      1,150 

2564      1,025 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2564 
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 

สรปุไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อื่นๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2564 5,778 10,399 12,616 23,780 976 53,549 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน - 7,293 242 1,608 280 9,423 

จําหนาย/โอนออก - - (309) (1,483) (262) (2,054) 

อื่น ๆ  1 2 6 6 (2) 13 

31 ธันวาคม 2564 5,779 17,694 12,555 23,911 992 60,931 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2564 - - 8,850 19,106 766 28,722 

คาเส่ือมราคา - - 220 1,566 63 1,849 

จําหนาย - - (60) (1,148) (5) (1,213) 

อื่น ๆ  - - 3 5 - 8 

31 ธันวาคม 2564 - - 9,013 19,529 824 29,366 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2564 49 - 16 - - 65 

จําหนาย/โอนออก (18) - - - - (18) 

31 ธันวาคม 2564 31 - 16 - - 47 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2564 5,748 17,694 3,526 4,382 168 31,518 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563     1,799 

2564     1,849 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2564 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อื่นๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563 5,848 10,258 12,375 22,990 896 52,367 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 7 364 359 2,033 1,777 4,540 

จําหนาย/โอนออก  (77) (223) (118) (1,243) (1,697) (3,358) 

31 ธันวาคม 2563 5,778 10,399 12,616 23,780 976 53,549 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2563 - - 8,724 18,653 724 28,101 

คาเส่ือมราคา - - 235 1,506 58 1,799 

จําหนาย - - (109) (1,053) (16) (1,178) 

31 ธันวาคม 2563 - - 8,850 19,106 766 28,722 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 

31 ธันวาคม 2563 49 - 16 - - 65 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2563 5,729 10,399 3,750 4,674 210 24,762 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2559 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2564 5,991 10,035 11,421 13,512 976 41,935 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน - 7,293 60 396 227 7,976 

จําหนาย/โอนออก - - (3) (132) (238) (373) 

อื่น ๆ 1 2 6 6 (2) 13 

31 ธันวาคม 2564 5,992 17,330 11,484 13,782 963 49,551 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2564 - - 8,148 11,057 766 19,971 

คาเส่ือมราคา - - 165 797 63 1,025 

จําหนาย - - (3) (131) (5) (139) 

อื่น ๆ - - 3 5 - 8 

31 ธันวาคม 2564 - - 8,313 11,728 824 20,865 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2564 49 - 16 - - 65 

จําหนาย / โอนออก (18) - - - - (18) 

31 ธันวาคม 2564 31 - 16 - - 47 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2564 5,961 17,330 3,155 2,054 139 28,639 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563      1,150 

2564      1,025 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2564 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563  6,065  10,258  11,455  12,837   873   41,488  

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 3 - 49 891 1,725 2,668 

จําหนาย/โอนออก (77) (223) (83) (216) (1,622) (2,221) 

31 ธันวาคม 2563 5,991 10,035 11,421 13,512 976 41,935 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2563 - - 8,028 10,377 724 19,129 

คาเส่ือมราคา - - 200 892 58 1,150 

จําหนาย - - (80) (212) (16) (308) 

31 ธันวาคม 2563 - - 8,148 11,057 766 19,971 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 

31 ธันวาคม 2563 49 - 16 - - 65 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2563 5,942 10,035 3,257 2,455 210 21,899 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2559 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือม

ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

ดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 19,473 ลานบาท และ 19,198 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 

13,174 ลานบาท และ 12,200 ลานบาท ตามลําดับ) 
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ธนาคารฯ ไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยประเภทท่ีดินโดยผูประเมินราคาอิสระในป 2564 โดยใชวิธี

เปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคาราคาท่ีตีใหม สรปุไดดังน้ี 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ผลกระทบตอราคาที่ตีใหม เมื่อ

อัตราตามขอสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ราคาประเมินที่ดินตอตารางวา (บาท) 3,000 - 2,000,000  ราคาที่ตีใหมเพิ่มขึ้น 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินของธนาคารฯ และ            

บริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตนป 8,580 8,206 8,289 8,206 

เพิ่มขึ้นระหวางป (1) 5,836 418 5,836 127 

โอนออกระหวางป  (120) (44) (120) (44) 

ยอดคงเหลือปลายป 14,296 8,580 14,005 8,289 

(1)  รายการดังกลาวไดรวมการปรับปรุงการโอนท่ีดินของสาขาที่ปดทําการไปเปนทรัพยสินรอการขาย 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปน  

เงินปนผลได 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาเพื่อเชาอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและ

อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปน 

รายงวด อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 50 ป 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 ท่ีดิน     

 ราคาทุนเดิม สวนท่ีตีราคาเพิ่ม* อาคาร อุปกรณ อ่ืนๆ รวม 

ราคาทุน       

1 มกราคม 2563  6,065  10,258  11,455  12,837   873   41,488  

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 3 - 49 891 1,725 2,668 

จําหนาย/โอนออก (77) (223) (83) (216) (1,622) (2,221) 

31 ธันวาคม 2563 5,991 10,035 11,421 13,512 976 41,935 

คาเส่ือมราคาสะสม       

1 มกราคม 2563 - - 8,028 10,377 724 19,129 

คาเส่ือมราคา - - 200 892 58 1,150 

จําหนาย - - (80) (212) (16) (308) 

31 ธันวาคม 2563 - - 8,148 11,057 766 19,971 

คาเผื่อการดอยคา       

1 มกราคม 2563 49 - 16 - - 65 

31 ธันวาคม 2563 49 - 16 - - 65 

มูลคาสุทธิตามบัญชี       

31 ธันวาคม 2563 5,942 10,035 3,257 2,455 210 21,899 

* ธนาคารฯ ตีราคาเพ่ิมในป 2559 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหน่ึงซ่ึงตัดคาเส่ือม

ราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย

ดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 19,473 ลานบาท และ 19,198 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 

13,174 ลานบาท และ 12,200 ลานบาท ตามลําดับ) 
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ธนาคารฯ ไดจัดใหมีการประเมินราคาสินทรัพยประเภทท่ีดินโดยผูประเมินราคาอิสระในป 2564 โดยใชวิธี

เปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) 

ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินมูลคาราคาท่ีตีใหม สรปุไดดังน้ี 

 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

ผลกระทบตอราคาที่ตีใหม เมื่อ

อัตราตามขอสมมติฐานเพิ่มขึ้น 

ราคาประเมินที่ดินตอตารางวา (บาท) 3,000 - 2,000,000  ราคาที่ตีใหมเพิ่มขึ้น 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 

การเปล่ียนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ซึ่งเกิดจากการตีราคาที่ดินของธนาคารฯ และ            

บริษัทยอยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

ยอดคงเหลือตนป 8,580 8,206 8,289 8,206 

เพิ่มขึ้นระหวางป (1) 5,836 418 5,836 127 

โอนออกระหวางป  (120) (44) (120) (44) 

ยอดคงเหลือปลายป 14,296 8,580 14,005 8,289 

(1)  รายการดังกลาวไดรวมการปรับปรุงการโอนท่ีดินของสาขาที่ปดทําการไปเปนทรัพยสินรอการขาย 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยดังกลาวไมสามารถนํามาหักกับขาดทุนสะสมและไมสามารถจายเปน  

เงินปนผลได 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดทําสัญญาเชาเพื่อเชาอาคารและสวนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแตง ติดตั้งและ

อุปกรณสํานักงาน และยานพาหนะเพื่อใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปน 

รายงวด อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 50 ป 
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8.12.1 สินทรัพยสิทธิการใชสุทธิ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยสิทธิการใชสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                

สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง ติดตั้ง

และอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ 

ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

คอมพิวเตอร รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2564 4,336 445 1,501 - 6,282 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 1,693 180 420 9 2,302 

จําหนาย/โอนออก (1,194) (119) (130) - (1,443) 

อื่นๆ 4 - - 1 5 

31 ธันวาคม 2564 4,839 506 1,791 10 7,146 

คาเส่ือมราคาสะสม      

1 มกราคม 2564 1,305 100 403 - 1,808 

คาเส่ือมราคา 1,658 134 419 2 2,213 

จําหนาย (919) (101) (128) - (1,148) 

อื่นๆ 2 - (1) - 1 

31 ธันวาคม 2564 2,046 133 693 2 2,874 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2564 2,793 373 1,098 8 4,272 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม    

2563     2,234 

2564     2,213 

 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร 

เครื่องตกแตง ติดตั้ง

และอุปกรณสํานักงาน ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2563 (1) 2,518 231 1,146 3,895 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,478 339 420 3,237 

จําหนาย/โอนออก (660) (125) (65) (850) 

31 ธันวาคม 2563 4,336 445 1,501 6,282 

คาเส่ือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2563 - - - - 

คาเส่ือมราคา 1,657 130 447 2,234 

จําหนาย (352) (30) (44) (426) 

31 ธันวาคม 2563 1,305 100 403 1,808 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

31 ธันวาคม 2563 3,031 345 1,098 4,474 

(1) ยอดตนปแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิรั้งแรก 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ 

ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

คอมพิวเตอร รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2564 3,705 1,337 - 5,042 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 1,617 407 9 2,033 

จําหนาย/โอนออก (1,176) (124) - (1,300) 

อื่นๆ 4 - 1 5 

31 ธันวาคม 2564 4,150 1,620 10 5,780 

คาเส่ือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2564 1,125 346 - 1,471 

คาเส่ือมราคา 1,478 383 2 1,863 

จําหนาย (918) (123) - (1,041) 

อื่นๆ 2 (1) - 1 

31 ธันวาคม 2564 1,687 605 2 2,294 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

31 ธันวาคม 2564 2,463 1,015 8 3,486 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563   
 1,865 

2564   
 1,863 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563 (1) 2,346 1,088 3,434 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,016 305 2,321 

จําหนาย/โอนออก (657) (56) (713) 

31 ธันวาคม 2563 3,705 1,337 5,042 

คาเส่ือมราคาสะสม    

1 มกราคม 2563 (1) - - - 

คาเส่ือมราคา 1,477 388 1,865 

จําหนาย (352) (42) (394) 

31 ธันวาคม 2563 1,125 346 1,471 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2563 2,580 991 3,571 

(1) ยอดตนปแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิรั้งแรก 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ 

ลิขสิทธิ์โปรแกรม 

คอมพิวเตอร รวม 

ราคาทุน     

1 มกราคม 2564 3,705 1,337 - 5,042 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 1,617 407 9 2,033 

จําหนาย/โอนออก (1,176) (124) - (1,300) 

อื่นๆ 4 - 1 5 

31 ธันวาคม 2564 4,150 1,620 10 5,780 

คาเส่ือมราคาสะสม     

1 มกราคม 2564 1,125 346 - 1,471 

คาเส่ือมราคา 1,478 383 2 1,863 

จําหนาย (918) (123) - (1,041) 

อื่นๆ 2 (1) - 1 

31 ธันวาคม 2564 1,687 605 2 2,294 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

31 ธันวาคม 2564 2,463 1,015 8 3,486 

คาเส่ือมราคาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563   
 1,865 

2564   
 1,863 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 อาคารและสวน

ปรับปรุงอาคาร ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน    

1 มกราคม 2563 (1) 2,346 1,088 3,434 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,016 305 2,321 

จําหนาย/โอนออก (657) (56) (713) 

31 ธันวาคม 2563 3,705 1,337 5,042 

คาเส่ือมราคาสะสม    

1 มกราคม 2563 (1) - - - 

คาเส่ือมราคา 1,477 388 1,865 

จําหนาย (352) (42) (394) 

31 ธันวาคม 2563 1,125 346 1,471 

มูลคาสุทธิตามบัญชี    

31 ธันวาคม 2563 2,580 991 3,571 

(1) ยอดตนปแสดงตามรายการปรับปรุงสินทรัพยสิทธิการใชจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบัตคิรั้งแรก 
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8.12.2 หน้ีสินตามสัญญาเชา 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา 

ไมเกิน 1 ป 1,958 2,078 1,513 1,592 

มากกวา 1 - 5 ป 2,318 2,526 1,892 1,980 

มากกวา 5 ป 190 63 190 63 

รวม 4,466 4,667 3,595 3,635 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (189) (163) (146) (106) 

รวม 4,277 4,504 3,449 3,529 

8.12.3 คาใชจายเก่ียวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 2,213 2,234 1,863 1,865 

ดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา 84 101 52 60 

คาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาระยะสั้น 430 442 276 382 

คาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาซื้อสินทรัพย

อางอิงมีมูลคาต่ํา 91 181 58 26 

รวม 2,818 2,958 2,249 2,333 

8.12.4 อื่น ๆ 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 จํานวน 2,934 ลานบาท และจํานวน 3,027 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,300 

ลานบาท และ 2,498 ลานบาท ตามลําดับ) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจายของสัญญาเชาระยะส้ัน สัญญาเชาซึ่ง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา และคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออตัรา  
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563             

สรปุไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2564 10,041 14 4,324 694 15,073 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 6,113 - - 3,894 10,007 

จําหนาย/โอนออก (28) - (2) (3,861) (3,891) 

อื่น ๆ 1 - - 1 2 

31 ธันวาคม 2564 16,127 14 4,322 728 21,191 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2564 5,492 12 3,564 - 9,068 

คาตัดจําหนาย 1,079 - 199 - 1,278 

จําหนาย/โอนออก - - (2) - (2) 

อื่น ๆ - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 6,571 12 3,761 - 10,344 

คาเผื่อการดอยคา      

1 มกราคม 2564 - - - - - 

เพิ่มข้ึน 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2564 1 - - - 1 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2564 9,555 2 561 728 10,846 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563     993 

2564     1,278 
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8.12.2 หน้ีสินตามสัญญาเชา 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

จํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา 

ไมเกิน 1 ป 1,958 2,078 1,513 1,592 

มากกวา 1 - 5 ป 2,318 2,526 1,892 1,980 

มากกวา 5 ป 190 63 190 63 

รวม 4,466 4,667 3,595 3,635 

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย (189) (163) (146) (106) 

รวม 4,277 4,504 3,449 3,529 

8.12.3 คาใชจายเก่ียวกับสัญญาเชาที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน 

   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

คาเส่ือมราคาของสินทรัพยสิทธิการใช 2,213 2,234 1,863 1,865 

ดอกเบี้ยจายของหนี้สินตามสัญญาเชา 84 101 52 60 

คาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาระยะสั้น 430 442 276 382 

คาใชจายที่เก่ียวกับสัญญาเชาซื้อสินทรัพย

อางอิงมีมูลคาต่ํา 91 181 58 26 

รวม 2,818 2,958 2,249 2,333 

8.12.4 อื่น ๆ 

ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีกระแสเงินสดจายทั้งหมดของสัญญาเชาสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 จํานวน 2,934 ลานบาท และจํานวน 3,027 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2,300 

ลานบาท และ 2,498 ลานบาท ตามลําดับ) ซ่ึงรวมถึงกระแสเงินสดจายของสัญญาเชาระยะส้ัน สัญญาเชาซึ่ง

สินทรัพยอางอิงมีมูลคาต่ํา และคาเชาผันแปรที่ไมขึ้นอยูกับดัชนีหรืออตัรา  
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รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพยไมมีตัวตน สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563             

สรปุไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2564 10,041 14 4,324 694 15,073 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 6,113 - - 3,894 10,007 

จําหนาย/โอนออก (28) - (2) (3,861) (3,891) 

อื่น ๆ 1 - - 1 2 

31 ธันวาคม 2564 16,127 14 4,322 728 21,191 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2564 5,492 12 3,564 - 9,068 

คาตัดจําหนาย 1,079 - 199 - 1,278 

จําหนาย/โอนออก - - (2) - (2) 

อื่น ๆ - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 6,571 12 3,761 - 10,344 

คาเผื่อการดอยคา      

1 มกราคม 2564 - - - - - 

เพิ่มข้ึน 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2564 1 - - - 1 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2564 9,555 2 561 728 10,846 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563     993 

2564     1,278 

 

337ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 7,225 14 4,286 468 11,993 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,829 - 42 2,644 5,515 

จําหนาย/โอนออก (13) - (4) (2,418) (2,435) 

31 ธันวาคม 2563 10,041 14 4,324 694 15,073 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2563 4,742 11 3,340 - 8,093 

คาตัดจําหนาย 764 1 228 - 993 

จําหนาย (14) - (4) - (18) 

31 ธันวาคม 2563 5,492 12 3,564 - 9,068 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 4,549 2 760 694 6,005 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2564 4,093 7 757 595 5,452 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 6,061 - - 3,852 9,913 

จําหนาย/โอนออก (28) - (2) (3,809) (3,839) 

อื่น ๆ 1 - - 1 2 

31 ธันวาคม 2564 10,127 7 755 639 11,528 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2564 1,050 5 503 - 1,558 

คาตัดจําหนาย 653 - 54 - 707 

จําหนาย/โอนออก - - (2) - (2) 

อื่น ๆ - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 1,703 5 555 - 2,263 

คาเผื่อการดอยคา      

1 มกราคม 2564 - - - - - 

เพิ่มข้ึน 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2564 1 - - - 1 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2564 8,423 2 200 639 9,264 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563     343 

2564     707 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 1,494 7 735 392 2,628 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,610 - 26 2,507 5,143 

จําหนาย/โอนออก (11) - (4) (2,304) (2,319) 

31 ธันวาคม 2563 4,093 7 757 595 5,452 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2563 776 5 449 - 1,230 

คาตัดจําหนาย 286 - 57 - 343 

จําหนาย (12) - (3) - (15) 

31 ธันวาคม 2563 1,050 5 503 - 1,558 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 3,043 2 254 595 3,894 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาตัด

จําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี

จํานวนเงินประมาณ 6,067 ลานบาท และ 5,056 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 898 

ลานบาท และ 886 ลานบาท ตามลําดับ) 

8.14.1 สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11,591 11,567 8,767 8,931 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (6,802) (5,686) (6,513) (5,370) 

สุทธิ 4,789 5,881 2,254 3,561 

338 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2563 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 7,225 14 4,286 468 11,993 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,829 - 42 2,644 5,515 

จําหนาย/โอนออก (13) - (4) (2,418) (2,435) 

31 ธันวาคม 2563 10,041 14 4,324 694 15,073 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2563 4,742 11 3,340 - 8,093 

คาตัดจําหนาย 764 1 228 - 993 

จําหนาย (14) - (4) - (18) 

31 ธันวาคม 2563 5,492 12 3,564 - 9,068 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 4,549 2 760 694 6,005 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2564 4,093 7 757 595 5,452 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 6,061 - - 3,852 9,913 

จําหนาย/โอนออก (28) - (2) (3,809) (3,839) 

อื่น ๆ 1 - - 1 2 

31 ธันวาคม 2564 10,127 7 755 639 11,528 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2564 1,050 5 503 - 1,558 

คาตัดจําหนาย 653 - 54 - 707 

จําหนาย/โอนออก - - (2) - (2) 

อื่น ๆ - - - - - 

31 ธันวาคม 2564 1,703 5 555 - 2,263 

คาเผื่อการดอยคา      

1 มกราคม 2564 - - - - - 

เพิ่มข้ึน 1 - - - 1 

31 ธันวาคม 2564 1 - - - 1 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2564 8,423 2 200 639 9,264 

คาตัดจําหนายสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2563     343 

2564     707 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

    สินทรัพย  

 ลิขสิทธิ์โปรแกรม  คาใชจาย ไมมีตัวตนระหวาง  

 คอมพิวเตอร ลิขสิทธิ์อื่น ๆ  ในการพฒันา ดําเนินงาน รวม 

ราคาทุน      

1 มกราคม 2563 1,494 7 735 392 2,628 

เพิ่มข้ึน/รบัโอน 2,610 - 26 2,507 5,143 

จําหนาย/โอนออก (11) - (4) (2,304) (2,319) 

31 ธันวาคม 2563 4,093 7 757 595 5,452 

คาตัดจําหนายสะสม      

1 มกราคม 2563 776 5 449 - 1,230 

คาตัดจําหนาย 286 - 57 - 343 

จําหนาย (12) - (3) - (15) 

31 ธันวาคม 2563 1,050 5 503 - 1,558 

มูลคาสุทธิตามบัญชี      

31 ธันวาคม 2563 3,043 2 254 595 3,894 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาตัด

จําหนายหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอนหักคาตัดจําหนายสะสมของสินทรัพยดังกลาวมี

จํานวนเงินประมาณ 6,067 ลานบาท และ 5,056 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 898 

ลานบาท และ 886 ลานบาท ตามลําดับ) 

8.14.1 สินทรัพย/หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มีดังน้ี 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 11,591 11,567 8,767 8,931 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (6,802) (5,686) (6,513) (5,370) 

สุทธิ 4,789 5,881 2,254 3,561 

339ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย

รายการดงัตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

สวนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน 686 585 101 159 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและรวม - - - (160) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 2,148 2,309 (161) (3,142) 

ทรัพยสินรอการขาย 1,919 1,671 248 (154) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 11 16 (5) (2) 

ประมาณการหนี้สิน 4,070 4,057 13 1,201 

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 17 6 11 6 

สัญญาเชา 91 88 3 88 

อ่ืน ๆ 2,649 2,835 (186) 454 

รวม 11,591 11,567 24 (1,550) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน (2,803) (2,474) (329) (313) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (3,904) (2,444) (1,460) 38 

สัญญาเชา (83) (79) (4) (79) 

อ่ืน ๆ (12) (689) 677 (379) 

รวม (6,802) (5,686) (1,116) (733) 

สุทธิ 4,789 5,881 (1,092) (2,283) 

สวนเปล่ียนแปลงภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี:     

รับรูในสวนของกําไรสะสม                                                     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (214) 

รับรูในสวนขององคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (516) 

รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน   683 (1,733) 

รับรูในสวนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   (1,775) 180 

รวม   (1,092) (2,283) 

(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ 

  

124 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

สวนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน 684 583 101 157 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและรวม - 162 (162) 2 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 323 418 (95) (3,123) 

ทรัพยสินรอการขาย 1,919 1,671 248 (154) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 9 13 (4) - 

ประมาณการหนี้สิน 3,768 3,748 20 1,183 

อ่ืน ๆ 2,064 2,336 (272) 479 

รวม 8,767 8,931 (164) (1,456) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน (2,803) (2,474) (329) (311) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (3,858) (2,388) (1,470) 34 

อ่ืนๆ 148 (508) 656 (403) 

รวม (6,513) (5,370) (1,143) (680) 

สุทธิ 2,254 3,561 (1,307) (2,136) 

สวนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดรอการตดับัญชี:     

รับรูในสวนของกําไรสะสม                                                   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (214) 

รับรูในสวนขององคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (516) 

รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน   449 (1,650) 

รับรูในสวนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   (1,756) 244 

รวม   (1,307) (2,136) 

(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ  

  

340 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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สวนประกอบของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ประกอบดวย

รายการดงัตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

สวนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน 686 585 101 159 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและรวม - - - (160) 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 2,148 2,309 (161) (3,142) 

ทรัพยสินรอการขาย 1,919 1,671 248 (154) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 11 16 (5) (2) 

ประมาณการหนี้สิน 4,070 4,057 13 1,201 

ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใช 17 6 11 6 

สัญญาเชา 91 88 3 88 

อ่ืน ๆ 2,649 2,835 (186) 454 

รวม 11,591 11,567 24 (1,550) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน (2,803) (2,474) (329) (313) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (3,904) (2,444) (1,460) 38 

สัญญาเชา (83) (79) (4) (79) 

อ่ืน ๆ (12) (689) 677 (379) 

รวม (6,802) (5,686) (1,116) (733) 

สุทธิ 4,789 5,881 (1,092) (2,283) 

สวนเปล่ียนแปลงภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี:     

รับรูในสวนของกําไรสะสม                                                     

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (214) 

รับรูในสวนขององคประกอบอื่นของสวนของเจาของ 

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (516) 

รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน   683 (1,733) 

รับรูในสวนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   (1,775) 180 

รวม   (1,092) (2,283) 

(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

สวนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 2564 2563 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน 684 583 101 157 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและรวม - 162 (162) 2 

เงินใหสินเช่ือและดอกเบ้ียคางรับ 323 418 (95) (3,123) 

ทรัพยสินรอการขาย 1,919 1,671 248 (154) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 9 13 (4) - 

ประมาณการหนี้สิน 3,768 3,748 20 1,183 

อ่ืน ๆ 2,064 2,336 (272) 479 

รวม 8,767 8,931 (164) (1,456) 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี:     

เงินลงทุน (2,803) (2,474) (329) (311) 

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ (3,858) (2,388) (1,470) 34 

อ่ืนๆ 148 (508) 656 (403) 

รวม (6,513) (5,370) (1,143) (680) 

สุทธิ 2,254 3,561 (1,307) (2,136) 

สวนเปล่ียนแปลงภาษีเงินไดรอการตดับัญชี:     

รับรูในสวนของกําไรสะสม                                                   

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (214) 

รับรูในสวนขององคประกอบอ่ืนของสวนของเจาของ  

ณ วันท่ี 1 มกราคม 2563 (1)   - (516) 

รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุน   449 (1,650) 

รับรูในสวนของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น   (1,756) 244 

รวม   (1,307) (2,136) 

(1) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ  

  

341ส่วนท่ี 3 งบการเงิน



125 

8.14.2 ภาษีเงินได 

การบริหารจัดการดานภาษี ธนาคารฯ ไดดําเนินการตามนโยบายจัดการดานภาษีอากรของธนาคารฯ                   

โดยการเสียภาษีอากร นําสงภาษีอากร และใชสิทธิประโยชนทางภาษีใหถูกตองภายใตขอกําหนดของกฎหมาย 

ธนาคารฯ ไดพิจารณาผลกระทบทางภาษีท้ังในงวดปจจุบันและอนาคตจากการไดรับประโยชนจากมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจายชําระมูลคาตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

ธนาคารฯ ไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการจายชําระมูลคาตามบัญชีของหน้ีสิน

ดังกลาว จะมีผลทําใหธนาคารฯ ตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจํานวนภาษีท่ีตองจาย 

การพจิารณาดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการประมาณการ ขอสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีอาจ

มีขึ้น การตีความกฎหมาย และจากประสบการณในอดีต หากเหตุการณในอนาคตเปล่ียนแปลง ทําให

ธนาคารฯ ตองเปล่ียนการตัดสินใจเกี่ยวกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลง           

ภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนสาํหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางป  6,729 2,708 4,877 1,134 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได (71) - (33) - 

ภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (683) 1,733 (449) 1,650 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน  5,975 4,441 4,395 2,784 
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จํานวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท)

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับสวนเกินทุนจาก    

การตีราคาสินทรัพย 1,459 105 1,459 32 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน)        

จากการบัญชีปองกันความเส่ียง (28) 52 (28) 52 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน)           

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยมูลคา

ยตุธิรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (452) 188 (452) 189 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน)           

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให            

วดัมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 625 (364) 625 (364) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับการประมาณการ

ตามหลักคณติศาสตรประกันภัย 171 (161) 152 (153) 

 1,775 (180) 1,756 (244) 
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8.14.2 ภาษีเงินได 

การบริหารจัดการดานภาษี ธนาคารฯ ไดดําเนินการตามนโยบายจัดการดานภาษีอากรของธนาคารฯ                   

โดยการเสียภาษีอากร นําสงภาษีอากร และใชสิทธิประโยชนทางภาษีใหถูกตองภายใตขอกําหนดของกฎหมาย 

ธนาคารฯ ไดพิจารณาผลกระทบทางภาษีท้ังในงวดปจจุบันและอนาคตจากการไดรับประโยชนจากมูลคา

ตามบัญชีของสินทรัพยหรือจายชําระมูลคาตามบัญชีของหน้ีสิน หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา

ธนาคารฯ ไดรับประโยชนจากมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยหรือการจายชําระมูลคาตามบัญชีของหน้ีสิน

ดังกลาว จะมีผลทําใหธนาคารฯ ตองจายภาษีเงินไดในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) จากจํานวนภาษีท่ีตองจาย 

การพจิารณาดังกลาวอยูบนพื้นฐานของการประมาณการ ขอสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายท่ีอาจ

มีขึ้น การตีความกฎหมาย และจากประสบการณในอดีต หากเหตุการณในอนาคตเปล่ียนแปลง ทําให

ธนาคารฯ ตองเปล่ียนการตัดสินใจเกี่ยวกับความเพียงพอของภาษีเงินไดคางจายท่ีมีอยู การเปล่ียนแปลง           

ภาษีเงินไดคางจายจะกระทบตอคาใชจายภาษีเงินไดในงวดท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ภาษีเงินไดท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุนสาํหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษเีงินไดปจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิติบุคคลระหวางป  6,729 2,708 4,877 1,134 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได (71) - (33) - 

ภาษเีงินไดรอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกตางช่ัวคราว

และการกลับรายการผลแตกตางช่ัวคราว (683) 1,733 (449) 1,650 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูในกําไรขาดทุน  5,975 4,441 4,395 2,784 
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จํานวนภาษีเงินไดที่เก่ียวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปส้ินสุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปไดดังนี้  

 (หนวย: ลานบาท)

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับสวนเกินทุนจาก    

การตีราคาสินทรัพย 1,459 105 1,459 32 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน)        

จากการบัญชีปองกันความเส่ียง (28) 52 (28) 52 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน)           

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้ดวยมูลคา

ยตุธิรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (452) 188 (452) 189 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับกําไร (ขาดทุน)           

จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให            

วดัมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 625 (364) 625 (364) 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เก่ียวของกับการประมาณการ

ตามหลักคณติศาสตรประกันภัย 171 (161) 152 (153) 

 1,775 (180) 1,756 (244) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 30,531 23,880 23,832 16,076 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล                      

คูณอัตราภาษี 6,106 4,776 4,766 3,215 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได (70) - (33) - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย                    

ท่ีไมถือเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี - สุทธิ (61) (335) (338) (431) 

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรขาดทุน 5,975 4,441 4,395 2,784 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

รายจายลวงหนา 1,729 1,380 1,161 1,074 

บัญชีพักลูกหนี้ 4,361 3,917 4,497 4,040 

เงินวางประกันตราสารอนุพันธและ                           

ลูกหนี้ Cash margin 6,404 16,490 6,404 16,490 

บัญชีรอรับชําระหนี้ระหวางธนาคารกับ                

สถาบันการเงินอ่ืน 104 627 38 627 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 2,068 3,401 2,068 3,401 

อ่ืน ๆ  9,233 9,066 9,772 9,038 

รวม 23,899 34,881 23,940 34,670 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (3,793) (3,566) (3,784) (3,566) 

สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 20,106 31,315 20,156 31,104 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยเบ็ดเตล็ดไดรวมรายการลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาซื้อ

ขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพจํานวน 998 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯ ไดตั้งคาเผื่อดอยคาดวยจํานวนเดียวกัน 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 8.40.1) 
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหวางคาใชจายภาษีเงินไดกับผลคูณของกําไรทางบัญชีกับอัตราภาษีที่ใช

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 30,531 23,880 23,832 16,076 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% 20% 20% 20% 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล                      

คูณอัตราภาษี 6,106 4,776 4,766 3,215 

รายการปรับปรุงภาษีเงินได (70) - (33) - 

ผลกระทบทางภาษีของรายไดและคาใชจาย                    

ท่ีไมถือเปนรายไดและคาใชจายทางภาษี - สุทธิ (61) (335) (338) (431) 

คาใชจายภาษีเงินไดท่ีแสดงอยูในกําไรขาดทุน 5,975 4,441 4,395 2,784 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

รายจายลวงหนา 1,729 1,380 1,161 1,074 

บัญชีพักลูกหนี้ 4,361 3,917 4,497 4,040 

เงินวางประกันตราสารอนุพันธและ                           

ลูกหนี้ Cash margin 6,404 16,490 6,404 16,490 

บัญชีรอรับชําระหนี้ระหวางธนาคารกับ                

สถาบันการเงินอ่ืน 104 627 38 627 

ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน 2,068 3,401 2,068 3,401 

อ่ืน ๆ  9,233 9,066 9,772 9,038 

รวม 23,899 34,881 23,940 34,670 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (3,793) (3,566) (3,784) (3,566) 

สินทรัพยอ่ืน - สุทธิ 20,106 31,315 20,156 31,104 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยเบ็ดเตล็ดไดรวมรายการลูกหน้ีผิดนัดชําระหน้ีตามสัญญาซื้อ

ขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพจํานวน 998 ลานบาท ซ่ึงธนาคารฯ ไดตั้งคาเผื่อดอยคาดวยจํานวนเดียวกัน 

(หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 8.40.1) 
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8.16.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

จายคืนเม่ือทวงถาม 124,124 104,371 124,135 104,375 

ออมทรัพย 2,078,745 1,826,080 2,082,289 1,828,935 

จายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 411,878 532,774 412,642 533,470 

รวมเงินรับฝาก 2,614,747 2,463,225 2,619,066 2,466,780 

 

8.16.2 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของผูฝาก  

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,563,846 21,895 2,585,741 2,409,212 16,413 2,425,625 

เงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 19,152 6,921 26,073 19,991 12,691 32,682 

เงินสกุลอื่น ๆ 2,469 464 2,933 2,661 2,257 4,918 

รวม 2,585,467 29,280 2,614,747 2,431,864 31,361 2,463,225 

 
 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,568,165 21,895 2,590,060 2,412,767 16,413 2,429,180 

เงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 19,152 6,921 26,073 19,991 12,691 32,682 

เงินสกุลอื่น ๆ 2,469 464 2,933 2,661 2,257 4,918 

รวม 2,589,786 29,280 2,619,066 2,435,419 31,361 2,466,780 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        

ธนาคารแหงประเทศไทย           

และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 146 31,061 31,207 261 13,538 13,799 

ธนาคารพาณิชย 3,340 107,468 110,808 3,617 133,553 137,170 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 779 53,242 54,021 3,318 51,525 54,843 

สถาบันการเงินอื่น 62,390 13,213 75,603 47,703 19,029 66,732 

รวมในประเทศ 66,655 204,984 271,639 54,899 217,645 272,544 

ตางประเทศ       

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 246 23,879 24,125 384 1,376 1,760 

เงินยูโร 393 - 393 106 - 106 

เงินสกุลอ่ืน 187 - 187 156 - 156 

รวมตางประเทศ 826 23,879 24,705 646 1,376 2,022 

รวม  67,481 228,863 296,344 55,545 219,021 274,566 

 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        

ธนาคารแหงประเทศไทย           

และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 146 31,061 31,207 261 13,538 13,799 

ธนาคารพาณิชย 594 107,469 108,063 475 130,554 131,029 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 779 52,241 53,020 3,318 51,525 54,843 

สถาบันการเงินอื่น 62,390 13,013 75,403 47,703 19,029 66,732 

รวมในประเทศ 63,909 203,784 267,693 51,757 214,646 266,403 

ตางประเทศ       

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 246 23,879 24,125 384 1,376 1,760 

เงินยูโร 393 - 393 106 - 106 

เงินสกุลอ่ืน 187 - 187 156 - 156 

รวมตางประเทศ 826 23,879 24,705 646 1,376 2,022 

รวม  64,735 227,663 292,398 52,403 216,022 268,425 

 

346 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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8.16.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก 

   (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

จายคืนเม่ือทวงถาม 124,124 104,371 124,135 104,375 

ออมทรัพย 2,078,745 1,826,080 2,082,289 1,828,935 

จายคืนเม่ือส้ินระยะเวลา 411,878 532,774 412,642 533,470 

รวมเงินรับฝาก 2,614,747 2,463,225 2,619,066 2,466,780 

 

8.16.2 จําแนกตามสกุลเงินและถ่ินท่ีอยูของผูฝาก  

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,563,846 21,895 2,585,741 2,409,212 16,413 2,425,625 

เงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 19,152 6,921 26,073 19,991 12,691 32,682 

เงินสกุลอื่น ๆ 2,469 464 2,933 2,661 2,257 4,918 

รวม 2,585,467 29,280 2,614,747 2,431,864 31,361 2,463,225 

 
 
 

  (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563 

 ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

เงินบาท 2,568,165 21,895 2,590,060 2,412,767 16,413 2,429,180 

เงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 19,152 6,921 26,073 19,991 12,691 32,682 

เงินสกุลอื่น ๆ 2,469 464 2,933 2,661 2,257 4,918 

รวม 2,589,786 29,280 2,619,066 2,435,419 31,361 2,466,780 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        

ธนาคารแหงประเทศไทย           

และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 146 31,061 31,207 261 13,538 13,799 

ธนาคารพาณิชย 3,340 107,468 110,808 3,617 133,553 137,170 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 779 53,242 54,021 3,318 51,525 54,843 

สถาบันการเงินอื่น 62,390 13,213 75,603 47,703 19,029 66,732 

รวมในประเทศ 66,655 204,984 271,639 54,899 217,645 272,544 

ตางประเทศ       

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 246 23,879 24,125 384 1,376 1,760 

เงินยูโร 393 - 393 106 - 106 

เงินสกุลอ่ืน 187 - 187 156 - 156 

รวมตางประเทศ 826 23,879 24,705 646 1,376 2,022 

รวม  67,481 228,863 296,344 55,545 219,021 274,566 

 
 
 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เม่ือทวงถาม มีระยะเวลา รวม 

ในประเทศ        

ธนาคารแหงประเทศไทย           

และกองทุนเพื่อการฟนฟูฯ 146 31,061 31,207 261 13,538 13,799 

ธนาคารพาณิชย 594 107,469 108,063 475 130,554 131,029 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 779 52,241 53,020 3,318 51,525 54,843 

สถาบันการเงินอื่น 62,390 13,013 75,403 47,703 19,029 66,732 

รวมในประเทศ 63,909 203,784 267,693 51,757 214,646 266,403 

ตางประเทศ       

เงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 246 23,879 24,125 384 1,376 1,760 

เงินยูโร 393 - 393 106 - 106 

เงินสกุลอ่ืน 187 - 187 156 - 156 

รวมตางประเทศ 826 23,879 24,705 646 1,376 2,022 

รวม  64,735 227,663 292,398 52,403 216,022 268,425 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืมจําแนกตามประเภทตราสารและแหลง

เงินกู มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

    งบการเงินรวม 
  อัตรา ครบกําหนด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 สกุลเงิน ดอกเบี้ย ไถถอน ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

  (รอยละ)        

หุนกูระยะยาว          

ป 2558 บาท 3.68 - 4.00 2565 - 2568 2,695 - 2,695 2,695 - 2,695 

ป 2559 บาท 3.00 - 4.00 2566 - 2569 8,070 - 8,070 13,825 - 13,825 

ป 2560 บาท 2.46 - 3.80 2565 - 2570 10,808 - 10,808 10,988 - 10,988 

ป 2561 บาท 2.35 - 3.83 2566 - 2571 4,128 - 4,128 5,327 - 5,327 

ป 2562 บาท 2.60 - 3.20 2565 - 2572 4,237 - 4,237 5,974 - 5,974 

ป 2563 บาท 1.93 - 2.65 2565 - 2573 3,414 - 3,414 3,462 - 3,462 

ป 2564 บาท 1.17 - 2.90 2566 - 2574 9,073 - 9,073 - - - 

หุนกูดอยสิทธิ                      

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
        

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,139 - 20,139 20,293 - 20,293 

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 

ตราสารดอยสิทธิที่นับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไมมีกําหนด - 19,698 19,698 - - - 

หุนกูอนุพันธ ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05 2565 - 2571 24,989 - 24,989 - - - 

หุนกูอนุพันธ บาท - 2569 2,566 - 2,566 - - - 

รวม 

   

114,119 19,698 133,817 86,564 - 86,564 

 
 

   

 
 (หนวย: ลานบาท) 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  อัตรา ครบกําหนด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 สกุลเงิน ดอกเบี้ย ไถถอน ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

  (รอยละ)        

หุนกูดอยสิทธิ                     

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,139 - 20,139 20,293 - 20,293 

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 

ตราสารดอยสิทธิที่นับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไมมีกําหนด - 19,698 19,698 - - - 

หุนกูอนุพันธ ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05 2565 - 2571 24,989 - 24,989 - - - 

หุนกูอนุพันธ บาท - 2569 2,566 - 2,566 - - - 

รวม    71,694 19,698 91,392 44,293 - 44,293 
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หุนกูอนุพันธ 

เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ จํานวน 7 ฉบับ จํานวนเงินรวม             

748 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบ้ียคงที่ในลักษณะข้ันบันได โดยจายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน           

ตลอดอายุตราสาร และการจายคืนเงินตนอางอิงกับ USDTHB FX rate หุนกูอนุพันธครบกําหนดไถถอนป                   

พ.ศ. 2565 ถึง 2571 อายุหุนกูอนุพันธ 1 ป ถึง 7 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําไดตองเปนไปตาม

เง่ือนไขที่ธนาคารฯ กําหนดไว โดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน และ 9 กรกฎาคม 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธจํานวน 741,000 

หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 741 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569  

อายุหุนกูอนุพันธ 5 ป จายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี Solactive Luxury Dynamic Factors 10% Daily Risk 

Control Index การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําไดท้ังผูถือตราสารและธนาคารฯ เม่ือเปนไปตามเง่ือนไข

ท่ีธนาคารฯ กําหนดไว 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ  จํานวน 1,825,000 หนวย               

มูลคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 1,825 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569                      

อายุหุนกูอนุพันธ 5 ป จายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND 

Index การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําไดทั้งผูถือตราสารและธนาคารฯ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไข                   

ท่ีธนาคารฯ กําหนดไว 

ตราสารดอยสิทธิ 

เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิที่สามารถนับเปนเงินกองทุน               

ชั้นท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ ซึ่งมีขอกําหนดใหธนาคารฯ สามารถ 

ตัดหน้ีตามตราสารเปนหน้ีสูญไดภายใตเง่ือนไขที่กําหนด โดยตราสารดังกลาวเสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน

ในตางประเทศจํานวน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาภายใตวงเงินตามท่ีไดรับอนุมัติจากมติท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ตราสารไมมีกําหนดระยะเวลาชําระคืน การไถถอนคืนกอน

กําหนดสามารถทําได ณ วันครบรอบ 5 ป หรือภายหลังจากนั้น โดยการไถถอนตองไดรับความเห็นชอบจาก

ธนาคารแหงประเทศไทยกอน อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.40 ตอป จนถึงวันที่ธนาคารฯ สามารถใชสิทธิ               

ไถถอนตราสารกอนกําหนดคร้ังแรก จากน้ันอัตราดอกเบ้ียจะถูกปรับตามอัตราอางอิงทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้ ธนาคารฯ 

ไดรับเงินสุทธิจากการออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิเปนจํานวน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา                 

ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเ งิน 

(Additional Tier 1) ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ แสดงรายการดังกลาวเปนหน้ีสินทางการเงิน โดย

พจิารณาถึงภาระผูกพันตามสัญญาและสิทธิตามกฎหมายท่ีระบุไวในเอกสารการเสนอขาย 

348 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยืมจําแนกตามประเภทตราสารและแหลง

เงินกู มีรายละเอียดดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

    งบการเงินรวม 
  อัตรา ครบกําหนด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 สกุลเงิน ดอกเบี้ย ไถถอน ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

  (รอยละ)        

หุนกูระยะยาว          

ป 2558 บาท 3.68 - 4.00 2565 - 2568 2,695 - 2,695 2,695 - 2,695 

ป 2559 บาท 3.00 - 4.00 2566 - 2569 8,070 - 8,070 13,825 - 13,825 

ป 2560 บาท 2.46 - 3.80 2565 - 2570 10,808 - 10,808 10,988 - 10,988 

ป 2561 บาท 2.35 - 3.83 2566 - 2571 4,128 - 4,128 5,327 - 5,327 

ป 2562 บาท 2.60 - 3.20 2565 - 2572 4,237 - 4,237 5,974 - 5,974 

ป 2563 บาท 1.93 - 2.65 2565 - 2573 3,414 - 3,414 3,462 - 3,462 

ป 2564 บาท 1.17 - 2.90 2566 - 2574 9,073 - 9,073 - - - 

หุนกูดอยสิทธิ                      

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 
        

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,139 - 20,139 20,293 - 20,293 

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 

ตราสารดอยสิทธิที่นับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไมมีกําหนด - 19,698 19,698 - - - 

หุนกูอนุพันธ ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05 2565 - 2571 24,989 - 24,989 - - - 

หุนกูอนุพันธ บาท - 2569 2,566 - 2,566 - - - 

รวม 

   

114,119 19,698 133,817 86,564 - 86,564 

 
 

   

 
 (หนวย: ลานบาท) 

    งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

  อัตรา ครบกําหนด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 สกุลเงิน ดอกเบี้ย ไถถอน ในประเทศ ตางประเทศ รวม ในประเทศ ตางประเทศ รวม 

  (รอยละ)        

หุนกูดอยสิทธิ                     

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

         

คร้ังที่ 1/2560 บาท 3.40 2570 20,139 - 20,139 20,293 - 20,293 

คร้ังที่ 1/2562 บาท 3.70 2572 24,000 - 24,000 24,000 - 24,000 

ตราสารดอยสิทธิที่นับเปน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 

ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

4.40 ไมมีกําหนด - 19,698 19,698 - - - 

หุนกูอนุพันธ ดอลลาร

สหรัฐอเมริกา 

0.65 - 1.05 2565 - 2571 24,989 - 24,989 - - - 

หุนกูอนุพันธ บาท - 2569 2,566 - 2,566 - - - 

รวม    71,694 19,698 91,392 44,293 - 44,293 

 

  

132 

หุนกูอนุพันธ 

เมื่อวันท่ี 8 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ จํานวน 7 ฉบับ จํานวนเงินรวม             

748 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบ้ียคงที่ในลักษณะข้ันบันได โดยจายดอกเบ้ียทุก 3 เดือน           

ตลอดอายุตราสาร และการจายคืนเงินตนอางอิงกับ USDTHB FX rate หุนกูอนุพันธครบกําหนดไถถอนป                   

พ.ศ. 2565 ถึง 2571 อายุหุนกูอนุพันธ 1 ป ถึง 7 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําไดตองเปนไปตาม

เง่ือนไขที่ธนาคารฯ กําหนดไว โดยไมจําเปนตองไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน และ 9 กรกฎาคม 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธจํานวน 741,000 

หนวย มูลคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 741 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569  

อายุหุนกูอนุพันธ 5 ป จายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี Solactive Luxury Dynamic Factors 10% Daily Risk 

Control Index การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําไดท้ังผูถือตราสารและธนาคารฯ เม่ือเปนไปตามเง่ือนไข

ท่ีธนาคารฯ กําหนดไว 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายหุนกูอนุพันธ  จํานวน 1,825,000 หนวย               

มูลคาหนวยละ 1,000 บาท คิดเปนจํานวนเงินรวม 1,825 ลานบาท ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2569                      

อายุหุนกูอนุพันธ 5 ป จายผลตอบแทนอางอิงกับดัชนี iSTOXX® Global Transformation IXGTRSND 

Index การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําไดทั้งผูถือตราสารและธนาคารฯ เมื่อเปนไปตามเง่ือนไข                   

ท่ีธนาคารฯ กําหนดไว 

ตราสารดอยสิทธิ 

เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ ไดออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิที่สามารถนับเปนเงินกองทุน               

ชั้นท่ี 1 ที่เปนตราสารทางการเงิน (Additional Tier 1) ของธนาคารฯ ซึ่งมีขอกําหนดใหธนาคารฯ สามารถ 

ตัดหน้ีตามตราสารเปนหน้ีสูญไดภายใตเง่ือนไขที่กําหนด โดยตราสารดังกลาวเสนอขายแกผูลงทุนสถาบัน

ในตางประเทศจํานวน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกาภายใตวงเงินตามท่ีไดรับอนุมัติจากมติท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ตราสารไมมีกําหนดระยะเวลาชําระคืน การไถถอนคืนกอน

กําหนดสามารถทําได ณ วันครบรอบ 5 ป หรือภายหลังจากนั้น โดยการไถถอนตองไดรับความเห็นชอบจาก

ธนาคารแหงประเทศไทยกอน อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.40 ตอป จนถึงวันที่ธนาคารฯ สามารถใชสิทธิ               

ไถถอนตราสารกอนกําหนดคร้ังแรก จากน้ันอัตราดอกเบ้ียจะถูกปรับตามอัตราอางอิงทุก ๆ 5 ป ทั้งนี้ ธนาคารฯ 

ไดรับเงินสุทธิจากการออกและเสนอขายตราสารดอยสิทธิเปนจํานวน 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา                 

ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหนับเขาเปนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเปนตราสารทางการเ งิน 

(Additional Tier 1) ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม 2564 ธนาคารฯ แสดงรายการดังกลาวเปนหน้ีสินทางการเงิน โดย

พจิารณาถึงภาระผูกพันตามสัญญาและสิทธิตามกฎหมายท่ีระบุไวในเอกสารการเสนอขาย 

349ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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หุนกูดอยสิทธิ 

หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2560 วงเงิน 20,000 ลานบาท จํานวน 20 ลานหนวย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.40 

ตอป มูลคาหนวยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายุ          

ตราสาร ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2570 อายุหุนกู 10 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได                 

ณ วันครบรอบ 5 ป หรือภายหลังจากน้ัน ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ กําหนด โดยไมจําเปนตอง

ไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2562 วงเงิน 24,000 ลานบาท จํานวน 24 ลานหนวย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.70 

ตอป มูลคาหนวยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายุ   

ตราสาร ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2572 อายุหุนกู 10 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได                   

ณ วันครบรอบ 5 ป หรือภายหลังจากน้ัน ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ กําหนด โดยไมจําเปนตอง

ไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ 

เกิดข้ึนของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและ

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน 4,705 4,588 4,705 4,588 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

หลังออกจากงาน 13,761 15,123 12,240 13,582 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ 1,428 - 1,428 - 

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ถูกฟองรอง 436 570 436 570 

ประมาณการหนี้สินอื่น  34 6 28 - 

 รวมประมาณการหน้ีสิน 20,364 20,287 18,837 18,740 
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8.19.1 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ําประกัน                      

ทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงิน

สินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงินจําแนกตามประเภทการจัดชั้นได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ภาระผูกพันวงเงิน                   

สินเช่ือและสัญญา                   

คํ้าประกันทางการเงิน 

คาเผ่ือผลขาดทุน                   

ดานเครดิตท่ีคาดวา                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

ดานเครดิต (Performing) 1,260,128  1,945 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง              

ดานเครดิต (Under-Performing) 120,527  2,244 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) 6,370  516 

รวม 1,387,025 4,705 

 
 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 ภาระผูกพันวงเงิน                   

สินเช่ือและสัญญา                   

คํ้าประกันทางการเงิน 

คาเผ่ือผลขาดทุน                   

ดานเครดิตท่ีคาดวา                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

ดานเครดิต (Performing) 1,260,725 1,027 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง              

ดานเครดิต (Under-Performing) 100,270 2,691 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) 8,253 870 

รวม 1,369,248 4,588 

 

350 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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หุนกูดอยสิทธิ 

หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2560 วงเงิน 20,000 ลานบาท จํานวน 20 ลานหนวย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.40 

ตอป มูลคาหนวยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายุ          

ตราสาร ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2570 อายุหุนกู 10 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได                 

ณ วันครบรอบ 5 ป หรือภายหลังจากน้ัน ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ กําหนด โดยไมจําเปนตอง

ไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

หุนกูดอยสิทธิ ครั้งท่ี 1/2562 วงเงิน 24,000 ลานบาท จํานวน 24 ลานหนวย อัตราดอกเบี้ยคงท่ีรอยละ 3.70 

ตอป มูลคาหนวยละ 1,000 บาท ราคาท่ีเสนอขายหนวยละ 1,000 บาท จายดอกเบ้ียทุก 3 เดือนตลอดอายุ   

ตราสาร ครบกําหนดไถถอนป พ.ศ. 2572 อายุหุนกู 10 ป การไถถอนคืนกอนกําหนดสามารถทําได                   

ณ วันครบรอบ 5 ป หรือภายหลังจากน้ัน ตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีธนาคารฯ กําหนด โดยไมจําเปนตอง

ไดรับการยินยอมจากผูถือตราสารดังกลาว 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะ 

เกิดข้ึนของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและ

สัญญาค้ําประกันทางการเงิน 4,705 4,588 4,705 4,588 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงาน

หลังออกจากงาน 13,761 15,123 12,240 13,582 

ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานอื่น ๆ 1,428 - 1,428 - 

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ถูกฟองรอง 436 570 436 570 

ประมาณการหนี้สินอื่น  34 6 28 - 

 รวมประมาณการหน้ีสิน 20,364 20,287 18,837 18,740 
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8.19.1 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อและสัญญาค้ําประกัน                      

ทางการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงิน

สินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงินจําแนกตามประเภทการจัดชั้นได ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 ภาระผูกพันวงเงิน                   

สินเช่ือและสัญญา                   

คํ้าประกันทางการเงิน 

คาเผ่ือผลขาดทุน                   

ดานเครดิตท่ีคาดวา                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

ดานเครดิต (Performing) 1,260,128  1,945 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง              

ดานเครดิต (Under-Performing) 120,527  2,244 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) 6,370  516 

รวม 1,387,025 4,705 

 
 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 ภาระผูกพันวงเงิน                   

สินเช่ือและสัญญา                   

คํ้าประกันทางการเงิน 

คาเผ่ือผลขาดทุน                   

ดานเครดิตท่ีคาดวา                    

จะเกิดขึ้น 

สินทรัพยทางการเงินท่ีไมมีการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง 

ดานเครดิต (Performing) 1,260,725 1,027 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญของความเส่ียง              

ดานเครดิต (Under-Performing) 100,270 2,691 

สินทรัพยทางการเงินท่ีมีการดอยคาดานเครดิต (Non-Performing) 8,253 870 

รวม 1,369,248 4,588 

 

351ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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การเปล่ียนแปลงของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและ

สัญญาค้ําประกันทางการเงินมีดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีไมมีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญของความ

เส่ียงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน    

ท่ีมีการดอยคาดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 

impaired) รวม 

ยอดตนป 1,027 2,691 870 4,588 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเปล่ียนการจัดช้ัน 964 (939) (25) - 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผ่ือผลขาดทุนใหม (109) 504 (92) 303 

ออกภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ / หนังสือ             

คํ้าประกันทางการเงินใหม 140 150 5 295 

สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (77) (162) (220) (459) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี - - (22) (22) 

ยอดปลายป 1,945 2,244 516 4,705 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย          

ทางการเงินท่ีไมมี

การเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความ

เส่ียงดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย        

ทางการเงินท่ีมี

การเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย            

ทางการเงิน        

ท่ีมีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

คาเผื่อหนี้       

สงสัยจะสูญ รวม 

ยอดตนป - - - 116 116 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการนาํมาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 744 663 223 (116) 1,514 

 744 663 223 - 1,630 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเปล่ียนการจัดช้ัน 192 (194) 2 - - 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผ่ือผลขาดทุนใหม 1 2,148 467 - 2,616 

ออกภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ / หนังสือ             

คํ้าประกันทางการเงินใหม 131 98 220 - 449 

สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (41) (23) (2) - (66) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี - (1) (40) - (41) 

ยอดปลายป 1,027 2,691 870 - 4,588 

(1)  ยอดตนปของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวัดมูลคาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ปจจุบันแสดงเปน 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ 

TFRS 9 โดยไมปรับยอนหลังงบการปกอนทีแ่สดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ 
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8.19.2 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ยอดตนป 15,123 14,419 13,582 12,973 

สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน:     

ตนทุนบริการปจจุบัน 999 918 835 786 

ตนทุนดอกเบ้ีย 257 266 233 241 

ลดขนาดโครงการ (863) (490) (863) (490) 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ        

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย     
- จากขอสมมติดานประชากรศาสตร 78 1 82 (1) 

- จากขอสมมติทางการเงิน (888) 375 (773) 399 

- จากการปรับปรุงคาประสบการณ (45) 430 (66) 365 

(โอน) / รับโอนผลประโยชนพนักงานจาก

บริษัทในเครือ - - (11) - 

ผลประโยชนจายในระหวางป (900) (796) (779) (691) 

ยอดปลายป 13,761 15,123 12,240 13,582 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 816 ลานบาท และ 710 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร: จํานวน 705 ลานบาท และ 623 ลานบาท ตามลําดับ)  

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราคิดลดเฉล่ีย (อัตรารอยละตอป) 1.31 - 2.56 1.28 - 1.79 2.14 1.51 - 1.60 

อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (อัตรารอยละตอป) 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 6.00 6.00 

เกษียณอาย ุ 55 - 60 ป 55 - 60 ป 60 ป 60 ป 

352 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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การเปล่ียนแปลงของคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นสําหรับภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือและ

สัญญาค้ําประกันทางการเงินมีดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 

 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีไมมีการเพิ่มข้ึน

อยางมีนัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพยทางการเงิน

ท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญของความ

เส่ียงดานเครดิต 

(Lifetime ECL - not 

credit impaired) 

สินทรัพยทางการเงิน    

ท่ีมีการดอยคาดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - credit 

impaired) รวม 

ยอดตนป 1,027 2,691 870 4,588 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเปล่ียนการจัดช้ัน 964 (939) (25) - 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผ่ือผลขาดทุนใหม (109) 504 (92) 303 

ออกภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ / หนังสือ             

คํ้าประกันทางการเงินใหม 140 150 5 295 

สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (77) (162) (220) (459) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี - - (22) (22) 

ยอดปลายป 1,945 2,244 516 4,705 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2563 

 

สินทรัพย          

ทางการเงินท่ีไมมี

การเพิ่มขึ้นอยางมี

นัยสําคัญของความ

เส่ียงดานเครดิต           

(12-mth ECL) 

สินทรัพย        

ทางการเงินท่ีมี

การเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญของ

ความเสี่ยงดาน

เครดิต (Lifetime 

ECL - not credit 

impaired) 

สินทรัพย            

ทางการเงิน        

ท่ีมีการดอยคา   

ดานเครดิต 

(Lifetime ECL - 

credit impaired) 

คาเผื่อหนี้       

สงสัยจะสูญ รวม 

ยอดตนป - - - 116 116 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการนาํมาตรฐานการ

บัญชีใหมมาถือปฏิบัติ (1) 744 663 223 (116) 1,514 

 744 663 223 - 1,630 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการเปล่ียนการจัดช้ัน 192 (194) 2 - - 

การเปล่ียนแปลงที่เกิดจากการวดัมูลคา                

คาเผ่ือผลขาดทุนใหม 1 2,148 467 - 2,616 

ออกภาระผูกพันวงเงินสินเช่ือ / หนังสือ             

คํ้าประกันทางการเงินใหม 131 98 220 - 449 

สินทรัพยทางการเงินที่ถูกตัดรายการ (41) (23) (2) - (66) 

สวนท่ีตัดจําหนายจากบัญชี - (1) (40) - (41) 

ยอดปลายป 1,027 2,691 870 - 4,588 

(1)  ยอดตนปของคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญวัดมูลคาตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย ปจจุบันแสดงเปน 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ 

TFRS 9 โดยไมปรับยอนหลังงบการปกอนทีแ่สดงเปนขอมูลเปรียบเทียบ 
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8.19.2 ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนพนักงานหลังออกจากงาน 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

ยอดตนป 15,123 14,419 13,582 12,973 

สวนท่ีรับรูในกําไรหรือขาดทุน:     

ตนทุนบริการปจจุบัน 999 918 835 786 

ตนทุนดอกเบ้ีย 257 266 233 241 

ลดขนาดโครงการ (863) (490) (863) (490) 

สวนท่ีรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:     

ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการ        

ตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย     
- จากขอสมมติดานประชากรศาสตร 78 1 82 (1) 

- จากขอสมมติทางการเงิน (888) 375 (773) 399 

- จากการปรับปรุงคาประสบการณ (45) 430 (66) 365 

(โอน) / รับโอนผลประโยชนพนักงานจาก

บริษัทในเครือ - - (11) - 

ผลประโยชนจายในระหวางป (900) (796) (779) (691) 

ยอดปลายป 13,761 15,123 12,240 13,582 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของ

พนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปนจํานวนประมาณ 816 ลานบาท และ 710 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงิน

เฉพาะธนาคาร: จํานวน 705 ลานบาท และ 623 ลานบาท ตามลําดับ)  

ขอสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราคิดลดเฉล่ีย (อัตรารอยละตอป) 1.31 - 2.56 1.28 - 1.79 2.14 1.51 - 1.60 

อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (อัตรารอยละตอป) 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 6.00 6.00 

เกษียณอาย ุ 55 - 60 ป 55 - 60 ป 60 ป 60 ป 

353ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการคํานวณ 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของธนาคารฯ และบริษัทยอยมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลง

ของขอสมมติตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ การเปล่ียนแปลงขอสมมติอาจเกิดขึ้นไดจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาวะตลาด การเปล่ียนแปลงของสภาวะเงินเฟอ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของขอมูลสถิติดานประชากรใน

โครงการผลประโยชน ตารางตอไปน้ีแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันอาจเปนไปไดของขอสมมติ

หลักแตละขอ โดยการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติแตละขอน้ันเกิดขึ้นแยกจากกัน 

 (หนวย: ลานบาท)  
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราคิดลดเฉล่ีย     

   เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 (1,210) (1,548) (1,076) (1,400) 

   ลดลงรอยละ 1 1,439 1,854 1,284 1,682 

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉล่ีย     

   เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 1,124 1,301 991 1,153 

   ลดลงรอยละ 1 (970) (1,118) (852) (988) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน คือ 5 - 16  ป และ 8 - 16 ป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 11 ป 

และ 12 - 16 ป ตามลําดับ) 

8.19.3 ประมาณการหนี้สินจากคดีท่ีถูกฟองรอง 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ยอดตนป 570 698 570 687 

เพิ่มขึ้นในระหวางป 159 125 159 125 

ลดลงจากรายจายที่เกิดขึ้นจริง (270) (222) (270) (222) 

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (23) (31) (23) (20) 

ยอดปลายป 436 570 436 570 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ดอกเบี้ยคางจาย 3,571 3,554 3,301 3,227 

คาใชจายคางจาย 12,306 11,515 10,476 10,448 

บัญชีระหวางกันสํานักงานใหญและสาขา 15 135 15 135 

บัญชีพักเจาหนี้ 4,783 4,597 4,241 3,508 

บัญชีเจาหนี้ภาษ ี 3,523 2,059 2,616 1,191 

รายไดรอตัดบัญชีสําหรับคะแนนสะสม 2,481 2,346 - - 

บัญชีรอชําระหนี้ระหวางธนาคารกับสถาบันการเงินอื่น 759 993 368 531 

บัญชีเงินรับลวงหนา 6,926 6,715 6,926 6,715 

บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 5,264 5,939 5,264 5,939 

เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย 1,995 3,401 1,995 3,401 

หนี้สินอื่น ๆ 16,701 12,113 16,084 10,946 

รวมหนี้สินอื่น 58,324 53,367 51,286 46,041 

354 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักในการคํานวณ 

ประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของธนาคารฯ และบริษัทยอยมีความออนไหวตอการเปล่ียนแปลง

ของขอสมมติตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ การเปล่ียนแปลงขอสมมติอาจเกิดขึ้นไดจากการเปล่ียนแปลงของ

สภาวะตลาด การเปล่ียนแปลงของสภาวะเงินเฟอ รวมถึงการเปล่ียนแปลงของขอมูลสถิติดานประชากรใน

โครงการผลประโยชน ตารางตอไปน้ีแสดงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงอันอาจเปนไปไดของขอสมมติ

หลักแตละขอ โดยการเปลี่ยนแปลงในขอสมมติแตละขอน้ันเกิดขึ้นแยกจากกัน 

 (หนวย: ลานบาท)  
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

อัตราคิดลดเฉล่ีย     

   เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 (1,210) (1,548) (1,076) (1,400) 

   ลดลงรอยละ 1 1,439 1,854 1,284 1,682 

อัตราขึ้นเงินเดือนเฉล่ีย     

   เพ่ิมข้ึนรอยละ 1 1,124 1,301 991 1,153 

   ลดลงรอยละ 1 (970) (1,118) (852) (988) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีระยะเวลาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของภาระ

ผูกพันตามโครงการผลประโยชน คือ 5 - 16  ป และ 8 - 16 ป ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 11 ป 

และ 12 - 16 ป ตามลําดับ) 

8.19.3 ประมาณการหนี้สินจากคดีท่ีถูกฟองรอง 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ยอดตนป 570 698 570 687 

เพิ่มขึ้นในระหวางป 159 125 159 125 

ลดลงจากรายจายที่เกิดขึ้นจริง (270) (222) (270) (222) 

โอนกลับประมาณการหนี้สิน (23) (31) (23) (20) 

ยอดปลายป 436 570 436 570 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ดอกเบี้ยคางจาย 3,571 3,554 3,301 3,227 

คาใชจายคางจาย 12,306 11,515 10,476 10,448 

บัญชีระหวางกันสํานักงานใหญและสาขา 15 135 15 135 

บัญชีพักเจาหนี้ 4,783 4,597 4,241 3,508 

บัญชีเจาหนี้ภาษ ี 3,523 2,059 2,616 1,191 

รายไดรอตัดบัญชีสําหรับคะแนนสะสม 2,481 2,346 - - 

บัญชีรอชําระหนี้ระหวางธนาคารกับสถาบันการเงินอื่น 759 993 368 531 

บัญชีเงินรับลวงหนา 6,926 6,715 6,926 6,715 

บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 5,264 5,939 5,264 5,939 

เจาหนี้จากการซื้อหลักทรัพย 1,995 3,401 1,995 3,401 

หนี้สินอื่น ๆ 16,701 12,113 16,084 10,946 

รวมหนี้สินอื่น 58,324 53,367 51,286 46,041 

355ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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8.21.1 หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวในสวนของหุนสามัญ

จํานวน 13,976,061,250 หุน 

8.21.2 หุนบรุิมสิทธิ 

หุนบุริมสิทธิ จํานวน 5.5 ลานหุน ตองลงเงินเต็มมูลคาท่ีตราไว สภาพของหุนมีลักษณะพิเศษ นอกจาก                 

มีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิไดรับเงินปนผลอยางหุนสามัญแลว ยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลพิเศษในอัตราคงที่

รอยละสามตอป กอนหุนสามญั  

8.21.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุนสามัญในธนาคารฯ  

จํานวน 7,696,248,833 หุน คิดเปนรอยละ 55.05 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ชําระแลว 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 17,870 10,725 17,507 10,361 

หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (3,574) (2,145) (3,502) (2,072) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ 14,296 8,580 14,005 8,289 

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงนิลงทุน     

ตราสารหนี ้ (612) 1,638 (603) 1,648 

ตราสารทุน 12,249 9,127 12,249 9,127 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดขึ้น 960 968 960 968 

รวมสวนเกนิ (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน  12,597 11,733 12,606 11,743 

บวก (หัก): ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,519) (2,347) (2,521) (2,349) 

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงนิลงทุน - สุทธิ 10,078 9,386 10,085 9,394 

เงินสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยง 84 223 84 223 

หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (17) (45) (17) (45) 

เงินสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยง - สุทธิ 67 178 67 178 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน  73 (72) 73 (72) 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม  6,012 14,107 - - 

รวม 30,526 32,179 24,230 17,789 

356 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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8.21.1 หุนสามัญ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชําระแลวในสวนของหุนสามัญ

จํานวน 13,976,061,250 หุน 

8.21.2 หุนบรุิมสิทธิ 

หุนบุริมสิทธิ จํานวน 5.5 ลานหุน ตองลงเงินเต็มมูลคาท่ีตราไว สภาพของหุนมีลักษณะพิเศษ นอกจาก                 

มีสิทธิออกเสียงและมีสิทธิไดรับเงินปนผลอยางหุนสามัญแลว ยังมีสิทธิไดรับเงินปนผลพิเศษในอัตราคงที่

รอยละสามตอป กอนหุนสามญั  

8.21.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุนสามัญในธนาคารฯ  

จํานวน 7,696,248,833 หุน คิดเปนรอยละ 55.05 ของหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ชําระแลว 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย 17,870 10,725 17,507 10,361 

หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (3,574) (2,145) (3,502) (2,072) 

สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย - สุทธิ 14,296 8,580 14,005 8,289 

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงนิลงทุน     

ตราสารหนี ้ (612) 1,638 (603) 1,648 

ตราสารทุน 12,249 9,127 12,249 9,127 

คาเผื่อผลขาดทุนดานเครดติที่คาดวาจะเกิดขึ้น 960 968 960 968 

รวมสวนเกนิ (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน  12,597 11,733 12,606 11,743 

บวก (หัก): ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (2,519) (2,347) (2,521) (2,349) 

สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงนิลงทุน - สุทธิ 10,078 9,386 10,085 9,394 

เงินสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยง 84 223 84 223 

หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี (17) (45) (17) (45) 

เงินสํารองสําหรับการปองกันความเสี่ยง - สุทธิ 67 178 67 178 

กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคางบการเงิน  73 (72) 73 (72) 

สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทรวม  6,012 14,107 - - 

รวม 30,526 32,179 24,230 17,789 

357ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ธนาคารฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปน                 

ทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา                 

ทุนสํารองจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งธนาคารฯ ไดกันสํารองตามกฎหมายไว

เต็มจํานวนแลว

ในระหวางปส้ินสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีการจายเงินปนผล ดังนี้ 

 

    (หนวย: ลานบาท) 

  เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน  

เงินปนผล อนุมัติโดย 

หุน

บุริมสิทธิ หุนสามัญ 

หุน

บุริมสิทธิ หุนสามัญ วันท่ีจาย 

เงินปนผลประจําป 2563 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน                       

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  2 3,844 

 

0.4295 0.275 7 พฤษภาคม 2564 

เงินปนผลระหวางกาล 

สําหรับป 2562 

ที่ประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารฯ                      

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 5 10,524 0.9075 0.753 23 เมษายน 2563 
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8.25.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาและสัญญาบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีคาเชาและคาบริการจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญา

เชาที่บอกเลิกไมไดซึ่งยังไมเริ่มมีผล สัญญาเชาระยะยาว และสญัญาบริการระยะยาว ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ภายใน 1 ป 

มากกวา 1 ป  

แตไมเกิน 5 ป มากกวา 5 ป ภายใน 1 ป 

มากกวา 1 ป  

แตไมเกิน 5 ป 

สัญญาเชาท่ีบอกเลิกไมไดซ่ึงยังไมเริ่มมีผล 1 1 - - - 

สัญญาเชาระยะยาว 158 22 - 43 15 

สัญญาบริการระยะยาว 1,534 1,245 2 870 966 

รวม 1,693 1,268 2 913 981 

8.25.2 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 7,185 5,614 7,185 5,614 

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 36,834 4,244 36,834 4,244 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 8,956 5,450 8,956 5,450 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 36,799 30,993 36,799 30,993 

ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง 16 22 16 22 

ภาระผูกพันอื่น     

วงเงินเบกิเกินบัญชีท่ีลูกคายังไมไดถอน 154,677 180,307 154,677 180,307 

การค้ําประกันอ่ืน 193,277 173,446 193,277 173,446 

อ่ืน ๆ 172,925 180,768 5,090 6,525 

รวม 610,669 580,844 442,834 406,601 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองคดีรายท่ีสําคัญจํานวน 

18,313 ลานบาท และ 17,311 ลานบาท ตามลําดับ ในจํานวนน้ีไดรวมคดีซ่ึงศาลชั้นตนไดพิพากษาแลว และอยู

ระหวางการอุทธรณและฎีกา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีการค้ําประกันการทําธุรกรรมของธนาคารฯ จํานวน 3,708 

ลานบาท และ 5,140 ลานบาท ตามลําดับ 
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8.25.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเชาและสัญญาบริการ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารฯ และบริษัทยอยมีคาเชาและคาบริการจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญา

เชาที่บอกเลิกไมไดซึ่งยังไมเริ่มมีผล สัญญาเชาระยะยาว และสญัญาบริการระยะยาว ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
ภายใน 1 ป 

มากกวา 1 ป  

แตไมเกิน 5 ป มากกวา 5 ป ภายใน 1 ป 

มากกวา 1 ป  

แตไมเกิน 5 ป 

สัญญาเชาท่ีบอกเลิกไมไดซ่ึงยังไมเริ่มมีผล 1 1 - - - 

สัญญาเชาระยะยาว 158 22 - 43 15 

สัญญาบริการระยะยาว 1,534 1,245 2 870 966 

รวม 1,693 1,268 2 913 981 

8.25.2 หนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธนัวาคม 

2563 

การรับอาวัลต๋ัวเงิน 7,185 5,614 7,185 5,614 

การค้ําประกันการกูยืมเงิน 36,834 4,244 36,834 4,244 

ภาระตามตั๋วแลกเงินคาสินคาเขาท่ียังไมครบกําหนด 8,956 5,450 8,956 5,450 

เล็ตเตอรออฟเครดิต 36,799 30,993 36,799 30,993 

ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง 16 22 16 22 

ภาระผูกพันอื่น     

วงเงินเบกิเกินบัญชีท่ีลูกคายังไมไดถอน 154,677 180,307 154,677 180,307 

การค้ําประกันอ่ืน 193,277 173,446 193,277 173,446 

อ่ืน ๆ 172,925 180,768 5,090 6,525 

รวม 610,669 580,844 442,834 406,601 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการถูกฟองคดีรายท่ีสําคัญจํานวน 

18,313 ลานบาท และ 17,311 ลานบาท ตามลําดับ ในจํานวนน้ีไดรวมคดีซ่ึงศาลชั้นตนไดพิพากษาแลว และอยู

ระหวางการอุทธรณและฎีกา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ มีการค้ําประกันการทําธุรกรรมของธนาคารฯ จํานวน 3,708 

ลานบาท และ 5,140 ลานบาท ตามลําดับ 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

พนัธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวสิาหกิจใชเปนหลักประกัน   

หลักประกันตอศาล 456 447 

หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 56,601 40,133 

หลักประกันตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 55 58 

ตราสารหนี้ตางประเทศใชเปนหลักประกัน 

หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 24,507 1,456 

ทรัพยสินรอการขาย (สวนที่ทําสัญญาจะซ้ือจะขาย) 1,655 1,808 

ทรัพยสินรอการขาย (สวนที่ใหสิทธิ์แกลูกหนี้ในการซื้อคืน           

หรือซ้ือกอน) 14,165 6,236 

รวม 97,439 50,138 

144 

8.27.1 ธนาคารฯ มีรายการที่เก่ียวของกันกับพนักงานช้ันบริหารตั้งแตผูบริหารกลุมขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวม

ถึงบุคคลที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินใหสนิเชื่อ 131 163 

เงินรับฝาก 351 375 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

รายไดดอกเบี้ย 4 5 

คาใชจายดอกเบ้ีย 2 2 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

พนัธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวสิาหกิจใชเปนหลักประกัน   

หลักประกันตอศาล 456 447 

หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 56,601 40,133 

หลักประกันตอกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 55 58 

ตราสารหนี้ตางประเทศใชเปนหลักประกัน 

หลักประกันการทําธุรกรรมสัญญาซื้อคืน 24,507 1,456 

ทรัพยสินรอการขาย (สวนที่ทําสัญญาจะซ้ือจะขาย) 1,655 1,808 

ทรัพยสินรอการขาย (สวนที่ใหสิทธิ์แกลูกหนี้ในการซื้อคืน           

หรือซ้ือกอน) 14,165 6,236 

รวม 97,439 50,138 

144 

8.27.1 ธนาคารฯ มีรายการที่เก่ียวของกันกับพนักงานช้ันบริหารตั้งแตผูบริหารกลุมขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวม

ถึงบุคคลที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

เงินใหสนิเชื่อ 131 163 

เงินรับฝาก 351 375 

 
 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับปสิ้นสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

รายไดดอกเบี้ย 4 5 

คาใชจายดอกเบ้ีย 2 2 
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8.27.2 รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย) เงินใหสินเชื่อ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ และ

สินทรัพยอื่น 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย ) เงินใหสินเ ช่ือ ภาระผูกพัน ตราสารอนุพันธ                           

และสินทรัพยอื่นใหแกกิจการท่ีเก่ียวของกันมีนโยบายการคิดตนทุนแบบลูกคาทั่วไป มียอดคงคาง ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 
31 ธนัวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)     

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 1,287 1 1,287 1 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 551 431 551 431 

หัก คาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (260) (62) (260) (62) 

รวม 1,578 370 1,578 370 

     

เงินใหสินเชื่อ     

บริษัทยอย     
บริษัท รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 8 7 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 1,967 2,096 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด - - 1,100 1,780 

บริษัท บตัรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 5,130 7,660 

หัก คาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น - - (19) (21) 

รวม - - 8,186 11,522 

บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด 5,373 5,142 5,373 5,142 

  บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภยั จํากัด (มหาชน) 1 - 1 - 

หัก คาเผื่อผลขาดทนุดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (26) (26) (26) (26) 

รวม 5,348 5,116 5,348 5,116 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 21,955 19,263 21,955 19,263 

หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (116) (126) (116) (126) 

รวม 21,839 19,137 21,839 19,137 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต        

รอยละ 10 ขึ้นไป 8,256 8,411 8,256 8,411 

หัก คาเผ่ือผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น (4,659) (4,736) (4,659) (4,736) 

รวม 3,597 3,675 3,597 3,675 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ภาระผูกพนั     

บริษัทยอย     

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 46 21 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 5 5 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - - 1 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 1 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด - 2 - 2 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) - 1 - 1 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5 5 5 5 

กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 142 365 142 365 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 20 - 13 - 13 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต             

รอยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 

     

ตราสารอนุพันธ (จํานวนเงินตามสัญญา)     

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 530 731 530 731 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 15,822 10,614 15,822 10,614 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 1 - 1 - 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 22 - 22 - 

     

สินทรัพยอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 13 18 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - 1 1 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 592 752 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 80 108 

บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 636 - 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 1 - 

บริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด - - 27 - 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 176 169 174 168 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 45 29 37 29 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 1 - - - 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 2,452 2,511 2,452 2,511 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

31 ธันวาคม 

2564 

31 ธันวาคม 

2563 

ภาระผูกพนั     

บริษัทยอย     

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 46 21 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 5 5 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - - 1 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 1 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด - 2 - 2 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) - 1 - 1 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 5 5 5 5 

กิจการท่ีมีกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 142 365 142 365 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 20 - 13 - 13 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต             

รอยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 

     

ตราสารอนุพันธ (จํานวนเงินตามสัญญา)     

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 530 731 530 731 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 15,822 10,614 15,822 10,614 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 1 - 1 - 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 22 - 22 - 

     

สินทรัพยอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 13 18 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - 1 1 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 592 752 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 80 108 

บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 636 - 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 1 - 

บริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด - - 27 - 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 176 169 174 168 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 45 29 37 29 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 1 - - - 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบริหารระดับสูงรวมกัน 2,452 2,511 2,452 2,511 
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8.27.3 เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหนี้สินอื่น 

เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหนี้สินอื่นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันมี

นโยบายการคิดตนทุนแบบลูกคาท่ัวไป มยีอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินรับฝาก     

บริษัทใหญ     
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 20 20 20 20 

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 364 401 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 941 773 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 53 350 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด - - 343 257 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด - - 3 3 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1,632 1,469 
บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด  - - 700 300 

บริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด - - 300 - 
บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 165 31 165 31 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 144 245 144 245 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 17,268 10,198 17,268 10,198 
กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 20 2 595 2 595 
กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต           
รอยละ 10 ข้ึนไป 353 622 353 622 

     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)     
บริษัทยอย     
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 458 158 

บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 3,209 4,789 3,209 4,789 
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด  24 42 24 42 
     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม     
บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 20 - 20 - 
     

หนี้สินอื่น     
บริษัทยอย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 295 344 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 905 638 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 2 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 92 104 
บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 168 - 

บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 11 12 11 12 
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 11 14 4 7 
บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 46 27 46 27 
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8.27.4 รายไดและคาใชจาย 

ธนาคารฯ มีรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดดอกเบ้ีย     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 39 43 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - 10 25 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 29 55 

บริษัทรวม     

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 5 9 5 9 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 58 68 58 68 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 6 4 6 4 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 396 201 396 201 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต        

รอยละ 10 ขึ้นไป 29 34 29 34 

     

คาใชจายดอกเบ้ีย     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 1 3 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 3 4 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 2 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 1 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - - 1 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - - 1 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) - 2 - 2 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 63 113 63 113 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 1 2 - 2 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด - 2 - - 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 50 95 50 95 

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ต้ังแต                        

รอยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 
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8.27.3 เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหนี้สินอื่น 

เงินรับฝาก รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หน้ีสิน) และหนี้สินอื่นจากกิจการท่ีเก่ียวของกันมี

นโยบายการคิดตนทุนแบบลูกคาท่ัวไป มยีอดคงคาง ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดังน้ี 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 
2564 

31 ธันวาคม 
2563 

31 ธันวาคม 
2564 

31 ธนัวาคม 
2563 

เงินรับฝาก     

บริษัทใหญ     
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 20 20 20 20 

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 364 401 
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 941 773 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 53 350 
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จํากัด - - 343 257 
บริษัท กรุงไทยแอดไวซเซอรี่ จํากัด - - 3 3 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1,632 1,469 
บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด  - - 700 300 

บริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด - - 300 - 
บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 165 31 165 31 
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 144 245 144 245 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 17,268 10,198 17,268 10,198 
กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนรวมกันต้ังแตรอยละ 10 ถึงรอยละ 20 2 595 2 595 
กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต           
รอยละ 10 ข้ึนไป 353 622 353 622 

     
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)     
บริษัทยอย     
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 458 158 

บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 3,209 4,789 3,209 4,789 
บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด  24 42 24 42 
     

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม     
บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 20 - 20 - 
     

หนี้สินอื่น     
บริษัทยอย     
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 295 344 
บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 905 638 
บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 2 
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 92 104 
บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 168 - 

บริษัทรวม     
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 11 12 11 12 
บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 11 14 4 7 
บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 46 27 46 27 
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8.27.4 รายไดและคาใชจาย 

ธนาคารฯ มีรายไดและคาใชจายกับบุคคลและกิจการที่เก่ียวของกันท่ีมีนัยสําคัญ ดังน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดดอกเบ้ีย     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 39 43 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - 10 25 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 29 55 

บริษัทรวม     

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 5 9 5 9 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 58 68 58 68 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 6 4 6 4 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 396 201 396 201 

กิจการท่ีธนาคารฯ ถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ตั้งแต        

รอยละ 10 ขึ้นไป 29 34 29 34 

     

คาใชจายดอกเบ้ีย     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 1 3 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 3 4 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 2 

บริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1 1 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - - 1 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - - 1 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) - 2 - 2 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 63 113 63 113 

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 1 2 - 2 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด - 2 - - 

กิจการท่ีมีบริษัทใหญหรือกรรมการหรือผูบรหิารระดับสูงรวมกัน 50 95 50 95 

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุนจากการปรับโครงสรางหนี้ต้ังแต                        

รอยละ 10 ขึ้นไป 1 1 1 1 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 10 9 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - 14 8 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1,089 816 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 131 222 

บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 39 - 

บริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด - - 9 - 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 6 7 6 7 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 10 5 7 4 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 422 327 400 305 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 2,112 2,226 2,042 2,110 

     

คาใชจายอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 199 380 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 2,265 2,317 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 3,859 3,618 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 6 6 

บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 37 - 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 17 12 - - 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 4 9 3 8 

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 407 242 407 242 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 78 74 - - 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 15 18 - - 
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8.27.5 ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมมีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินจายให

กรรมการและผูบริหาร นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 1,160 1,266 793 907 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 86 49 77 29 

รวม 1,246 1,315 870 936 

 

8.27.6 รายการคาระหวางกัน 

บริษทัยอย 

1) ธนาคารฯ ไดมอบใหบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ดําเนินการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกธนาคารฯ ในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามโครงการและระบบงาน            

ตาง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยใหบริการแกธนาคารฯ เก่ียวกับการควบคุม บํารุงรักษา และ            

การพัฒนาระบบงาน การใหคําปรึกษาเบ้ืองตนและฝกอบรมในลักษณะตาง ๆ โดยบริษัทคิดคาบริการ

ตามประมาณการรายไดคาบริการจากคาใชจาย (Cost Plus) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 เปนจํานวน 3,728 ลานบาท และ 3,487 ลานบาท ตามลําดับ  

ธนาคารฯ ใหบริษัทยอยดังกลาวดําเนินการแทนธนาคารฯ ในการดําเนินการตามโครงการ GFMIS ใน

ระยะที่ 2 ตั้งแตป 2546 ธนาคารฯ กับภาครัฐโดยสํานักงานกํากับระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับ

มอบระบบ และจายเงินชดเชยและคาใชจายในการลงทุนในโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐสูระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2548 นอกจากนี้

ภาครัฐกับธนาคารฯ ไดลงนามในสัญญาอีกฉบับหน่ึงวาจางใหธนาคารฯ ดําเนินการดานระบบและ

การบํารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบริษัทยอยคิด

คาบริการจากธนาคารฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 131 ลานบาท  

2) ธนาคารฯ รับดําเนินการบริหารจัดการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในดานของประชาสัมพันธ นโยบาย 

ระเบียบ วิธีการกู การจายเงินกู การจัดเก็บเอกสาร แจงจํานวนหนี้ สถานะของหน้ีพรอมกับการรับ

ชําระหนี้ ติดตามทวงถามหน้ี และดําเนินคดีใหแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารฯ 

ไดมอบใหบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด ดําเนินคดีตอลูกหน้ีของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯ

จายคาธรรมเนียมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 21 ลานบาท และ 165 

ลานบาท ตามลําดับ  

366 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 10 9 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซ่ิง จํากัด - - 14 8 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 1,089 816 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 131 222 

บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 39 - 

บริษัท อะไรส บาย อินฟนิธัส จํากัด - - 9 - 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 6 7 6 7 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 10 5 7 4 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 422 327 400 305 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 2,112 2,226 2,042 2,110 

     

คาใชจายอื่น     

บริษัทยอย     

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด - - 199 380 

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด - - 2,265 2,317 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด - - 3,859 3,618 

บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) - - 6 6 

บริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด - - 37 - 

บริษัทรวม     

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซ่ิง จํากัด 17 12 - - 

บริษัทหลักทรัพย กรุงไทย ซีมิโก จํากัด 4 9 3 8 

บริษัท เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอกซ จํากัด 407 242 407 242 

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 78 74 - - 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จํากัด (มหาชน) 15 18 - - 
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8.27.5 ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมมีผลตอบแทนหรือผลประโยชนอื่นทั้งท่ีเปนตัวเงินและไมเปนตัวเงินจายให

กรรมการและผูบริหาร นอกเหนือจากผลประโยชนที่พึงจายตามปกติ ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 1,160 1,266 793 907 

ผลประโยชนหลังออกจากงาน 86 49 77 29 

รวม 1,246 1,315 870 936 

 

8.27.6 รายการคาระหวางกัน 

บริษทัยอย 

1) ธนาคารฯ ไดมอบใหบริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ดําเนินการใหบริการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศแกธนาคารฯ ในสวนท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามโครงการและระบบงาน            

ตาง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยใหบริการแกธนาคารฯ เก่ียวกับการควบคุม บํารุงรักษา และ            

การพัฒนาระบบงาน การใหคําปรึกษาเบ้ืองตนและฝกอบรมในลักษณะตาง ๆ โดยบริษัทคิดคาบริการ

ตามประมาณการรายไดคาบริการจากคาใชจาย (Cost Plus) สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

และ 2563 เปนจํานวน 3,728 ลานบาท และ 3,487 ลานบาท ตามลําดับ  

ธนาคารฯ ใหบริษัทยอยดังกลาวดําเนินการแทนธนาคารฯ ในการดําเนินการตามโครงการ GFMIS ใน

ระยะที่ 2 ตั้งแตป 2546 ธนาคารฯ กับภาครัฐโดยสํานักงานกํากับระบบการบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไดลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับ

มอบระบบ และจายเงินชดเชยและคาใชจายในการลงทุนในโครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐสูระบบอเิล็กทรอนิกส (GFMIS) เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 22 กันยายน 2548 นอกจากนี้

ภาครัฐกับธนาคารฯ ไดลงนามในสัญญาอีกฉบับหน่ึงวาจางใหธนาคารฯ ดําเนินการดานระบบและ

การบํารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งบริษัทยอยคิด

คาบริการจากธนาคารฯ สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 131 ลานบาท  

2) ธนาคารฯ รับดําเนินการบริหารจัดการเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษาในดานของประชาสัมพันธ นโยบาย 

ระเบียบ วิธีการกู การจายเงินกู การจัดเก็บเอกสาร แจงจํานวนหนี้ สถานะของหน้ีพรอมกับการรับ

ชําระหนี้ ติดตามทวงถามหน้ี และดําเนินคดีใหแกกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารฯ 

ไดมอบใหบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด ดําเนินคดีตอลูกหน้ีของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯ

จายคาธรรมเนียมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 21 ลานบาท และ 165 

ลานบาท ตามลําดับ  

367ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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3) ธนาคารฯ ไดมอบหมายใหบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด เปนผูดําเนินการ

ใหบริการรับ-สงเงินสด เงินตราตางประเทศ/ตราสารตางประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือ

ทรัพยสินของธนาคารฯ ใหบริการบริหารศูนยฝกอบรมของธนาคารฯ ใหบริการบริหารอาคารของ

ธนาคารฯ และบริการอื่น ๆ โดยธนาคารฯ จายคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีคาใชจายเปนจํานวน 2,265 ลานบาท และ 2,317 ลานบาท ตามลําดับ 

4) ธนาคารฯ ไดมอบใหบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด ดําเนินการใหบริการและใหคําปรึกษาดาน

นวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่น รวมทั้งการบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของธนาคารฯ โดยบริษัทคิดคาบริการตามประมาณการ

รายไดคาบริการจากคาใชจาย (Cost Plus) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวน 37  

ลานบาท 

ธนาคารฯ ไดทําสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนกับบริษัท อินฟนิธัส บายกรุงไทย จํากัด โดย

ธนาคารฯ คิดคาบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งธนาคารฯ มีรายไดจาการใหบริการดังกลาว

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวน 39 ลานบาท 

5) ธนาคารฯ มรีายไดคาธรรมเนียมใหบริการตามสัญญากับบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 เปนจํานวน 1,290 ลานบาท และ 1,052 ลานบาท ตามลําดับ 

6) ธนาคารฯ มีรายไดคาเชาจากการใหบริษัทยอยเชาใชพื้นที่ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน สําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 2 ลานบาท และ 3 ลานบาท ตามลําดับ 

การคิดคาตอบแทนระหวางกัน 
รายไดและคาใชจายระหวางธนาคารฯ กับบริษัทยอยจายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจํานวนเงินในสัญญา

และบางรายการกําหนดจํานวนเงินที่จะจาย ตามระบบ Cost Plus รายการระหวางบริษัทยอยในการจัดทํา             

งบการเงินรวมไดตัดรายการระหวางกันแลว 

บริษทัรวม 
ธนาคารฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการใหบริการดานงานสนับสนุนตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุน 

ตามอัตราท่ีตกลงระหวางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 2,455 ลานบาท 

และ 2,426 ลานบาท ตามลําดับ 
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8.28.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

สินทรัพยรวม     3,538,356  23,146  (4,758)  3,556,744  3,323,187 19,261 (14,668) 3,327,780 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงินสุทธิ       460,622       8,594         -     469,216  508,031 8,761 - 516,792 

สินทรัพยทางการเงินที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน 

                     

18,039  

                       

- 

                     

- 

                     

18,039  13,724 - - 13,724 

เงินลงทุนสุทธิ* 362,785             1,232            -   364,017  344,433 1,955 - 346,388 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ   2,468,221       7,999      - 2,476,220  2,192,197 8,316 - 2,200,513 

เงินรับฝาก     2,612,252  2,495          -     2,614,747  2,458,740 4,485 - 2,463,225 

รายการระหวางธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

                    

296,350  

                       

14  (20)  

                    

296,344  274,553 13 - 274,566 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม        114,119    19,698        - 133,817  86,564 - - 86,564 

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

สินทรัพยรวม   3,444,534  23,146  (4,758) 3,462,922  3,222,394 19,261 (14,668) 3,226,987 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงินสุทธิ 

                    

460,238  

                   

8,594  

                     

- 

                    

468,832  507,560 8,761 - 516,321 

สินทรัพยทางการเงินที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน 

                     

18,307  

                       

- 

                     

- 

                     

18,307  14,188 - - 14,188 

เงินลงทุนสุทธิ* 351,932   1,232       -    353,164  326,144 1,955 - 328,099 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

                 

2,393,464  

                   

7,999  

                     

- 

                 

2,401,463  2,118,773 8,316 - 2,127,089 

เงินรับฝาก   2,616,571   2,495  - 2,619,066  2,462,295 4,485 - 2,466,780 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงิน 

                    

292,404  

                       

14  (20) 

                    

292,398  268,412 13 - 268,425 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม    71,694    19,698      - 91,392  44,292 - - 44,292 

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

368 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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3) ธนาคารฯ ไดมอบหมายใหบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด เปนผูดําเนินการ

ใหบริการรับ-สงเงินสด เงินตราตางประเทศ/ตราสารตางประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือ

ทรัพยสินของธนาคารฯ ใหบริการบริหารศูนยฝกอบรมของธนาคารฯ ใหบริการบริหารอาคารของ

ธนาคารฯ และบริการอื่น ๆ โดยธนาคารฯ จายคาบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 

2563 มีคาใชจายเปนจํานวน 2,265 ลานบาท และ 2,317 ลานบาท ตามลําดับ 

4) ธนาคารฯ ไดมอบใหบริษัท อินฟนิธัส บาย กรุงไทย จํากัด ดําเนินการใหบริการและใหคําปรึกษาดาน

นวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่น รวมทั้งการบริหารจัดการ และการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

รูปแบบตาง ๆ เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตรของธนาคารฯ โดยบริษัทคิดคาบริการตามประมาณการ

รายไดคาบริการจากคาใชจาย (Cost Plus) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวน 37  

ลานบาท 

ธนาคารฯ ไดทําสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนกับบริษัท อินฟนิธัส บายกรุงไทย จํากัด โดย

ธนาคารฯ คิดคาบริการตามอัตราที่ตกลงกันในสัญญา ซึ่งธนาคารฯ มีรายไดจาการใหบริการดังกลาว

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 เปนจํานวน 39 ลานบาท 

5) ธนาคารฯ มรีายไดคาธรรมเนียมใหบริการตามสัญญากับบริษัทยอย สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2564 และ 2563 เปนจํานวน 1,290 ลานบาท และ 1,052 ลานบาท ตามลําดับ 

6) ธนาคารฯ มีรายไดคาเชาจากการใหบริษัทยอยเชาใชพื้นที่ตามอัตราที่ตกลงระหวางกัน สําหรับป

ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 2 ลานบาท และ 3 ลานบาท ตามลําดับ 

การคิดคาตอบแทนระหวางกัน 
รายไดและคาใชจายระหวางธนาคารฯ กับบริษัทยอยจายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจํานวนเงินในสัญญา

และบางรายการกําหนดจํานวนเงินที่จะจาย ตามระบบ Cost Plus รายการระหวางบริษัทยอยในการจัดทํา             

งบการเงินรวมไดตัดรายการระหวางกันแลว 

บริษทัรวม 
ธนาคารฯ มีรายไดคาธรรมเนียมการใหบริการดานงานสนับสนุนตามสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุน 

ตามอัตราท่ีตกลงระหวางกัน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เปนจํานวน 2,455 ลานบาท 

และ 2,426 ลานบาท ตามลําดับ 
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8.28.1 ฐานะจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

สินทรัพยรวม     3,538,356  23,146  (4,758)  3,556,744  3,323,187 19,261 (14,668) 3,327,780 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงินสุทธิ       460,622       8,594         -     469,216  508,031 8,761 - 516,792 

สินทรัพยทางการเงินที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน 

                     

18,039  

                       

- 

                     

- 

                     

18,039  13,724 - - 13,724 

เงินลงทุนสุทธิ* 362,785             1,232            -   364,017  344,433 1,955 - 346,388 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ   2,468,221       7,999      - 2,476,220  2,192,197 8,316 - 2,200,513 

เงินรับฝาก     2,612,252  2,495          -     2,614,747  2,458,740 4,485 - 2,463,225 

รายการระหวางธนาคารและ              

ตลาดเงิน 

                    

296,350  

                       

14  (20)  

                    

296,344  274,553 13 - 274,566 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม        114,119    19,698        - 133,817  86,564 - - 86,564 

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

 

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

สินทรัพยรวม   3,444,534  23,146  (4,758) 3,462,922  3,222,394 19,261 (14,668) 3,226,987 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงินสุทธิ 

                    

460,238  

                   

8,594  

                     

- 

                    

468,832  507,560 8,761 - 516,321 

สินทรัพยทางการเงินที่วัด

มูลคาดวยมูลคายุติธรรม

ผานกําไรหรือขาดทุน 

                     

18,307  

                       

- 

                     

- 

                     

18,307  14,188 - - 14,188 

เงินลงทุนสุทธิ* 351,932   1,232       -    353,164  326,144 1,955 - 328,099 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และ

ดอกเบี้ยคางรับสุทธิ 

                 

2,393,464  

                   

7,999  

                     

- 

                 

2,401,463  2,118,773 8,316 - 2,127,089 

เงินรับฝาก   2,616,571   2,495  - 2,619,066  2,462,295 4,485 - 2,466,780 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงิน 

                    

292,404  

                       

14  (20) 

                    

292,398  268,412 13 - 268,425 

ตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืม    71,694    19,698      - 91,392  44,292 - - 44,292 

* รวมเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

369ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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8.28.2 ผลการดําเนินงานจําแนกตามประเภทธุรกรรม 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

 ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

รายไดดอกเบี้ย 104,454  1,087  (709) 104,832  112,323 884 (370) 112,837 

คาใชจายดอกเบ้ีย (21,535) (634) 709 (21,460) (24,425) (439) 370 (24,494) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 82,919  453                - 83,372  87,898 445 - 88,343 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 19,968  54    - 20,022  20,464 64 - 20,528 

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 12,398  (6)    - 12,392  13,409 (32) - 13,377 

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ และ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น (85,131) (124) - (85,255) (98,177) (191) - (98,368) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 30,154  377       - 30,531  23,594 286 - 23,880 

 
 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 สําหรับปสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 

 2564 2563 

 ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

ธุรกรรมใน

ประเทศ 

ธุรกรรม

สาขาใน

ตางประเทศ 

รายการ

ระหวางกัน รวม 

รายไดดอกเบี้ย 90,289  1,087  (709) 90,667  97,381 884 (370) 97,895 

คาใชจายดอกเบ้ีย (20,178) (634) 709  (20,103) (22,927) (439) 370 (22,996) 

รายไดดอกเบี้ยสุทธิ 70,111  453  - 70,564  74,454 445 - 74,899 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสุทธิ 15,698  54  - 15,752  16,309 64 - 16,373 

รายไดจากการดําเนินงานอื่น ๆ 11,037  (6) - 11,031  10,225 (32) - 10,193 

คาใชจายจากการดําเนินงานอื่น ๆ และ

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะ

เกิดขึ้น (73,391) (124) - (73,515) (85,198) (191) - (85,389) 

กําไรจากการดําเนินงานกอนภาษีเงินได 23,455  377  - 23,832  15,790 286 - 16,076 
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 ปจจัยในการกําหนดสวนงาน 
ธนาคารฯ มีการจัดแบงองคกรเพื่อใชบริหารจัดการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบริหารสายงานเปนผูมี

อํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน โดยจัดแบงเปน 3 สวนงาน ตามกลุมลูกคาและลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ ดังน้ี 
1) ธนาคารเพื่อลูกคารายยอย ใหบริการและพัฒนาผลิตภัณฑดานการรับฝากเงิน การใหสินเชื่อการ

ใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการอื่น ๆ รวมท้ังการแนะนําและขายผลิตภัณฑของบริษัทในเครือ

และพันธมิตรธุรกิจ ผานเครือขายสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 

2) ธนาคารเพื่อลูกคาธุรกิจ ใหบริการดานสินเช่ือและบริการทางการเงินแกลูกคาธุรกิจ 

3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ทําหนาที่ดูแลโครงสรางทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม พรอม

สรางผลกําไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหวางประเทศ และสภาพคลองสวนเกินของธนาคารฯ  

รวมทั้งบริหารสาขาตางประเทศและดูแลบรษัิทท่ีธนาคารฯ ลงทุน และอื่น ๆ  

สําหรับสวนงานอื่น ๆ จะประกอบไปดวย หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสนับสนุน บริษัทยอยและ            

บริษัทรวม 

นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงาน 
นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงานเปนไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทาง

เศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) เ พ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลงานโดย                      

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน หลักการดังกลาวน้ันแตกตางจากนโยบายการบัญชีที่ใชจัดทํา

งบการเงิน เน่ืองจากกําหนดใหทุกหนวยงานเปนศูนยกําไรมีการคิดคาบริการระหวางหนวยงาน นอกจากนี้ 

มีการคํานวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินใหแกหนวยงานผูจัดหาเงิน และคํานวณตนทุนจากการใชเงิน

ของหนวยงานผูใชเงินทุนตามหลักการกําหนดราคาโอน รายไดและคาใชจายจะถูกปนสวนไปยังหนวยงาน

ผูเปนเจาของจนไดกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax: NOPAT) 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
ธนาคาร        

เพื่อลูกคา     

รายยอย 

ธนาคารเพื่อ

ลูกคาธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร

เงินและ          

การลงทุน 

สวนงาน      

อื่น ๆ 

รายการ           

ตัดบัญชี รวม 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน    53,645      29,204          7,665     34,635      (9,363) 115,786  

รวมคาใชจายและภาษีเงินได               

(ยกเวนผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) 

                    

(30,991) 

                      

(7,625) 

                   

(2,688) 

                 

(24,816) 

                   

7,414  

                    

(58,706) 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา                 

จะเกิดข้ึน 

                      

(9,673) 

                    

(17,126) 

                      

(177) 

                   

(5,546) 

                       

(2) 

                    

(32,524) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      12,981      4,453          4,800         4,273    (1,951)       24,556  
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154 

 

 ปจจัยในการกําหนดสวนงาน 
ธนาคารฯ มีการจัดแบงองคกรเพื่อใชบริหารจัดการภายในโดยมีคณะกรรมการผูบริหารสายงานเปนผูมี

อํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน โดยจัดแบงเปน 3 สวนงาน ตามกลุมลูกคาและลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ ดังน้ี 
1) ธนาคารเพื่อลูกคารายยอย ใหบริการและพัฒนาผลิตภัณฑดานการรับฝากเงิน การใหสินเช่ือการ

ใหบริการรับชําระคาสินคาและบริการอื่น ๆ รวมท้ังการแนะนําและขายผลิตภัณฑของบริษัทในเครือ

และพันธมิตรธุรกิจ ผานเครือขายสาขาของธนาคารทั่วประเทศ 

2) ธนาคารเพื่อลูกคาธุรกิจ ใหบริการดานสินเช่ือและบริการทางการเงินแกลูกคาธุรกิจ 

3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ทําหนาที่ดูแลโครงสรางทางการเงินใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม พรอม

สรางผลกําไรจากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหวางประเทศ และสภาพคลองสวนเกินของธนาคารฯ  

รวมทั้งบริหารสาขาตางประเทศและดูแลบรษัิทท่ีธนาคารฯ ลงทุน และอื่น ๆ  

สําหรับสวนงานอื่น ๆ จะประกอบไปดวย หนวยงานสวนกลาง หนวยงานสนับสนุน บริษัทยอยและ            

บริษัทรวม 

นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงาน 
นโยบายการบัญชีสําหรับสวนงานดําเนินงานเปนไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสรางมูลคาทาง

เศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) เ พ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินผลงานโดย                      

ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน หลักการดังกลาวน้ันแตกตางจากนโยบายการบัญชีที่ใชจัดทํา

งบการเงิน เน่ืองจากกําหนดใหทุกหนวยงานเปนศูนยกําไรมีการคิดคาบริการระหวางหนวยงาน นอกจากนี้ 

มีการคํานวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินใหแกหนวยงานผูจัดหาเงิน และคํานวณตนทุนจากการใชเงิน

ของหนวยงานผูใชเงินทุนตามหลักการกําหนดราคาโอน รายไดและคาใชจายจะถูกปนสวนไปยังหนวยงาน

ผูเปนเจาของจนไดกําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax: NOPAT) 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

 
ธนาคาร        

เพื่อลูกคา     

รายยอย 

ธนาคารเพื่อ

ลูกคาธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร

เงินและ          

การลงทุน 

สวนงาน      

อื่น ๆ 

รายการ           

ตัดบัญชี รวม 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน    53,645      29,204          7,665     34,635      (9,363) 115,786  

รวมคาใชจายและภาษีเงินได               

(ยกเวนผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) 

                    

(30,991) 

                      

(7,625) 

                   

(2,688) 

                 

(24,816) 

                   

7,414  

                    

(58,706) 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา                 

จะเกิดข้ึน 

                      

(9,673) 

                    

(17,126) 

                      

(177) 

                   

(5,546) 

                       

(2) 

                    

(32,524) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      12,981      4,453          4,800         4,273    (1,951)       24,556  
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
ธนาคาร        

เพื่อลูกคา     

รายยอย 

ธนาคารเพื่อ

ลูกคาธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร

เงินและ          

การลงทุน 

สวนงาน      

อื่น ๆ 

รายการ           

ตัดบัญชี รวม 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 50,538 28,815 6,481 42,861 (6,447) 122,248 

รวมคาใชจายและภาษีเงินได               

(ยกเวนผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) (30,625) (6,334) (2,330) (24,794) 6,177 (57,906) 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา                 

จะเกิดข้ึน (12,735) (25,292) (1,051) (5,755) (70) (44,903) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,178 (2,811) 3,100 12,312 (340) 19,439 

สินทรัพยและหน้ีสินของสวนงานของธนาคารฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                             

มีดังตอไปน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธนาคาร        

เพื่อลูกคา    

รายยอย 

ธนาคารเพื่อ

ลูกคาธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร

เงินและ          

การลงทุน 

สวนงาน      

อ่ืน ๆ 

รายการ        

ตัดบัญชี รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564:       

สินทรัพยของสวนงาน    1,024,818  1,473,945  905,461  159,481  (6,961) 3,556,744  

หน้ีสินของสวนงาน 1,774,033  953,622  241,541  230,587  (17,150) 3,182,633  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563:       

สินทรัพยของสวนงาน 988,351 1,208,867 943,799 187,601 (838) 3,327,780 

หน้ีสินของสวนงาน 1,711,923 839,087 200,543 239,613 (18,449) 2,972,717 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
 ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมี

มูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกิจการ 
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รายไดดอกเบี้ยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน        2,954  3,594        2,954  3,594 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา           345  435           345  435 

เงินลงทุนในตราสารหนี้        3,437  4,251        3,457  4,266 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี*้      97,932  104,307      83,851  89,533 

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน           104  184              - - 

อ่ืน ๆ             60  66             60  66 

รวมรายไดดอกเบ้ีย    104,832  112,837      90,667  97,894 

* รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมการรับชําระจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน

หลักประกันจํานองลูกหนี้รายหนึ่งจํานวน 4,747 ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ขอ 8.40.1) 
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 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 
ธนาคาร        

เพื่อลูกคา     

รายยอย 

ธนาคารเพื่อ

ลูกคาธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร

เงินและ          

การลงทุน 

สวนงาน      

อื่น ๆ 

รายการ           

ตัดบัญชี รวม 

รวมรายไดจากการดําเนินงาน 50,538 28,815 6,481 42,861 (6,447) 122,248 

รวมคาใชจายและภาษีเงินได               

(ยกเวนผลขาดทุนดานเครดิต                  

ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน) (30,625) (6,334) (2,330) (24,794) 6,177 (57,906) 

ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวา                 

จะเกิดข้ึน (12,735) (25,292) (1,051) (5,755) (70) (44,903) 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 7,178 (2,811) 3,100 12,312 (340) 19,439 

สินทรัพยและหน้ีสินของสวนงานของธนาคารฯ และบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563                             

มีดังตอไปน้ี 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ธนาคาร        

เพื่อลูกคา    

รายยอย 

ธนาคารเพื่อ

ลูกคาธุรกิจ 

ธุรกิจบริหาร

เงินและ          

การลงทุน 

สวนงาน      

อ่ืน ๆ 

รายการ        

ตัดบัญชี รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564:       

สินทรัพยของสวนงาน    1,024,818  1,473,945  905,461  159,481  (6,961) 3,556,744  

หน้ีสินของสวนงาน 1,774,033  953,622  241,541  230,587  (17,150) 3,182,633  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563:       

สินทรัพยของสวนงาน 988,351 1,208,867 943,799 187,601 (838) 3,327,780 

หน้ีสินของสวนงาน 1,711,923 839,087 200,543 239,613 (18,449) 2,972,717 

ขอมูลเกี่ยวกับลูกคารายใหญ 
 ในระหวางปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมมีรายไดจากลูกคารายใดท่ีมี

มูลคาเทากับหรือมากกวารอยละ 10 ของรายไดของกิจการ 
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รายไดดอกเบี้ยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน        2,954  3,594        2,954  3,594 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อคา           345  435           345  435 

เงินลงทุนในตราสารหนี้        3,437  4,251        3,457  4,266 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี*้      97,932  104,307      83,851  89,533 

การใหเชาซื้อและสัญญาเชาการเงิน           104  184              - - 

อ่ืน ๆ             60  66             60  66 

รวมรายไดดอกเบ้ีย    104,832  112,837      90,667  97,894 

* รายไดดอกเบ้ียจากเงินใหสินเชื่อสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมการรับชําระจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน

หลักประกันจํานองลูกหนี้รายหนึ่งจํานวน 4,747 ลานบาท (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม ขอ 8.40.1) 

  

373ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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คาใชจายดอกเบี้ยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

เงินรับฝาก      10,302  13,765      10,308  13,775 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน        1,607  1,860        1,566  1,788 

เงินนําสงธนาคารแหงประเทศไทย        5,888  5,450        5,888  5,450 

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก           257  237           257  237 

ตราสารหนี้ท่ีออก     

- หุนกูดอยสิทธิ        2,017  1,655        2,017  1,655 

- อื่น ๆ        1,297  1,411              - - 

เงินกูยืม               3  4               1  1 

คาธรรมเนียมในการกูยืม             10  10              - - 

อ่ืน ๆ             79  102             66 90 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย      21,460  24,494      20,103  22,996 
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รายไดคาธรรมเนียมและบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน    1,608  1,279      1,608  1,279 

บริการบัตรเอทีเอ็ม และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส    11,811  11,886     11,811  11,886 

คาธรรมเนียมจัดการและผลิตภัณฑ Bancassurance 6,948  5,949     4,016  3,827 

อ่ืน ๆ 7,943  8,576 4,115  4,565 

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 28,310  27,690 21,550  21,557 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (8,288) (7,162)  (5,799) (5,184) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสทุธิ  20,022  20,528 15,751  16,373 

374 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



157 

คาใชจายดอกเบี้ยสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 
 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

เงินรับฝาก      10,302  13,765      10,308  13,775 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน        1,607  1,860        1,566  1,788 

เงินนําสงธนาคารแหงประเทศไทย        5,888  5,450        5,888  5,450 

เงินนําสงสถาบันคุมครองเงินฝาก           257  237           257  237 

ตราสารหนี้ท่ีออก     

- หุนกูดอยสิทธิ        2,017  1,655        2,017  1,655 

- อื่น ๆ        1,297  1,411              - - 

เงินกูยืม               3  4               1  1 

คาธรรมเนียมในการกูยืม             10  10              - - 

อ่ืน ๆ             79  102             66 90 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย      21,460  24,494      20,103  22,996 
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รายไดคาธรรมเนียมและบริการสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ประกอบดวย 

 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ     

การรับรอง รับอาวัล และการค้ําประกัน    1,608  1,279      1,608  1,279 

บริการบัตรเอทีเอ็ม และบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส    11,811  11,886     11,811  11,886 

คาธรรมเนียมจัดการและผลิตภัณฑ Bancassurance 6,948  5,949     4,016  3,827 

อ่ืน ๆ 7,943  8,576 4,115  4,565 

รวมรายไดคาธรรมเนียมและบริการ 28,310  27,690 21,550  21,557 

คาใชจายคาธรรมเนียมและบริการ (8,288) (7,162)  (5,799) (5,184) 

รายไดคาธรรมเนียมและบริการสทุธิ  20,022  20,528 15,751  16,373 

375ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อคาและปริวรรตเงินตรา

ตางประเทศ     

- เงินตราตางประเทศและตราสารอนุพนัธ                  

ดานอตัราแลกเปล่ียน 3,643  1,686 3,642  1,686 

- ตราสารอนุพันธดานอัตราดอกเบี้ย (903) 950 (903) 1,013 

- ตราสารหนี ้ (606) (222) (608) (222) 

- ตราสารทุน (87) (5) (87) (5) 

- อื่น ๆ  921  736 921  736 

กําไร (ขาดทุน) จากการบัญชีปองกันความเส่ียง                              

- รายการท่ีมีการปองกันความเส่ียง 499  (11) 499  (11) 

รวม 3,467  3,134 3,464  3,197 
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กําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรจากการตัดรายการ     

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 711 951 711 951 

เงินลงทุนในบริษัทยอย                      - - (199) - 

รวม 711 951 512 951 

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา     

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - - 586 (10) 

รวม - - 586 (10) 

รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 711 951 1,098 941 

376 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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กําไรสุทธิจากเงินลงทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรจากการตัดรายการ     

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม 

ผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 711 951 711 951 

เงินลงทุนในบริษัทยอย                      - - (199) - 

รวม 711 951 512 951 

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการดอยคา     

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม - - 586 (10) 

รวม - - 586 (10) 

รวมกําไรสุทธิจากเงินลงทุน 711 951 1,098 941 

377ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหมสําหรับ

สินทรัพยทางการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)        (453) 1,102  (453) 1,102 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย                  (1) 9           (1)  9 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (8) 869 (8) 869 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ      

- ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน    32,709  39,660          27,251  33,185 

- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม           160  305       160  305 

รวม       32,407 41,945     26,949  35,470 

ภาระผูกพันที่จะใหสินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน             117  2,958            117  2,958 

รวม     32,524  44,903     27,066  38,428 
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 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่ เปนของผู ถือหุนสามัญของธนาคารฯ                  

(หลังหักสวนของหุนบุริมสิทธิและไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนกัท่ีออกอยูในระหวางป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญของธนาคารฯ         

(หลังหักสวนของหุนบุริมสิทธิ) (ลานบาท) 21,586 16,728 19,435 13,288 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.54 1.20 1.39 0.95 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 13,976 13,976 13,976 13,976 

ธนาคารฯ บริษทัยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ                 

3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีธนาคารฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราที่กําหนด และจะจาย

ใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางปสิ้นสุด วันที่                        

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนรวม 1,462 

ลานบาท และ 1,518 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 1,288 ลานบาท และ 1,359 ลานบาท 

ตามลําดับ) 

378 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย



161 

ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นและผลกําไรหรือขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขใหมสําหรับ

สินทรัพยทางการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังน้ี 

 

   (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)        (453) 1,102  (453) 1,102 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย                  (1) 9           (1)  9 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมผาน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (8) 869 (8) 869 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหนี้และดอกเบ้ียคางรับ      

- ผลขาดทุนดานเครดิตท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน    32,709  39,660          27,251  33,185 

- ขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม           160  305       160  305 

รวม       32,407 41,945     26,949  35,470 

ภาระผูกพันที่จะใหสินเช่ือและสัญญาค้ําประกันทางการเงิน             117  2,958            117  2,958 

รวม     32,524  44,903     27,066  38,428 
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 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปสวนที่ เปนของผู ถือหุนสามัญของธนาคารฯ                  

(หลังหักสวนของหุนบุริมสิทธิและไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวง

นํ้าหนกัท่ีออกอยูในระหวางป 

 สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 2564 2563 2564 2563 

กําไรสําหรับปสวนท่ีเปนของผูถือหุนสามัญของธนาคารฯ         

(หลังหักสวนของหุนบุริมสิทธิ) (ลานบาท) 21,586 16,728 19,435 13,288 

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.54 1.20 1.39 0.95 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (ลานหุน) 13,976 13,976 13,976 13,976 

ธนาคารฯ บริษทัยอยและพนักงานไดรวมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 ซ่ึงประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ                 

3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินท่ีธนาคารฯ และบริษัทยอยจายสมทบใหในอัตราที่กําหนด และจะจาย

ใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว ในระหวางปสิ้นสุด วันที่                        

31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ธนาคารฯ และบริษัทยอยไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจํานวนรวม 1,462 

ลานบาท และ 1,518 ลานบาท ตามลําดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 1,288 ลานบาท และ 1,359 ลานบาท 

ตามลําดับ) 

379ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ขอมูล ขอมูล ขอมูล  ขอมูล ขอมูล ขอมูล  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

สินทรัพยทางการเงิน         

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน              

กําไรหรือขาดทุน 804 17,235 - 18,039 792 12,932 - 13,724 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 322,190 - 322,190 - 300,505 - 300,505 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่

กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 16,832 917 504 18,253 13,583 655 505 14,743 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 52,660 - 52,660 - 74,507 - 74,507 

หน้ีสินทางการเงิน         

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 50,550 - 50,550 - 65,471 - 65,471 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ขอมูล ขอมูล ขอมูล  ขอมูล ขอมูล ขอมูล  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

สินทรัพยทางการเงิน         

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน             

กําไรหรือขาดทุน 804 17,503 - 18,307 792 13,396 - 14,188 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 323,276 - 323,276 - 301,259 - 301,259 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่

กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 16,832 915 504 18,251 13,583 652 505 14,740 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 52,660 - 52,660 - 74,507 - 74,507 

หน้ีสินทางการเงิน         
หนี้สินตราสารอนุพันธ - 50,550 - 50,550 - 65,471 - 65,471 
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมสวนใหญของธนาคารฯ จัดอยูใน

ประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารฯ จึงประมาณมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            

ฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม 

เงินสด - มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงิน (สินทรัพย) 

- มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารอนุพันธ - มูลคายุติธรรมอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ในกรณีท่ีมูลคายุติธรรม

ของตราสารอนุพันธท่ีไมสามารถอางอิงราคาตลาดได มูลคายุติธรรม

จะคํานวณโดยใชเทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมิน

มูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองเปนขอมูลตลาด เชน อตัราดอกเบ้ีย 

และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน ซ่ึงไดมาจาก

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ นอกจากน้ี ธนาคารฯ มีการปรับปรุงมูลคา 

(Valuation Adjustment) เพื่อใหสะทอนความเสี่ยงที่ เ ก่ียวของอยาง

เหมาะสม เชน ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพเครดิตของ

คูสัญญา (Credit Valuation Adjustment - CVA) ความเส่ียงดานสภาพ

คลองของตลาดโดยพิจารณาจากสวนตางระหวางราคาเสนอซ้ือและ

ราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread Adjustment) และความเส่ียงของ

แบบจําลอง (Model Risk) ท่ีใชในการประเมินมูลคา Option สําหรับ

โครงการการประกันคาเงินสาํหรับ SMEs เปนตน 

เงินลงทุน - มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณ             

จากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินบาทคํานวณโดยใชอัตรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และมีการ

ปรับมูลคา (Valuation Adjustment) เพื่อสะทอนความเส่ียงดานสภาพ

คลองของตลาดโดยพิจารณาจากสวนตางของราคาท่ีเผยแพรในตลาด 

เชน สวนตางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid - offer 

Spread Adjustment) เปนตน 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินตางประเทศคํานวณจากราคา

เสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ ที่ประกาศโดยแหลงขอ มูลที่

นาเช่ือถือได เชน Bloomberg เปนตน 

380 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม แยกแสดงตามลําดับช้ันของมูลคายุติธรรม 

ดังนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 

 ขอมูล ขอมูล ขอมูล  ขอมูล ขอมูล ขอมูล  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

สินทรัพยทางการเงิน         

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน              

กําไรหรือขาดทุน 804 17,235 - 18,039 792 12,932 - 13,724 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 322,190 - 322,190 - 300,505 - 300,505 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่

กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 16,832 917 504 18,253 13,583 655 505 14,743 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 52,660 - 52,660 - 74,507 - 74,507 

หน้ีสินทางการเงิน         

หนี้สินตราสารอนุพันธ - 50,550 - 50,550 - 65,471 - 65,471 

 
 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
 ขอมูล ขอมูล ขอมูล  ขอมูล ขอมูล ขอมูล  

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     

สินทรัพยทางการเงิน         

สินทรัพยทางการเงินท่ีวัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน             

กําไรหรือขาดทุน 804 17,503 - 18,307 792 13,396 - 14,188 

เงินลงทุนในตราสารหน้ีที่วัดมูลคา

ดวยมูลคายุติธรรมผาน                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 323,276 - 323,276 - 301,259 - 301,259 

เงินลงทุนในตราสารทุนที่

กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคา

ยุติธรรมผานกําไรขาดทุน

เบด็เสร็จอื่น 16,832 915 504 18,251 13,583 652 505 14,740 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ - 52,660 - 52,660 - 74,507 - 74,507 

หน้ีสินทางการเงิน         
หนี้สินตราสารอนุพันธ - 50,550 - 50,550 - 65,471 - 65,471 
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่ไมไดวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมสวนใหญของธนาคารฯ จัดอยูใน

ประเภทระยะสั้นหรือมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด ธนาคารฯ จึงประมาณมูลคา

ยุติธรรมของสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินดังกลาวใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง            

ฐานะการเงิน 

เทคนิคการประเมินมูลคายุติธรรมและขอมูลที่ใชสําหรับการวัดมูลคายุติธรรม 

เงินสด - มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน 

รายการระหวางธนาคารและ            

ตลาดเงิน (สินทรัพย) 

- มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง             

ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารอนุพันธ - มูลคายุติธรรมอางอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ในกรณีท่ีมูลคายุติธรรม

ของตราสารอนุพันธท่ีไมสามารถอางอิงราคาตลาดได มูลคายุติธรรม

จะคํานวณโดยใชเทคนิคและแบบจําลองตามทฤษฎีในการประเมิน

มูลคา ซ่ึงตัวแปรที่ใชในแบบจําลองเปนขอมูลตลาด เชน อตัราดอกเบ้ีย 

และอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ เปนตน ซ่ึงไดมาจาก

แหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ นอกจากน้ี ธนาคารฯ มีการปรับปรุงมูลคา 

(Valuation Adjustment) เพื่อใหสะทอนความเสี่ยงที่ เ ก่ียวของอยาง

เหมาะสม เชน ความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพเครดิตของ

คูสัญญา (Credit Valuation Adjustment - CVA) ความเส่ียงดานสภาพ

คลองของตลาดโดยพิจารณาจากสวนตางระหวางราคาเสนอซ้ือและ

ราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread Adjustment) และความเส่ียงของ

แบบจําลอง (Model Risk) ท่ีใชในการประเมินมูลคา Option สําหรับ

โครงการการประกันคาเงินสาํหรับ SMEs เปนตน 

เงินลงทุน - มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณ             

จากราคาเสนอซ้ือหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินบาทคํานวณโดยใชอัตรา

ผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย และมีการ

ปรับมูลคา (Valuation Adjustment) เพื่อสะทอนความเส่ียงดานสภาพ

คลองของตลาดโดยพิจารณาจากสวนตางของราคาท่ีเผยแพรในตลาด 

เชน สวนตางระหวางราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid - offer 

Spread Adjustment) เปนตน 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีสกุลเงินตางประเทศคํานวณจากราคา

เสนอซ้ือหลังสุด ณ สิ้นวันทําการ ที่ประกาศโดยแหลงขอ มูลที่

นาเช่ือถือได เชน Bloomberg เปนตน 

381ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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เงินลงทุน (ตอ) - มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ                

หนวยลงทุน  

- มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการ

ของตลาด คํานวณโดยใชมูลคาสุทธิทางบัญชีลาสุด 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี - มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด

ประมาณตามมูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือผลขาดทุนทางดานเครดิต 

- มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีคํานวณจาก

มูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ีย

ของเงินใหสินเช่ือที่ มีลักษณะคลายกันสุทธิคาเผื่อผลขาดทุนทาง              

ดานเครดิตและรายไดรอตัดบัญชี   

- มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งหยุดรับรู

รายไดประมาณตามมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนทางดาน

เครดิต หรือประมาณตามมูลคาที่คาดวาจะขายหน้ีได 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 

ท่ีดิน 

- มูลคายุติธรรมของที่ดินใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิน           

อันพึงจะมีขอมูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสินที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน 

เงินรับฝาก - มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งอายุครบ

กําหนดคงเหลือไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

ประมาณตามมูลคาตามบัญชี 

- มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีอายุครบ

กําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียของ

เงินรบัฝากของธนาคารฯ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

รายการระหวางธนาคารและ          

ตลาดเงิน (หนี้สิน) 

- มูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินประเภทจาย

คืนเม่ือทวงถาม หรือมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบกําหนดคงเหลือไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลคาตามบัญชี       

 - มูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันที่

ในงบแสดงฐานะการเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสด         

คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียซึ่งสะทอนความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและ

ความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารฯ 
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หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม - มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง                         

ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารหนี้ท่ีออกและ         

เงินกูยืม 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งอายุครบกําหนดคงเหลือ                

ไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม

มูลคาตามบัญชี 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่

และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียซ่ึงสะทอนความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ยง           

ดานเครดิตของธนาคารฯ 

ในระหวางป ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมมีการเปล่ียนแปลงการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

382 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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เงินลงทุน (ตอ) - มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ                

หนวยลงทุน  

- มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการ

ของตลาด คํานวณโดยใชมูลคาสุทธิทางบัญชีลาสุด 

เงินใหสินเช่ือแกลูกหน้ี - มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด

ประมาณตามมูลคาตามบัญชีสุทธิคาเผ่ือผลขาดทุนทางดานเครดิต 

- มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีคํานวณจาก

มูลคาปจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ีย

ของเงินใหสินเช่ือที่ มีลักษณะคลายกันสุทธิคาเผื่อผลขาดทุนทาง              

ดานเครดิตและรายไดรอตัดบัญชี   

- มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งหยุดรับรู

รายไดประมาณตามมูลคาตามบัญชีสุทธิจากคาเผื่อผลขาดทุนทางดาน

เครดิต หรือประมาณตามมูลคาที่คาดวาจะขายหน้ีได 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - 

ท่ีดิน 

- มูลคายุติธรรมของที่ดินใชวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของทรัพยสิน           

อันพึงจะมีขอมูลราคาซ้ือขายเปรียบเทียบจากทรัพยสินที่มีลักษณะ

ใกลเคียงกัน 

เงินรับฝาก - มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจายคืนเม่ือทวงถาม หรือมีอัตรา

ดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งอายุครบ

กําหนดคงเหลือไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

ประมาณตามมูลคาตามบัญชี 

- มูลคายุติธรรมของเงินรับฝากท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่และมีอายุครบ

กําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน

คํานวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียของ

เงินรบัฝากของธนาคารฯ ท่ีมีลักษณะคลายกัน 

รายการระหวางธนาคารและ          

ตลาดเงิน (หนี้สิน) 

- มูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินประเภทจาย

คืนเม่ือทวงถาม หรือมีอัตราดอกเบ้ียปรับตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา

ดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงอายุครบกําหนดคงเหลือไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ี

ในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลคาตามบัญชี       

 - มูลคายุติธรรมของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่มีอัตรา

ดอกเบ้ียคงที่และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันที่

ในงบแสดงฐานะการเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสด         

คิดลดดวยอัตราดอกเบ้ียซึ่งสะทอนความเสี่ยงดานอัตราดอกเบ้ียและ

ความเสี่ยงดานเครดิตของธนาคารฯ 
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หน้ีสินจายคืนเมื่อทวงถาม - มูลคายุติธรรมประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดง                         

ฐานะการเงิน เน่ืองจากจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น 

ตราสารหนี้ท่ีออกและ         

เงินกูยืม 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบี้ยปรับ

ตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งอายุครบกําหนดคงเหลือ                

ไมเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดงฐานะการเงินประมาณตาม

มูลคาตามบัญชี 

- มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีที่ออกและเงินกูยืมท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่

และมีอายุครบกําหนดคงเหลือเกินกวา 1 ป นับจากวันท่ีในงบแสดง

ฐานะการเงินคํานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดดวยอัตรา

ดอกเบ้ียซ่ึงสะทอนความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ ยและความเสี่ยง           

ดานเครดิตของธนาคารฯ 

ในระหวางป ธนาคารฯ และบริษัทยอยไมมีการเปล่ียนแปลงการจัดลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

383ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินที่ สนส. 

5/2560 และสนส. 9/2560 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2560 สนส. 8/2561 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2561 สนส. 12/2561 

ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 สนส. 18/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 สนส. 11/2562 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

และ สนส. 8/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กําหนดใหธนาคารฯ เปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการทํา

ธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมภายใน

กลุมธุรกิจทางการเงิน จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางกํากับดูแลการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ซ่ึงประกอบดวย ธนาคารฯ และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 19 บริษัท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 

8.7 ยกเวน บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ และ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย))ใหมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติ

เดียวกัน และสอดคลองตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยนโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทํา

ธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอยางนอยป

ละครั้ง ซึ่งนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑและขอกําหนดเก่ียวกับการทําธุรกรรม 

รวมถึงอัตราสวนในการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน การดํารงเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทาง

การเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติ

ตามแนวทางเดียวกันกับการทําธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดทําเปนเอกสารสัญญาท่ีมีผลบังคับตาม

กฎหมาย รวมท้ังปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคารฯ 

 กรณีท่ีธนาคารฯ ทําธุรกรรมกับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารฯ ถือวาบริษัทนั้นเปนเสมือน

หนวยงานหนึ่งของธนาคารฯ ธนาคารฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางการผอนปรนการทําธุรกรรมที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนด 
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8.40.1ธนาคารฯ มีลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้จํานวนหน่ึงซึ่งเก่ียวของกับสัญญาซื้อขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 

เงินใหสินเชื่อโดยมีมูลคาเงินตนคางชําระตามสัญญาซื้อขายและสัญญาสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รวมทั้งสิ้น 9,745 ลานบาท ซ่ึงยังไมรวมดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ี โดยเงินตนจํานวนดังกลาวธนาคารฯ ไดตั้ง

สํารองคาเผื่อการดอยคาและคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นครบตามเกณฑธนาคาร           

แหงประเทศไทยแลว และอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือติดตามหน้ีดังกลาวตามคําส่ังของศาลแพงและศาล

ลมละลาย 

นอกจากนี้ ลูกหน้ีกลุมดังกลาวยังเก่ียวของกับการยื่นฟองคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดตอศาลฎีกา          

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (“ศาลฎีกาฯ”) รวมกับจําเลยอีกจํานวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ 

มีคําสั่งประทับรับคําฟองเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และตอมาเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีคําพิพากษา

ใหจําเลยทุกรายรวมรับผิดคาเสียหายตอธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ไดมีหนังสือถึงสํานักงานอัยการสูงสุด       

เพ่ือขอใหสํานักงานการบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาใหแก

ธนาคารฯ โดยเม่ือเดือนมกราคม 2559 สํานักงานอัยการสูงสุดไดยื่นคํารองตอศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย

ตั้งเจาพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ไดมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีแลว ท้ังน้ี ในสวนของธนาคารฯ 

ไดแจงผลการสืบทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาทุกรายใหพนักงานอัยการทราบแลว และเมื่อวันที่                    

5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการสํานักงานคดพีิเศษไดนัดหมายตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย ตัวแทน

จากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯ ใหประชุมรวมกันเก่ียวกับปญหา

การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 

โดยตางฝายตางจะใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและคําสั่งศาลฎีกาฯ เพื่อบังคับตอบรรดาจําเลย โดยถือ

ประโยชนและสิทธิตามกฎหมายของธนาคารฯ เปนสําคัญ 

ตอมาในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 จําเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (“คดีอาญาฯ”) 

ซ่ึงมไิดเปนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีตามคดีแพง ไดนําสงเงินจํานวน 1,636 ลานบาทใหแกธนาคารฯ เพื่อเปน

การชําระคาเสียหายบางสวนตามคดีอาญาฯ ดังกลาว โดยทางธนาคารฯ ไดรับชําระและบันทึกเปนรายไดอื่น

จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พรอมท้ังมีหนังสือถึงจําเลยใหชําระคาเสียหายตามคําพิพากษา

ดังกลาวสวนท่ีเหลือรวมกับจําเลยท่ีเกี่ยวของทั้งหมดใหแกธนาคารฯ 

384 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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 ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยหลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินที่ สนส. 

5/2560 และสนส. 9/2560 ลงวันท่ี 27 เมษายน 2560 สนส. 8/2561 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2561 สนส. 12/2561 

ลงวันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 สนส. 18/2561 ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2561 สนส. 11/2562 ลงวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 

และ สนส. 8/2564 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 กําหนดใหธนาคารฯ เปดเผยขอมูลเก่ียวกับนโยบายการทํา

ธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเส่ียงท่ีเกิดจากการทําธุรกรรมภายใน

กลุมธุรกิจทางการเงิน จัดทําขึ้นเพ่ือใชเปนแนวทางกํากับดูแลการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน 

ซ่ึงประกอบดวย ธนาคารฯ และบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงิน 19 บริษัท (หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 

8.7 ยกเวน บจก. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอกซ และ บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย))ใหมีมาตรฐานและแนวปฏิบัติ

เดียวกัน และสอดคลองตามหลักเกณฑการกํากับดูแลกลุมธุรกิจทางการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยนโยบายการทาํธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการทํา

ธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอยางนอยป

ละครั้ง ซึ่งนโยบายดังกลาวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑและขอกําหนดเก่ียวกับการทําธุรกรรม 

รวมถึงอัตราสวนในการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน การดํารงเงินกองทุนของกลุมธุรกิจทาง

การเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ โดยการทําธุรกรรมภายในกลุมธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติ

ตามแนวทางเดียวกันกับการทําธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป และจัดทําเปนเอกสารสัญญาท่ีมีผลบังคับตาม

กฎหมาย รวมท้ังปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคารฯ 

 กรณีท่ีธนาคารฯ ทําธุรกรรมกับบริษัทในกลุมธุรกิจทางการเงินท่ีธนาคารฯ ถือวาบริษัทนั้นเปนเสมือน

หนวยงานหนึ่งของธนาคารฯ ธนาคารฯ จะถือปฏิบัติตามแนวทางการผอนปรนการทําธุรกรรมที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนด 
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8.40.1ธนาคารฯ มีลูกหน้ีผิดนัดชําระหนี้จํานวนหน่ึงซึ่งเก่ียวของกับสัญญาซื้อขายหุนบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 

เงินใหสินเชื่อโดยมีมูลคาเงินตนคางชําระตามสัญญาซื้อขายและสัญญาสินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

รวมทั้งสิ้น 9,745 ลานบาท ซ่ึงยังไมรวมดอกเบี้ยผิดนัดชําระหน้ี โดยเงินตนจํานวนดังกลาวธนาคารฯ ไดตั้ง

สํารองคาเผื่อการดอยคาและคาเผื่อผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้นครบตามเกณฑธนาคาร           

แหงประเทศไทยแลว และอยูระหวางการดําเนินการเพ่ือติดตามหน้ีดังกลาวตามคําส่ังของศาลแพงและศาล

ลมละลาย 

นอกจากนี้ ลูกหน้ีกลุมดังกลาวยังเก่ียวของกับการยื่นฟองคดีของสํานักงานอัยการสูงสุดตอศาลฎีกา          

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (“ศาลฎีกาฯ”) รวมกับจําเลยอีกจํานวนหน่ึง โดยศาลฎีกาฯ 

มีคําสั่งประทับรับคําฟองเมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2555 และตอมาเม่ือวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีคําพิพากษา

ใหจําเลยทุกรายรวมรับผิดคาเสียหายตอธนาคารฯ ทางธนาคารฯ ไดมีหนังสือถึงสํานักงานอัยการสูงสุด       

เพ่ือขอใหสํานักงานการบังคับคดี สํานักงานอัยการสูงสุด เปนผูดําเนินการบังคับคดีตามคําพิพากษาใหแก

ธนาคารฯ โดยเม่ือเดือนมกราคม 2559 สํานักงานอัยการสูงสุดไดยื่นคํารองตอศาลฎีกาฯ เพื่อขอออกหมาย

ตั้งเจาพนักงานบังคับคดี และศาลฎีกาฯ ไดมีคําส่ังตั้งเจาพนักงานบังคับคดีแลว ท้ังน้ี ในสวนของธนาคารฯ 

ไดแจงผลการสืบทรัพยของลูกหนี้ตามคําพิพากษาทุกรายใหพนักงานอัยการทราบแลว และเมื่อวันที่                    

5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการสํานักงานคดพีิเศษไดนัดหมายตัวแทนจากธนาคารแหงประเทศไทย ตัวแทน

จากสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯ ใหประชุมรวมกันเก่ียวกับปญหา

การบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ ซ่ึงจะประสานงานกันและแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารซึ่งกันและกัน 

โดยตางฝายตางจะใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและคําสั่งศาลฎีกาฯ เพื่อบังคับตอบรรดาจําเลย โดยถือ

ประโยชนและสิทธิตามกฎหมายของธนาคารฯ เปนสําคัญ 

ตอมาในวันท่ี 17 สิงหาคม 2560 จําเลยรายหนึ่งของคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง (“คดีอาญาฯ”) 

ซ่ึงมไิดเปนลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหน้ีตามคดีแพง ไดนําสงเงินจํานวน 1,636 ลานบาทใหแกธนาคารฯ เพื่อเปน

การชําระคาเสียหายบางสวนตามคดีอาญาฯ ดังกลาว โดยทางธนาคารฯ ไดรับชําระและบันทึกเปนรายไดอื่น

จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พรอมท้ังมีหนังสือถึงจําเลยใหชําระคาเสียหายตามคําพิพากษา

ดังกลาวสวนท่ีเหลือรวมกับจําเลยท่ีเกี่ยวของทั้งหมดใหแกธนาคารฯ 

385ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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ในปจจุบันไดมีการนําคําพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลมละลายอื่น และคดีแพงอื่น มาบังคับคดียึดทรัพยสิน

จํานองที่เปนหลักประกันภาระหนี้สินตามบุริมสิทธิจํานองในคดีแพงของธนาคารฯ เพื่อนําออกขาย

ทอดตลาด โดยศาลไดมีคําส่ังใหธนาคารฯ ไดรับชําระหนี้ในฐานะผูรับจํานองจากทรัพยสินหลักประกัน

จํานองดังกลาวตามท่ีธนาคารฯ ไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีจํานองไว ซึ่งตอมาในวันที่ 17 ตุลาคม 2561                    

กรมบังคับคดีไดมีการประกาศขายทอดตลาดและดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินหลักประกันจํานอง 

โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อไดในราคา 8,914 ลานบาท ในป 2562 ธนาคารฯ ไดรับเงินสุทธิจาก                   

กรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจํานองท่ีขายในคดีอาญาฯ จํานวน 3,899 ลานบาท      

ซ่ึงธนาคารฯ ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามาหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดําเนินคดีของธนาคารฯ 

จํานวน 1 ลานบาท และไดนําเงินสวนท่ีเหลือหลังหักคาใชจายของกรมบังคับคดีจํานวน 3,898 ลานบาท              

มาชําระดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคดีแพงของธนาคารฯ แลว ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 จําเลยรายหน่ึง

ของคดีอาญาฯ ไดยื่นฟองคดีแพงตอธนาคารฯ โดยใหนําเงินตามจํานวนทุนทรัพยท่ีฟองบันทึกเปนเงินชําระ

คาเสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกลาว ซึ่งธนาคารฯ ไดย่ืนคําใหการแกตางคดียืนยันตามท่ีธนาคารฯ 

ไดปฏิบัติแลว ในป 2563 ธนาคารฯ ไดรับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิ

จํานองที่ขายในคดีลมละลายอื่นจํานวน 3,524 ลานบาท ซึ่งธนาคารฯ ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามา

หักคาใชจายในการประกาศขายทรัพย จํานวน 0.02 ลานบาท และไดนําเงินสวนท่ีเหลือจํานวน 3,524               

ลานบาท มาชําระดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคดีแพงของธนาคารฯ แลว สวนคดีแพงอื่นปจจุบัน ธนาคารฯ 

ไดรับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจํานองที่ขายในคดีแพงอื่นจํานวน 

1,223 ลานบาท ซึ่งธนาคารฯ ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามาชําระดอกเบ้ียตามคําพิพากษาคดีแพง

ของธนาคารฯ แลวจํานวน 1,223 ลานบาท ตอมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีไดมีการประกาศ

ขายทอดตลาดทรัพยท่ีเหลือ 1 แปลงในคดีอาญาฯ และดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินหลักประกัน

จํานอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อไดในราคา 7.29 ลานบาท ผูซื้อไดวางเงินครบถวนแลว ปจจุบัน

ธนาคารฯ อยูระหวางรอบัญชีรับจายจากกรมบังคับคดี 

สําหรับในคดีแพงของธนาคารฯ ที่ไดเปนโจทกยื่นฟองบังคับจํานองทรัพยสินหลักประกันจํานองดังกลาว 

ศาลแพงไดมีคําพิพากษาใหธนาคารฯ ไดรับชําระหน้ีตามมูลฟองตนเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยเม่ือวันที่ 

28 กันยายน 2560 และตอมาเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอทุธรณไดนัดฟงคําพิพากษา ซ่ึงพพิากษายืนตาม

คําพิพากษาศาลแพง และจําเลยไดยื่นฎีกาเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯ ยื่นแกฎีกาเมื่อวันที่            

25 กุมภาพันธ 2562 ปจจุบันศาลฎีกาไดอานคําพิพากษาแลวเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน

ตามศาลอุทธรณ 
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8.40.2 ในป 2553 ธนาคารฯ ใหกูยืมเงินแกบริษัทแหงหน่ึง จํานวน 96 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,885 ลานบาท)               

โดยมีหลักประกันเปนหุนสามัญของสถาบันการเงินตางประเทศแหงหนึ่ง และหุนดังกลาวอยูในนามของ

ธนาคารฯ ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ท้ังน้ี ธนาคารฯ ไมมีอํานาจควบคุมในสถาบันการเงินน้ัน 

ธนาคารฯ ไดรับชําระเงินใหกูยืมครบถวนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แตยังไมไดโอนคืน              

หุนสามัญท่ีเปนหลักประกัน เน่ืองจากบริษัทฯ ตองหาผูรวมทุนที่เปนสถาบันการเงินมาถือหุนแทนธนาคารฯ 

8.40.3 ธนาคารฯ อยูระหวางดําเนินการปดสาขาลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขามุมไบ ประเทศ

สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งสินทรัพย หนี้สิน และผลประกอบการของสาขาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ            

งบการเงินของธนาคารฯ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผลกระทบตอธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในหลายภาคสวน สถานการณดังกลาวอาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและอาจสงผลกระทบตอ

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของธนาคารฯ และบริษัทยอย ซึ่งผลกระทบดังกลาวยัง           

ไมสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

จากผลของการแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีมีผลกระทบในวงกวางตอทุกภาคธุรกิจและกลุมลูกคา                      

ทั่วประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการตาง ๆ ครอบคลุมถึงการพักชําระหนี้                          

การค้ําประกันของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการชําระเงิน เพื่อใหธนาคารฯ สามารถชวยเหลือผูกูและ

กลุมอุตสาหกรรมท่ีกําลังประสบปญหากระแสเงินสดในระยะสั้นใหกลับมาชําระหน้ีได ธนาคารฯ ยงัคงให

ความชวยเหลือลูกคาอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ยอดเงินใหสินเชื่อท่ีธนาคารฯ ไดให             

ความชวยเหลือลูกคาตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยมีจํานวนเงิน 98 พันลานบาท 

386 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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ในปจจุบันไดมีการนําคําพิพากษาคดีอาญาฯ คดีลมละลายอื่น และคดีแพงอื่น มาบังคับคดียึดทรัพยสิน

จํานองที่เปนหลักประกันภาระหนี้สินตามบุริมสิทธิจํานองในคดีแพงของธนาคารฯ เพื่อนําออกขาย

ทอดตลาด โดยศาลไดมีคําส่ังใหธนาคารฯ ไดรับชําระหนี้ในฐานะผูรับจํานองจากทรัพยสินหลักประกัน

จํานองดังกลาวตามท่ีธนาคารฯ ไดยื่นคําขอรับชําระหน้ีจํานองไว ซึ่งตอมาในวันที่ 17 ตุลาคม 2561                    

กรมบังคับคดีไดมีการประกาศขายทอดตลาดและดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินหลักประกันจํานอง 

โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อไดในราคา 8,914 ลานบาท ในป 2562 ธนาคารฯ ไดรับเงินสุทธิจาก                   

กรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจํานองท่ีขายในคดีอาญาฯ จํานวน 3,899 ลานบาท      

ซ่ึงธนาคารฯ ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามาหักคาธรรมเนียมและคาใชจายดําเนินคดีของธนาคารฯ 

จํานวน 1 ลานบาท และไดนําเงินสวนท่ีเหลือหลังหักคาใชจายของกรมบังคับคดีจํานวน 3,898 ลานบาท              

มาชําระดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคดีแพงของธนาคารฯ แลว ท้ังน้ีเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2562 จําเลยรายหน่ึง

ของคดีอาญาฯ ไดยื่นฟองคดีแพงตอธนาคารฯ โดยใหนําเงินตามจํานวนทุนทรัพยท่ีฟองบันทึกเปนเงินชําระ

คาเสียหายตามคําพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกลาว ซึ่งธนาคารฯ ไดย่ืนคําใหการแกตางคดียืนยันตามท่ีธนาคารฯ 

ไดปฏิบัติแลว ในป 2563 ธนาคารฯ ไดรับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิ

จํานองที่ขายในคดีลมละลายอื่นจํานวน 3,524 ลานบาท ซึ่งธนาคารฯ ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามา

หักคาใชจายในการประกาศขายทรัพย จํานวน 0.02 ลานบาท และไดนําเงินสวนท่ีเหลือจํานวน 3,524               

ลานบาท มาชําระดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคดีแพงของธนาคารฯ แลว สวนคดีแพงอื่นปจจุบัน ธนาคารฯ 

ไดรับเงินสุทธิจากกรมบังคับคดีในสวนของหลักประกันตามบุริมสิทธิจํานองที่ขายในคดีแพงอื่นจํานวน 

1,223 ลานบาท ซึ่งธนาคารฯ ไดใชสิทธิตามกฎหมายไทยโดยนํามาชําระดอกเบ้ียตามคําพิพากษาคดีแพง

ของธนาคารฯ แลวจํานวน 1,223 ลานบาท ตอมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีไดมีการประกาศ

ขายทอดตลาดทรัพยท่ีเหลือ 1 แปลงในคดีอาญาฯ และดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินหลักประกัน

จํานอง โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้อไดในราคา 7.29 ลานบาท ผูซื้อไดวางเงินครบถวนแลว ปจจุบัน

ธนาคารฯ อยูระหวางรอบัญชีรับจายจากกรมบังคับคดี 

สําหรับในคดีแพงของธนาคารฯ ที่ไดเปนโจทกยื่นฟองบังคับจํานองทรัพยสินหลักประกันจํานองดังกลาว 

ศาลแพงไดมีคําพิพากษาใหธนาคารฯ ไดรับชําระหน้ีตามมูลฟองตนเงินเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ยเม่ือวันที่ 

28 กันยายน 2560 และตอมาเม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ศาลอทุธรณไดนัดฟงคําพิพากษา ซ่ึงพพิากษายืนตาม

คําพิพากษาศาลแพง และจําเลยไดยื่นฎีกาเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯ ยื่นแกฎีกาเมื่อวันที่            

25 กุมภาพันธ 2562 ปจจุบันศาลฎีกาไดอานคําพิพากษาแลวเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน

ตามศาลอุทธรณ 
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8.40.2 ในป 2553 ธนาคารฯ ใหกูยืมเงินแกบริษัทแหงหน่ึง จํานวน 96 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา (2,885 ลานบาท)               

โดยมีหลักประกันเปนหุนสามัญของสถาบันการเงินตางประเทศแหงหนึ่ง และหุนดังกลาวอยูในนามของ

ธนาคารฯ ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ท้ังน้ี ธนาคารฯ ไมมีอํานาจควบคุมในสถาบันการเงินน้ัน 

ธนาคารฯ ไดรับชําระเงินใหกูยืมครบถวนตามสัญญาในเดือนกรกฎาคม 2554 แตยังไมไดโอนคืน              

หุนสามัญท่ีเปนหลักประกัน เน่ืองจากบริษัทฯ ตองหาผูรวมทุนที่เปนสถาบันการเงินมาถือหุนแทนธนาคารฯ 

8.40.3 ธนาคารฯ อยูระหวางดําเนินการปดสาขาลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาขามุมไบ ประเทศ

สาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งสินทรัพย หนี้สิน และผลประกอบการของสาขาไมมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ            

งบการเงินของธนาคารฯ 

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีผลกระทบตอธุรกิจและ

อุตสาหกรรมในหลายภาคสวน สถานการณดังกลาวอาจนํามาซึ่งความไมแนนอนและอาจสงผลกระทบตอ

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของธนาคารฯ และบริษัทยอย ซึ่งผลกระทบดังกลาวยัง           

ไมสามารถประมาณไดอยางสมเหตุสมผลในขณะน้ี 

จากผลของการแพรระบาดของโควิด-19 ท่ีมีผลกระทบในวงกวางตอทุกภาคธุรกิจและกลุมลูกคา                      

ทั่วประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการตาง ๆ ครอบคลุมถึงการพักชําระหน้ี                         

การค้ําประกันของรัฐบาล รวมถึงมาตรการชะลอการชําระเงิน เพื่อใหธนาคารฯ สามารถชวยเหลือผูกูและ

กลุมอุตสาหกรรมท่ีกําลังประสบปญหากระแสเงินสดในระยะสั้นใหกลับมาชําระหน้ีได ธนาคารฯ ยงัคงให

ความชวยเหลือลูกคาอยางตอเนื่อง โดย ณ วันที่  31 ธันวาคม 2564 ยอดเงินใหสินเชื่อท่ีธนาคารฯ ไดให             

ความชวยเหลือลูกคาตามมาตรการของธนาคารแหงประเทศไทยมีจํานวนเงิน 98 พันลานบาท 

387ส่วนท่ี 3 งบการเงิน
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เม่ือวันที่ 23 กุมภาพันธ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการของธนาคารฯ ไดมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน

สามัญประจําปของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาและอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนสามัญในอัตราหุนละ

0.4180 บาท และผูถือหุนบุริมสิทธ์ิในอัตราหุนละ 0.5725 บาท รวมเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 5,845 ลานบาท 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคารฯ เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพนัธ 2565 

388 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท�าบัญชี เลขานุการบริษัท

รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการ (ณ 31 ธันวาคม 2564)

1.  นายกฤษฎา จนีะวจิารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
7 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการธนาคาร 
28 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven 

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

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยวิทยากรภายนอก
•  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 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2564 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ปตท.
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2563 - ปัจจุบัน   กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 - 2564  กรรมการอิสระ บมจ. บีซีพีจี
2561 - 2564  กรรมการ และกรรมการสรรหา
    บมจ. ท่าอากาศยานไทย 
2558 - 2564  กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ
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 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15 ตุลาคม 2558
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการธนาคาร 
14 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)  

North Texas State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

โดยวิทยากรภายนอก
•  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 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ. ปตท.ส�ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม 
2557 - ปัจจุบัน  กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับความเสี่ยง บมจ. แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน  

คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเงิน ส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
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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 

และบริษัทในเครือ
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563   ประธานกรรมการ และประธานกรรมการอิสระ 

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 และกรรมการในคณะกรรมการการลงทนุ  
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

3. นายวชิัย อศัรสักร
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 61 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า),  

The University of New South Wales ออสเตรเลีย
การอบรม
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

โดยวิทยากรภายนอก
•  หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk 

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

• 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  

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Sasin)

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

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2564 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. เอเชี่ยน 
    อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ส�านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ

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
2562 - 2564   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
    บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2563  กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ  

     บมจ. ปตท.
2554 - 2557  เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั (ประเทศไทย)

4. นายธันวา เลาหศิรวิงศ์
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

โดยวิทยากรภายนอก
•  Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

รุ่นที่ 13/2021 ของ IOD
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 

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

• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่45/2019 ของ IOD
•  หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk 

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

•  Boardroom Success through Financing and Investment 
(BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD

•  Driving Company Success with IT Governance (ITG)  
รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD

•  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�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 
•  IBM/INSEAD Management Development Program  

ปี 1998
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2561 - ปัจจุบัน  ที่ปรึกษาคณะกรรมการการลงทุน บมจ. บีซีพีจี
2557 - ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ทีพีบีไอ
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงพยาบาลศุภมิตร 
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

5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ์
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 กรกฎาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University 

เนเธอร์แลนด์
•  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.) 
•  เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปรญิญาตร ีนติศิาสตร์ (เกยีรตนิยิม) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
การอบรม
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•  หลกัสตูร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

โดยวทิยากรภายนอก
• หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หลกัสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the  

Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
•  Advanced Audit Committee Program (AACP)  

รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD 
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014  

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

ส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน 
•  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ (วตท.)  

รุน่ที ่8/2552 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
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•  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 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและ 

การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน  
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

2564 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ซีพี ออลล์
2559 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาพิจารณา 

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ. ดุสิตธานี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการแนวร่วมต่อต้านด้านคอร์รัปชั่นของ

ภาคเอกชนไทย
2562 - ปัจจุบัน  รองประธานคณะกรรมการกฎหมาย 

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย
2562 - ปัจจุบัน  นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2561 - ปัจจุบัน  คณะกรรมการกลาง มูลนิธิรามาธิบดีใน

พระบรมราชูปถมัภ์ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

2561 - ปัจจุบัน   กรรมการอ�านวยการ สถาบันการแพทย์ 
จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร์

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย

2559 - ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร และประธานสาขา

ประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่ง
เอเชีย (ASIA Crime Prevention Foundation: 
ACPF) (Consultative Status with ECOSOC)

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการ
ศึกษากฎหมาย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2564   ผู ้อ�านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่ง

ประเทศไทย (องค์การมหาชน)
2557 - 2564   กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ส�านักงานคณะ
กรรมการข้าราชการพลเรือน

2557 - 2564   กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ส�านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา

2557 - 2564   กรรมการอสิระ และประธานกรรมการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี บมจ. ปตท. 

2553 - 2564  กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
2561 - 2563  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
2552 - 2563  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
2560 - 2562   อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการ 

ต่างประเทศ

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวลิาส
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
•  หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57  

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
•  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

โดยวิทยากรภายนอก
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017 

ของ IOD
•  นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 

ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
•  การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 

สถาบันพระปกเกล้า
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�า
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ  

(ด้านการบริหารและการจัดการ) 
    ส�านักงานศาลยุติธรรม
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย 

ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
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2562 - ปัจจุบัน  กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย) 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม

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

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - 2564   กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

2560 - 2564   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

2560 - 2564   เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

2558 - 2560   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

7. พลเอก เทียนชัย รบัพร
กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
อายุ 66 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
•  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27  

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
การอบรม
• Refreshment Training Program (RFP) รุ่นที ่2/2021 ของ IOD
• หลกัสูตร Cyber Resilience ปี 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรงุไทย  

โดยวทิยากรภายนอก
•  หลักสูตร 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 2564)
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.)

8. นายปุณณิศร ์ศกุนตนาค
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 63 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
•  หลกัสตูร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรงุไทย

โดยวิทยากรภายนอก
•  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
•  หลกัสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the  

Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
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• 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 2564)
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

9. นางนิธิมา เทพวนังกูร 
กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12 เมษายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหารการเงิน 

(เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรงุไทย

โดยวิทยากรภายนอก
•  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 2564)
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

10. นายลวรณ แสงสนิท
กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  M.S. (Economic Policy and Planning),  

Northeastern University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรงุไทย 

โดยวิทยากรภายนอก
•  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



395เอกสารแนบ 1

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ สลากกินแบ่งรัฐบาล
2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2564   กรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2561 - 2564  กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
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 และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

บลจ. กรุงไทย
2559 - 2561  ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั

11. ดร.กุลยา ตันติเตมิท
กรรมการธนาคาร
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
9 พฤศจิกายน 2564
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ (Ph.D.) สาขา International 

Economics and Finance, Brandeis University 
สหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.S.) สาขา International 
Economics and Finance, Brandeis University 
สหรัฐอเมริกา

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (M.A.)สาขา International 
Economics, Boston University สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
•  หลกัสูตร Security Awareness ปี 2564 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

โดยวิทยากรภายนอก
• Board Matters and Trends (BMT) รุ่นที่ 5/2018 ของ IOD

• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD
•  Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 239/2017 

ของ IOD
•  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 

(นบส.) รุ่นที่ 82 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
(ก.พ.)

•  หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 6 สถาบันการต่าง
ประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บลจ. กรุงไทย
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2564 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.)
2564 - ปัจจุบัน กองทุนประกันชีวิต
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2564   กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2564   ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2564   ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2564   กรรมการ บจ.วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2563 - 2564   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาการ

แทนผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง
2563   ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561 - 2563  กรรมการบริหาร กลุ่มธนาคารโลก
2559 - 2561  กรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล

12. นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอ�านาจลงนาม)
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 8 พฤศจิกายน 2559 และต่อวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh, 

Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona, 

Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา
การอบรม
•  หลกัสตูร Security Awareness ปี 2564 บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

โดยวทิยากรภายนอก
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•  TIJ Executive Program on the Rule of Law and 
Development (RoLD) 2019 สถาบนัเพ่ือการยุตธิรรม 
แห่งประเทศไทย (TIJ)

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

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

•  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บรหิารระดบัสงู ส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาติ

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการสรรหา บมจ. ปตท. 
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2564 - ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนา 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.)
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการก�ากับการแก้ไขหนี้สิน

ของประชาชนรายย่อย
2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการอ�านวยการจัดงาน 

“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2564”
2564 - ปัจจุบัน  ทีป่รกึษา คณะกรรมการบรหิารสมาคมเครอืข่าย

โกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
2563 - ปัจจุบัน ประธานสมาคมธนาคารไทย
2563 - ปัจจุบัน  กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส�านักงาน 
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

2563 - ปัจจุบนั  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส�านักงานคณะ
กรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวันออก 
(EEC)

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน ส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะทีป่รกึษาด้านธรุกจิภาคเอกชนใน
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส�านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

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

2563 - ปัจจุบัน  ทีป่รกึษา คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการ
เฉพาะกจิ เกีย่วกบัการศกึษาและก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่าง
ประเทศของไทย (Thailand National Digital 
Trade Platform) ส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง

2563 - ปัจจุบัน  ประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอ
มาตรการบรหิารเศรษฐกจิในระยะเร่งด่วน ภายใต้ 
คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจาก
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ คณะกรรมการระบบการช�าระเงิน 
(กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)

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

เอกชน 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 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนล 
    ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 - 2564  เลขานุการบริษัท บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2559   กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2558 - 2559   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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รายละเอยีดเก่ียวกับผู้บรหิารระดับสูง (ณ 31 ธันวาคม 2564)

1.  นายผยง ศรวีณิช
กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 53 ปี
(รายละเอียดดูหน้า 395)

2.  นางประราลี รตัน์ประสาทพร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham 

สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• RoLD 2020:The Resilient Leader 2021
•  Legal Strategies for Personal Data Management, 

Chulalongkorn University ปี 2019 
•  Innovations Payment, Master Card, United Kingdom 

ปี 2018
•  Fintech Strategy and Innovation Payment System , 

Plug and Master Card, Singapore ปี 2018
•  SAS Global Forum 2018 (Executive Program), SAS 

Software, USA ปี 2018
•  Blockchain in Government, Trueventus, Singapore  

ปี 2018
•  Singapore Fintech Festival 2018, Baker McKenzie, 

Singapore ปี 2018
•  Co-Creation Workshop, VISA International, Singapore 

ปี 2017
•  Innovations Payment - MasterCard Asia/Pacific, VISA 

International, MSI Global Private Limited, Singapore  
ปี 2017

•  Innovations Payment, UnionPay International, China  
ปี 2017

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

• Analytics Experience, SAS Software, Italy ปี 2016

•  Asia Banking Analytics Roundtable, Mckinsey,  
Hong Kong ปี 2016

• Director Certification Program (DCP) ของ IOD ปี 2016
•  Customer Segmentation and Micro Segment Analytics 

by SAS ปี 2016
•  Executive Leadership Development Program (ELDP), 

Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ 
Cornell University ปี 2015

• KTB Digital Banking Workshop ปี 2015
•  Advance Management Program, INSEAD Business 

School - European Campus, France ปี 2011
•  หลักสูตร Customer Experience Workshop, Malaysia  

ปี 2010
• SME Strategy Workshop, GE, Singapore ปี 2007
•  หลักสูตร Global Mortgage Conference, GE USA  

ปี 2006
• หลักสูตร Advance Manager Course
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
พ.ย. 2564 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บจ. อะไรส์ บาย  

อินฟินิธัส
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน  กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ 

บจ. อินฟินิธัส บายกรุงไทย
2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - ก.ย. 2563  กรรมการ บจก. เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี
2557 - ก.พ. 2563 กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
2559 - ธ.ค. 2562   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ
กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย  
ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการ 
ขับเคลื่อนธุรกิจ



398 แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ธนำคำรกรุงไทย

3.  นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักด์ิ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดกลาง
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
26 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
•  Transformative Leadership Program :Executive Session 

ปี 2021
•  Workshop โครงการ IFRS9 Impairment Model (Quick Fix 

+ Enhancement) ปี 2021
•  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA 

(Update) ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ปี 2561

• 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

•  หลักสูตรพัฒนานักบริหาร TLCA Executive Development 
Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2014

•  กฏเกณฑ์ FATCA ส�าหรับคณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหารของธนาคาร ปี 2014

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
เม.ย.2564 - ปัจจุบัน  รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

บริหาร บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2562   กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2555 - 2562    กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้า

กรุงเทพ

2559 - 2561    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2559    กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

4.  นายสุรธันว ์คงทน
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
8 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท Master of Public Administration,  

University of Southern California สหรัฐอเมริกา
•  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์  

ภาคการคลัง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  IFRS9 Quick-Fix and Model Enhancement ปี 2021
•  Workshop โครงการ IFRS9 Impairment Model (Quick Fix 

+ Enhancement) ปี 2021
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 
•  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  

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

(Update) ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Reimaging Your Business for the Digital Age 2019
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. - มิ.ย. 2561   ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ

ขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2560 - 2561   กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
2560 - 2561   กรรมการ บจ. เจเนอรลั คาร์ด เซอร์วสิเซส 
2553 - 2561   กรรมการ บจ. ท�าท�าไป 
2559 - 2560    ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจ

ขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ  
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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5.  นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อายุ 47 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
23 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน

และปริมาณวิเคราะห์ University of Reading,  
สหราชอาณาจักร

•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
•  Director Accreditation Program (DAP) ปี 2020,  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•  หลักสูตร Blockchain & Bitcoin for Management รุ่นที่ 

1/2561, สมาคมสถาบนัการศึกษาการธนาคารและการเงนิไทย
• 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
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
พ.ย.2564-ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
2564 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้าง 

พื้นฐานทางดิจิทัล
2562 - ปัจจุบัน   กรรมการ/อนุกรรมการการลงทุน สมาคม

ตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2561 - ปัจจุบัน   กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการ

พิ จ า รณ า ค ่ า ต อ บ แ ท น แ ล ะ ส ร ร ห า  
บล. กรงุไทย ซีมโิก้ (เดมิชือ่ บล.เคที ซมีโิก้) 

2560 - ปัจจุบัน   กรรมการ/ประธานกรรมการการลงทุน  
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2561    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

6.  นายเอกชัย เตชะวริยิะกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารความเสี่ยง
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
•  Annual Audit Committee Conference KTB Group 2021: 

AACC 2021
•  ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  

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

ปี 2020
•  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.)  

รุ่นที่ 5/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
•  หลักการพิจารณาความผิดทางวินัยและตัวอย่างค�าพิพากษาที่

เกี่ยวข้อง
• Director Certification Program (DCP) ของ IOD ปี 2018 
•  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 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน    ประธานกรรมการ และประธานกรรมการ

บรหิารความเสีย่ง บจ. กรงุไทย ไอบเีจ ลสิซิง่ 
2560 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจ. โรงแรมท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ธ.ค.2561 - พ.ค. 2564  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร 

สายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2560 - 2561    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  
ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 1 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2560    ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ 
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

7.  นางสาวศรณัยา เวชากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารการเงิน
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท MBA Executive Program  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บัญชี)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
•  Annual Audit Committee Conference KTB Group 2021: 

AACC 2021
•  Mergers and Acquisitions กลยุทธ์ สัญญา การเจรจาใน

การซื้อขายควบรวมกิจการ ปี 2021
• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2020
•  TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง 

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

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
2563 - ปัจจุบัน    กรรมการบริหาร  

และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย

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

8.  นายสันติ ปรวิสุิทธ์ิ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  
สายงานปฏิบัติการ
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
• One on One Executive Coaching ปี 2021
•  Transformative Leadership Program Executive Session 

ปี 2021
• Ethical Leadership Program(ELP) 20/2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2020

•  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  
ปี 2020

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

•  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับ บทบาทหน้าที่ของ
กิจการ ปี 2020

•  การก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรก�ากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กร
มหาชน สถาบันพระปกเกล้า ปี 2019

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•  แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562

• ความรู้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 ปี 2019
•  Design thinking : growing the right mindset for better 

compliance 2019
• Annual Audit Committee Conference KTB Group 2019
•  เกณฑ์การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ 

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

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

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

Slingshot Group
•  Advanced Audit Committee Program: AACP ของ IOD 

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
จ�านวนหุ้น (หุ้น) 1,070 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00001% 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
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  

ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบ
ภายใน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

9. นายศุภวฒัน์ วฒัน์ธนปติ
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
•  ปริญญาโท การเงิน Rensselaer Polytechnic Ins. 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Director Certification Program (DCP) ปี 2021
• Thailand HR Forum 2020 (Virtual Conference) ปี 2020
•  นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระดับสูง (นยปส.)
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• Thailand Competitiveness Conference 2019
• Digital HR Forum 2019
• การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
•  หลักสูตร Annual Conference and Exposition, สถาบัน 

Society for Human Resource Management (SHRM): 
SHRM, USA ปี 2018

•  หลักสูตร 6TH Compensation & Benefits Summit 2018, 
สถาบัน Equip global, Singapore

•  หลักสูตร TMA Trend Talk #8 Renovate to Innovate: 
Moving Forward with Agility in the Digital Era, Thailand 
Management Association (TMA) ปี 2018

•  Good Corporate Governance for Top Executives, 
LEAD Business Institute ปี 2017

• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
•  How Digital Technology Transforms the Financial 

Service and Experiences ปี 2016
• Situational Leadership ปี 2015, Slingshot Group
•  Executive Leadership Development Program (ELDP), 

Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ 
Cornell University ปี 2015

•  Professional Coach Certification Program, Thailand 
Coaching Institute ปี 2015

•  The GRID for Supervisory Excellence - Experience  
The Power to Change, Grid Organization 
Development LLC ปี 2015

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

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

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
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
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10.  นายธวชัชัย ชีวานนท์
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
อายุ 53 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 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน    คณะกรรมการประจ�าวทิยาลยันวตักรรม 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 - ปัจจุบัน     กรรมการ บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิสเซส
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน    กรรมการ บจ. อนิโนสเปซ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจก. ไซคลิง่คลาวด์
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - เม.ย.2563   กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
ม.ค. 2562 - มี.ค.2563   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  

ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร
จัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย

2560 - 2561     กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
บจ. ได้เงิน ดอทคอม

2558 - 2561     กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์

2558 - 2561     กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ 

11.  นายพงษ์สิทธ์ิ ชัยฉัตรพรสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
•  Annual Audit Committee Conference KTB Group 2021: 

AACC 2021
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2021

•  หลักสูตรป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (Federal Bureau 
of Investigation : FBI) สหรัฐอเมริกา

• LS Course University of Washington USA
• หลักสูตร IMD Advanced Strategic Management
•  หลกัสูตรการบรหิารจดัการความมัน่คงแห่งชาต ิ(บมช.) รุน่ท่ี 2
•  หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) 

รุ่นที่ 24
•  หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2018 

ของ IOD 
•  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่13 
•  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)  

รุ่นที่ 24
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
ม.ค.2564 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บจ. กรงุไทยกฎหมาย
ม.ค.2564 - ปัจจุบัน   กรรมการ บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์ 

เซอร์วิสเซส
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. - ต.ค.2564    ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. บัตรกรุงไทย

พ.ค. - ส.ค.2564    กรรมการ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ
2557 - ต.ค.2563   กรรมการ บมจ. ทีโอที
2557 - ต.ค.2563    รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน

ป้องกันอาชญากรรมทางการเงินและ
รักษาความปลอดภัย  
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
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12.  นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจภาครัฐ
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท นิติศาสตร์ สาขากฎหมายเศรษฐกิจ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
• Digital Transformation for CEO ปี 2020 
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
•  GTB & Government Integrated Strategy to Digital 

Platform
•  Leadership Succession Program (LSP), มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ปี 2018
•  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), วิทยาลัยป้องกันราช

อาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 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 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่

กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย สายงาน
ปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2559 - 2560    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3 สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

13.  นายพิชิต จงสฤษด์ิหวงั
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
อายุ 40 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 เมษายน 2562 ทั้งนี้ ลาออกจากธนาคาร 
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
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
• Director Certification Program (DCP) ปี 2021
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

• การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2563 - ธ.ค.2564   กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า  

ประกันชีวิต
2562 - ธ.ค.2564  กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
2562 - ธ.ค.2564   กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการ

เงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกล
ไปด้วยกัน 1

2562 - ธ.ค.2564   กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกล
ไปด้วยกัน 2

เม.ย. - ต.ค.2562   ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2561 - ม.ค. 2562 กรรมการ บจ. เนสท์ติฟลาย
2558 - 2560    ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  

บมจ. ธนาคารกรุงไทย (ลาออก)
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14.  นายชาญชัย สินศุภรตัน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
 สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่าย 
รายย่อย
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
• IFRS9 Quick-Fix and Model Enhancement ปี 2021
• รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7
•  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA 

(Update) ปี 2020
•  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�าหรับ 

ผู้บริหาร ปี 2019
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�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 และแนวปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อและ
ลีสซิ่งที่ถูกต้อง 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 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
2562 - ปัจจุบัน  กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 
2562 - ปัจจุบัน   กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
บริการ

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2562    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่ม Loan Factory ส�าหรับสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย สายงานบริหาร
คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ 
เครือข่ายรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย

15.  นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานตรวจสอบภายใน
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ The University of Kansas, 

สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
• One on One Executive Coaching ปี 2021
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
• Advanced Audit Committee Program: AACP ปี 2021
• Director Accreditation Program (DAP)
•  Annual Audit Committee Conference KTB Group 2021: 

AACC 2021
•  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (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
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2020

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

• Digital Leadership for Executive ปี 2019
•  การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

ปี 2019
•  เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่เป็นเลิศ  

ปี 2018
• Workshop Loan Process ปี 2018
•  กรุงไทย คุณธรรม เพื่อการบริหารความเสี่ยงอย่างยั่งยืน 

ปี 2018
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•  การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security Awareness) ปี 2018

•  Leadership Performance Development ปี 2017
•  เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมส�าหรับผู้บริหารสถาบันการเงิน  

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. ธนาคารกรุงไทย  

ปี 2016
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2563    ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่

บริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สายงาน
บริหารความเสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย

16.  นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
•  การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA) ของลูกค้าบุคคลธรรมดา  
ปี 2021

•  Transformative Leadership Program :Executive Session 
ปี 2021

• 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
• Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ปี 2020

•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2020

• Innovation Workshop ปี 2020
•  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  

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

(Update) ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•  การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ปี 2019

•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล
หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019

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

•  การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
(Cyber Security Awareness) 

• Leadership Performance Development ปี 2017
จ�านวนหุ้น (หุ้น) 12,600 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00009% 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
เม.ย.2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร

กลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 สายงาน
เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

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

2558 - 2560    ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�านักงาน
เขต ส�านักงานเขตสวนมะลิ กลุ่มเครือข่าย
นครหลวง 1 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาด
เล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
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17. นางสุวรรณา อนันทานนท์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
อายุ 48 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
•  Workshop โครงการ IFRS9 Impairment Model (Quick Fix 

+ Enhancement) ปี 2021
• IFRS9 Quick-Fix and Model Enhancement ปี 2021
•  Digital Transformation in Banking & CBC2 2020 

Strategic Plan ปี 2020
•  การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเทคนิคการบริหารลูกหนี้  

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

(Update) ปี 2020
•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล

หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
•  การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�าหรับ 

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

พ.ศ.2562 
•  การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์  

ปี 2019
• พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
•  เสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลที่เป็นเลิศ  

ปี 2018
• 2002 ISDA Master Agreement ปี 2018
• Storytelling for Leaders ปี 2018
•  ผู้น�าแห่งความไว้วางใจสู่เป้าหมายอันเป็นเลิศ (Leading at 

the Speed of Trust) ปี 2018
• The 7 Habits of Highly Effective People ปี 2017
• Leadership Performance Development ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
•  มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ปี 2016
• Supply Chain Workshop ปี 2016
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
เม.ย.2564 - ปัจจุบัน  กรรมการ และกรรมการลงทุน  

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ต.ค.2563   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร

กลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงาน
ธุรกิจขนาดใหญ่ 2 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

18. นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• General Management, DUKE University, USA
•  Transformative Leadership Program: Executive Session 

ปี 2021
• Innovation Workshop ปี 2020
•  พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA 

(Update) ปี 2020
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2020

•  ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)  
ปี 2020

• Ransomware : มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 
•  การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 

(Cyber Security Awareness) ปี 2019
•  ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล

หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
•  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�าลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2019

•  การก�าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
ปี 2019



407เอกสารแนบ 1

จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2561 - ก.ย.2563  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่

กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2561 - พ.ย.2561   ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2554 - 2561    ผู้อ�านวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย 
Corporate Marketing & Channel 
Management บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์

19.  นายรุง่เรอืง สุขเกิดกิจพิบูลย์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ รับต�าแหน่ง รักษาการผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภณัฑ์รายย่อย ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2565
คุณวุฒิการศึกษา
•  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ University of Arkansas at Little Rock, 

Arkansas, USA
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
•  Advanced Manager Course GE Capital Training  

ปี 2546
• Quality Master Black Belt GE Capital Training ปี 2543
• Quality Black Belt GE Capital Training ปี 2542
•  Design for Performance Change Accenture Training 

Center, St Charles ปี 2541
•  Human Performance Design Professional Education 

Center ปี 2540
• Seminar Corplan’ 96 Management Associationปี 2539
จ�านวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2564)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี

ต�าแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ 
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อะไรส์ บาย อินฟินิธัส
พ.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2564   CEO, Central JD Fintech
2560 - 2561    Chief Customer Officer, Central 

Group, Bangkok, Thailand

ทั้งนี้ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มี
อ�านาจควบคุมตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 หรือพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546  
ไม่มีประวัติการถูกลงโทษเฉพาะความผิดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(1) การกระท�าการโดยไม่สจุรติ หรือประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง
(2)  การเปิดเผย หรอืเผยแพร่ข้อมลู หรือข้อความอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจ

ท�าให้ส�าคัญผิด หรือปกปิดข้อความจริงท่ีควรบอกให้แจ้งใน
สาระส�าคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น  
ผู้ลงทุน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(3)  การกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุนในการ 
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือมีหรือเคยมี
ส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดังกล่าว
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รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ
บรษัิทย่อย(1) บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท 
อื่น(2)

บรษัิทท่ีมีกรรมการ 
รว่มกัน บรษัิทท่ีมีกรรมการรว่มกัน

บรษัิทท่ีมี 
ผู้บรหิาร
รว่มกัน 

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

กรรมการ กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX X นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX

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

นายวิชัย  อัศรัสกร X นายวิชัย  อัศรัสกร X XX X X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X X

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

นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / /

นางนิธิมา  เทพวนังกูร X นางนิธิมา  เทพวนังกูร X

นายลวรณ  แสงสนิท / นายลวรณ  แสงสนิท / X

ดร.กุลยา  ตันติเตมิท X X ดร.กุลยา  ตันติเตมิท X X

นายผยง  ศรีวณิช B X XX X นายผยง  ศรีวณิช B XX

ผู้บริหารสายงานและเทียบเท่า ผู้บริหารสายงานและเทียบเท่า 

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X X X XX X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M / / นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M

นายสุรธันว์  คงทน M X นายสุรธันว์  คงทน M

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X X / นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M XX X นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M

นางสาวศรัณยา เวชากุล M X / 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 XX X นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข M

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M X X นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M

นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M X นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M

นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M X นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M

นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M

นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์ M X X นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์ M

Kr
un

gt
ha

i

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

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

หมายเหตุ (1) “บรษัิทย่อย” “บรษิทัร่วม” เป็นไปตามนยิามในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรือ่งการก�าหนดบทนยิามในประกาศเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหลกัทรพัย์   
  (2) บริษัทอื่น ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  

 ซึ่งอยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
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รายละเอยีดเก่ียวกับกรรมการของบรษัิทย่อย บรษัิทรว่ม และบรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ
บรษัิทย่อย(1) บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

รายชื่อ 

บรษัิทท่ีเก่ียวข้องกัน

บรษัิท 
อื่น(2)

บรษัิทท่ีมีกรรมการ 
รว่มกัน บรษัิทท่ีมีกรรมการรว่มกัน

บรษัิทท่ีมี 
ผู้บรหิาร
รว่มกัน 

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

กรรมการ กรรมการ

นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX X นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ XX

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

นายวิชัย  อัศรัสกร X นายวิชัย  อัศรัสกร X XX X X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X X

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

นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X นายธีระพงษ์  วงศ์ศิวะวิลาส X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / นายปุณณิศร์  ศกุนตนาค / /

นางนิธิมา  เทพวนังกูร X นางนิธิมา  เทพวนังกูร X

นายลวรณ  แสงสนิท / นายลวรณ  แสงสนิท / X

ดร.กุลยา  ตันติเตมิท X X ดร.กุลยา  ตันติเตมิท X X

นายผยง  ศรีวณิช B X XX X นายผยง  ศรีวณิช B XX

ผู้บริหารสายงานและเทียบเท่า ผู้บริหารสายงานและเทียบเท่า 

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M X X X XX X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร M

นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M / / นายวีระพงศ์  ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M

นายสุรธันว์  คงทน M X นายสุรธันว์  คงทน M

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X X / นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ M X

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M XX X นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล M

นางสาวศรัณยา เวชากุล M X / 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 XX X นายพงษ์สิทธิ์  ชัยฉัตรพรสุข M

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม M

นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M นายพิชิต  จงสฤษดิ์หวัง M

นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M X X นายชาญชัย  สินศุภรัตน์ M

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล M

นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M X นายเฉลิม  ประดิษฐอาชีพ M

นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M X นางสุวรรณา  อนันทานนท์ M

นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ M

นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์ M X X นายรุ่งเรือง  สุขเกิดกิจพิบูลย์ M
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บริษัทย่อย (1)

1. บจ. กรุงไทยกฎหมาย
2.  บจ. รักษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกจิบรกิาร
3. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
4. บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
5. บจ. กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่
6. บมจ. บัตรกรุงไทย
7. บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
8. บจ. อะไรส์ บาย อินฟินิธัส
9. บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัทร่วม (1)

1. บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2. บล. กรุงไทย ซีมิโก้

3. บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง*
4. บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
5. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
6. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์

บริษัทท่ี่เกี่ยวข้องกัน-บริษัทอื่น (2)

1. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
2. บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

บริษัทท่ี่มีกรรมการร่วมกัน
1. บมจ. ปตท.
2. บมจ. ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
3. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
4. บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

5. บจ. เอไอเอส ดิจิทัล ไลฟ์
6. บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบริษัทในเครือ
7. บจ. เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
8. บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
9. บจ. พาเนล พลัส
10. บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
11. บมจ. ทีพีบีไอ
12. บมจ. โรงพยาบาลศุภมิตร
13. บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
14. บมจ. ดุสิตธานี
15. บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
16. บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
17. บมจ. ซีพี ออลล์ 
18. บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม

19. บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
20. บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
21. บมจ. เนชั่นแนลดิจิตอลไอดี

บริษัทท่ี่มีผู้บริหารร่วมกัน
1. บจ. ซีเอ็มดีเอฟ โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล
2. บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
3. บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)

*  เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2565 เปลี่ยนชื่อบริษัท
เป็น บริษัท กรุงไทย มิซูโฮ ลีสซิ่ง จ�ากัด
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หัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน 
 นายปานะพันธ์  หาญกิจจะกุล     
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให้ความเชื่อมั่นและค�าปรึกษา ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงานของธนาคารให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแล

(ส�าหรบัประวตักิารศกึษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในปัจจบุนั และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีีทีผ่่านมาของหวัหน้างานตรวจสอบ 
ภายในของธนาคาร แสดงในเอกสารแนบ 1)

หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Head of Compliance) 
 นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข        
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - วันที่ 9 กันยายน 2564

(ส�าหรบัประวติัการศกึษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอืน่ในปัจจบัุน และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมา แสดงในเอกสารแนบ 1)

 นางดุจหทัย สมบูรณ์นิตย์       
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม   
กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง
วันที่ 10 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
- หลักสูตร Global Contract Management George Washington University
- หลักสูตร Head of Compliance Program สมาคมธนาคารไทย/สมาคมบริษัทหลักทรัพย์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ปี 2551-2552 ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายนิติการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
- ปี 2552-2563 ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหาร สายก�ากับกฎเกณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

ต�าแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มก�ากับงานกฎเกณฑ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
(compliance) ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้ควบคุมดูแลการท�าบัญชี
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หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ควบคุมดูแลการก�ากับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานก�ากับดูแลต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานทางการอื่นที่มีอ�านาจ
ตามกฎหมาย รวมถึงให้ค�าปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่าง
หน่วยงานก�ากบัและหน่วยงานทางการทีม่อี�านาจตามกฎหมายกบัหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมท้ังส่ือสารกฎเกณฑ์และกฎหมายทีอ่อกใหม่หรอื
มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานภายในของธนาคารทราบ

เลขานุการบรษัิท
 นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข     
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานเลขานุการบริษัท
1) ดแูลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบข้อบงัคบัท่ีเกีย่วข้อง
2)  จัดประชมุผูถ้อืหุ้น และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบัของธนาคาร และตดิตามให้มกีารปฏบิตัติามอย่างถกูต้อง 

และสม�า่เสมอ
3) จัดท�าและเกบ็รักษาเอกสารดงันี้
 - ทะเบยีนกรรมการ 
 - หนงัสอืนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบรษัิท 
 - หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ 
4) เกบ็รกัษารายงานการมส่ีวนได้เสยีทีร่ายงานโดยกรรมการหรอืผูบ้รหิาร 
5) ตดิตามให้มกีารปฏิบตัติามมติทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร และท่ีประชมุผูถ้อืหุน้
6) ให้ค�าแนะน�าเบ้ืองต้นแก่กรรมการเกีย่วกบัข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่าง ๆ ของธนาคาร
7) ดแูลเรือ่งการก�ากับดแูลกจิการ (Corporate Governance)
8) เป็นท่ีปรกึษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุต่าง ๆ 
9) ตดิต่อและสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ให้ได้รบัทราบสทิธต่ิาง ๆ ของผูถ้อืหุน้และข่าวสารของธนาคาร
10) ด�าเนินการอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุประกาศก�าหนด

ผู้บรหิารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงนิ
 นางสาวศรัณยา เวชากุล       
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  
สายงานบริหารการเงิน

หน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านงานบัญชีและการเงิน
วางแผนกลยุทธ์การบริหารการลงทุน การด�าเนินการด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังก�ากับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทใน

กลุ่มธุรกิจการเงิน การประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่างธนาคารกับกระทรวงการคลัง รวมท้ังก�ากับดูแลแผนการเงินในภาพรวมของ
ธนาคารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจนดูแลการบริหารจัดการระบบข้อมูลของธนาคาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในธนาคาร  
และรายงานต่อหน่วยงานก�ากับภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ 

(ส�าหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน แสดงในเอกสารแนบ 1)
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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 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลักสูตรขั้นกลางเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
- TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลักสูตรขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
- Ransomware : มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 ปี 2020
- การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ปี 2020
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRSs) และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ปี 2020
- การวิเคราะห์เจาะลึกธุรกิจการเงินและการธนาคารผ่านงบการเงิน (หลักสูตรขั้นกลาง) ปี 2020
- Transfer Pricing and Documentation ปี 2020
- แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2020
- FMG’s Journey (Strategy Day) ปี 2020
- เทคนิคการกระทบยอดทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง ปี 2020
- Krungthai Employee Engagement ปี 2020
- ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
- พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ปี 2020
- การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�าหรับผู้บริหาร ปี 2019
- สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 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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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่มี-

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
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 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ  
 การก�ากับดูแลกิจการที่ดีนั้น นับวันจะมีความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับ 
ผูม้ส่ีวนได้เสียหลายกลุ่ม ซึง่หากมกีารบรหิารจดัการทีข่าดซึง่หลักบรรษทัภิบาล กจ็ะส่งผลเสียหายทัง้ต่อธรุกจิ และกระทบเป็นวงกว้างต่อผูมี้ส่วนได้เสีย 
และต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐ จึงได้ถือเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งท่ีจะ 
ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างแท้จริง

 คณะกรรมการธนาคารจงึได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ก�าหนดแผนปฏบิตักิารและ
มาตรการตดิตามเพือ่ให้มกีารประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ มกีารประเมนิผลการปฏบิติัตามนโยบาย และปรบัปรงุ นโยบาย
ดงักล่าวให้มคีวามเหมาะสมอย่างสม�า่เสมอ รวมทัง้ตดิตามและปรบัปรงุแนวทางปฏบิตัใิห้สอดคล้องกบัแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีัง้ในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

 นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ
แจ้งเบาะแสการกระท�าความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระท�าความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือ
พนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับภายนอกต่าง ๆ  สามารถ
แจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ยังสามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงได้ที่ ประธานกรรมการธนาคาร ผ่านอีเมล whistletruth@
krungthai.com ซึ่งรายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองท้ังระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จส้ิน
กระบวนการ

 ทัง้นี ้แนวปฏบิตักิารก�ากบัดแูลกจิการ (ฉบบัเตม็) แสดงในเวบ็ไซต์ของธนาคาร www.krungthai.com เลือก -> เกีย่วกบัธนาคาร -> การก�ากบั
ดแูลกจิการ -> นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

 จรรยาบรรณธุรกิจ  
 ธนาคารจัดท�าจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 9 หัวข้อ ได้แก่
 1. จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ 
  -  ความซื่อสัตย์ส่วนตน 
  -  การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย 
  -  หลักการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
  -  การต่อต้านการฟอกเงิน 
  -  การต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริต 
  -  การบริจาคการกุศล 
  -  การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  -  การดูแลสิ่งแวดล้อม 
  -  การเคารพสิทธิมนุษยชน 
  -  การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
  -  การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ 
 2. บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร 
  -  บทบาทด้านการบริหาร 
  -  บทบาทด้านการก�ากับดูแล 
  -  การท�าธุรกรรมกับธนาคาร 
 3. มาตรฐานการให้บริการ 
  -  มาตรฐานข้อก�าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ 
  -  ข้อก�าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการ 
  -  มาตรฐานการทวงถามหนี้ 
 4. บุคลากรและสถานประกอบกิจการ 
  -  ความหลากหลายในการจ้างงาน 
  -  ความเสมอภาคในการทางาน 
  -  ความมีเกียรติในการปฏิบัติงาน 
  -  สถานที่ท�างานที่ปลอดภัย 
  -  การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ากับดูแลกิจการ (ฉบับเต็ม) และจรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม)
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 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
  -  การดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า 
  -  การด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า 
  -  การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด  
 6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  -  การใช้ข้อมูลภายในและการปิดกั้นข้อมูล 
  -  กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล 
  -  หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง 
  -  การรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ 
 7. การจัดการข้อมูล 
  -  การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ 
  -  การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ 
 8. การก�ากับดูแลโดยรวม 
  -  วัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
  -  ระบบแจ้งเบาะแสภายใน 
 9. การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท 
  -  การผูกขาดทางการค้า 
  -  การระงับข้อพิพาทภายใน 
  -  การระงับข้อพิพาทภายนอก 
 
 นอกจากนี้ ธนาคารก�าหนดให้การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจเป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับ โดยถือเป็น
ส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน

1.  จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ

ความซื่อสัตย์ส่วนตน
ธนาคารมุ่งมั่นจะด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ตรงไปตรงมา ด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของธนาคาร โดยถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณหลักนี้ในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่องของธนาคาร
การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย

เนื่องจากธนาคารประกอบธุรกิจอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีกฎเกณฑ์ควบคุมสูง การตระหนักถึงและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมายและ 
กฎระเบยีบทีด่�าเนนิธรุกจิอยูน่ัน้ ไม่ได้เป็นเพยีงส่วนส�าคญัในธรุกจิ แต่ยงัเป็นรากฐานของความเป็นธนาคารกรงุไทยอกีด้วย สิง่ทีพ่นกังานทกุคนต้อง
ระลึกอยู่เสมอ คือ ความส�าคัญไม่ได้อยู่แค่เพียงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้อง
มีจิตวิญญาณและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย การละเมิดกฎหมายหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระท�าที่ไม่ยุติธรรม หลอกลวง และ
เป็นอันตราย จะส่งผลให้ความเช่ือมั่นจากลูกค้าลดต่าลง และยังท�าให้ชื่อเสียงของธนาคารอยู่ในความเสี่ยงอีกด้วย นอกจากนี้ก็อาจส่งผลต่อ 
การประเมินผลของหน่วยงานควบคุม การด�าเนินคดี ค่าปรับ และบทลงโทษ รวมไปถึงผลสะท้อนทางลบอื่นๆ ที่มีต่อธนาคาร

หลักการด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
นอกเหนอืจากการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบแล้ว ธนาคารหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าพนักงานทกุคนจะยดึเอามาตรฐานสงูสดุของจรรยาบรรณ

เป็นส�าคัญ ธนาคารมุ่งมั่นที่จะดูแลลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วยความยุติธรรม มีจริยธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากน้ียัง 
มุ่งสร้างประโยชน์ทางการแข่งขันโดยใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหนือกว่าและไม่เคยแข่งขันโดยใช้หลักการด�าเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายหรือไร้ซึ่ง 
จรรยาบรรณ

การต่อต้านการฟอกเงิน
การฟอกเงินเป็นกระบวนการทางอาชญากรรมที่พยายามท�าให้ดูว่าเป็นเรื่องถูกกฎหมาย การฟอกเงินเป็นผลมาจากอาชญากรรมต่างๆ  

ไม่ว่าจะเป็น การทุจริต การค้ายา และการก่อการร้าย นโยบายการป้องกันการฟอกเงินและกระบวนการที่เกี่ยวข้องของธนาคารถูกออกแบบมาให้
สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การก่อการร้ายทางการเงิน และการคว�่าบาตรทางเศรษฐกิจ พนักงานทุกคน
มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบาย กระบวนการ และ การควบคุมดังกล่าว

การต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริต
ธนาคารจะไม่ยอมให้มีการให้และรับสินบน พนักงานทุกคนจะต้องไม่ให้ เสนอหรือสัญญาว่าจะมอบสิ่งใดที่มีค่าไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ให้กับพนักงานของรัฐ ลูกค้า หรือคู่ค้าทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหนทางที่จะน�าไปสู่การได้รับผลประโยชน์ และเช่นเดียวกันพนักงานต้องไม่เรียกร้องหรือรับ
สิง่ของทีม่ค่ีาจากบคุคลใดกต็าม หากว่าการให้นัน้มเีจตนาทีไ่ม่เหมาะสม โดยอาจมผีลต่อการตดัสนิใจของพนกังานทีก่ระท�าในนามของธนาคารกรงุไทย
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การบริจาคทางการกุศล
ธนาคารตัง้มัน่จะด�าเนินธรุกจิทีด่แีละจะแสดงบทบาทท่ีแขง็แกร่งในการสนบัสนนุสงัคม โดยการบรจิาคนัน้จะเป็นการสนบัสนนุทางการกศุล

ที่มีความหลากหลายและมีการกระจายในองค์กรต่างๆ อย่างเหมาะสม
การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายรูปแบบ ผ่านสินค้าและบริการรวมถึงกิจกรรม
ต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่องในประการที่จะให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดูแลสิ่งแวดล้อม
ธนาคารให้ความส�าคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมจากการด�าเนินงาน และสนับสนุนให้พนักงานทุกคนให้ความส�าคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน
การเคารพสิทธิมนุษยชน

ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหลัก สิทธิมนุษยชนสากล Universal 
Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ สายธุรกิจและในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคาร
ด�าเนินกิจการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรักษารวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่ก�าหนดไว้ในปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ

การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมี

ลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยในการใช้ เผยแพร่ หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน 
ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
ธนาคารจะแข่งขันทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดยการด�าเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างก�าหนดไว้ รวมทั้ง ธนาคาร
จะไม่แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อกระท�าการใดๆ ที่ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จาก
หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ง จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน

2. บทบาทของกรรมการและผู้บรหิาร

บทบาทด้านการบริหาร
กรรมการและผูบ้รหิารต้องสนบัสนุนให้ธนาคารด�าเนินธรุกจิให้มีผลประกอบการทีด่ ีสามารถสร้างผลก�าไรเตบิโตขึน้อย่างต่อเนือ่งและยัง่ยนื 

โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและโปร่งใส ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว
บทบาทด้านการก�ากับดูแล

กรรมการและผู้บริหาร ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) พร้อมทั้งต้องจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายใน การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับ

การท�าธุรกรรมกับธนาคาร
การด�าเนินกิจการใดๆ ของกรรมการและผู้บริหารท่ีมีต่อธนาคารจะต้องอยู่ในระดับท่ีเหมาะสม หรือเป็นการท�าธุรกรรมในลักษณะท่ีเป็น

ธรรมเนียมทางการค้าปกติ เสมือนเป็นการท�าธุรกรรมกับบุคคลทั่วไปที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นพิเศษ โดยมุ่งประโยชน์ขององค์กรเป็นหลักและ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. มาตรฐานการให้บรกิาร

มาตรฐานข้อก�าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ
เมื่อลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด ร้องขอ ธนาคารจะจัดให้มีการให้ข้อมูลต่างๆ ดังนี้
(ก) ข้อก�าหนดและเงื่อนไขของการให้บริการส�าหรับธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน
(ข) ค่าธรรมเนียมมาตรฐานต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มีหรืออาจจะมีส�าหรับการให้บริการธุรกรรมต่างๆ ที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน และ
(ค) อัตราดอกเบี้ยส�าหรับการให้บริการธุรกรรมที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน



417เอกสารแนบ 5

ข้อก�าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการ
เมื่อลูกค้าร้องขอรายละเอียดของธุรกรรมที่ธนาคารให้บริการ ธนาคารจะจัดให้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องในเรื่องดังต่อไปนี้
(ก) ขั้นตอนการเปิดบัญชีของธนาคาร
(ข) หน้าที่ของธนาคารในการรักษาความลับลูกค้า
(ค) วิธีการของธนาคารในการรับมือกับข้อร้องเรียนต่างๆ
(ง) ค�าแนะน�าในการติดต่อกับธนาคารเมื่อเกิดสถานการณ์ขัดข้องเกี่ยวกับการใช้บริการเพื่อที่ทางธนาคารจะได้แก้ไขสถานการณ์นั้นได้
(จ) ค�าแนะน�าในการอ่านข้อก�าหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการธุรกรรมนั้นๆ

มาตรฐานการทวงถามหนี้
ธนาคารและตัวแทนของธนาคารจะปฏิบัติตามกฎหมายในการทวงถามหน้ีท่ีครบก�าหนดช�าระ ท้ังนี้ ธนาคารจะด�าเนินการในทุกข้ันตอน

เพือ่ให้แน่ใจได้ว่าบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ทวงถามหนีจ้ะถอืปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั ถ้าธนาคารทราบว่าตวัแทนของธนาคารหรือบุคคลทีไ่ด้รบัมอบหมาย
ให้ทวงถามหนี้ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ธนาคารจะด�าเนินการให้ตัวแทนหรือบุคคลเหล่านั้นปฏิบัติตาม

4. บุคลากรและสถานประกอบกิจการ

ความหลากหลายในการจ้างงาน
ธนาคารให้คุณค่ากับผลงานของพนักงานทุกคน ความหลากหลายในหมู่เพื่อนร่วมงานหมายถึงความหลากหลายของแนวความคิดและ

ประสบการณ์การท�างานทีเ่ป็นสิง่กระตุน้อย่างด ีนอกจากน้ี ยงัเป็นส่ิงสะท้อนถงึกลุม่ลกูค้าอนัหลากหลาย ซึง่สามารถระบ ุตอบสนองต่อความต้องการ
และโอกาสที่หลากหลาย ธนาคารห้ามไม่ให้มีการแบ่งแยกชนชาติ ผิวสี สัญชาติ สถานะพลเมือง หลักความเชื่อ ศาสนา การเข้าร่วมศาสนา อายุ 
เพศ เพศสภาพ การตั้งครรภ์ การเป็นมารดา ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลผู้ป่วยใกล้ชิด สถานภาพ การอยู่กินกับคนเพศเดียวกัน รสนิยมทางเพศ 
ตัวตนทางเพศหรือการแสดงออกทางเพศ ข้อมูลทางพันธุกรรม ความพิการ สถานะทหารผ่านศึก หรือสถานะอ่ืนใดท่ีได้รับการคุ้มครองภายใต้
กฎหมาย

ความเสมอภาคในการท�างาน
ธนาคารจะจดัให้มคีวามเสมอภาคในการท�างานให้พนกังานทกุคนมโีอกาสในการท�างานทีเ่ท่าเทยีมกนัและจะไม่ยอมให้เกดิการกระท�าใดๆ

ที่ก่อให้เกิดการแบ่งแยก โดยเฉพาะการแบ่งแยกด้านเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ เพศสภาพ ตัวตนทางเพศ ศาสนา อายุ สถานภาพ การตั้งครรภ์ ความ
พิการ หรือสถานะอื่นๆ ใดๆ ที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ความมีเกียรติในการปฏิบัติงาน
ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้เกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะพนักงานของธนาคาร และต่อต้านการปฏิบัติต่อ

กันใดๆ ซึ่งเป็นการลิดรอนความภาคภูมิใจของพนักงานดังกล่าว เช่น การคุกคาม หรือการกลั่นแกล้ง ซึ่งขัดต่อหลักจริยธรรมของธนาคาร
สถานที่ท�างานที่ปลอดภัย

ธนาคารจะดแูลให้สภาพแวดล้อมการท�างานปลอดจากความรุนแรง ข่มขู ่ คุกคาม และการกระท�าใดๆ ท่ีก่อให้เกดิอนัตราย ถ้าหากเกดิการ 
กระท�าใดๆ ท่ีส่งผลก่อให้เกดิความรนุแรงไม่ว่าจะเกดิขึน้กบับคุคลหรอืทรพัย์สินของธนาคาร จะต้องมกีารรายงานให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทราบทนัที 
พนักงานทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้จ�าหน่ายหรือแจกจ่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติดใดๆ ภายในธนาคารหรือกระท�าในขณะปฏิบัติงาน

การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ธนาคารจะส่งเสรมิ สนบัสนนุให้พนกังานได้รบัโอกาสในการพฒันาตนเองอย่างสม�า่เสมอ ให้ค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมแก่พนกังาน บนพืน้ฐาน 

ของการประเมินผลงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานไว้เป็นความลับและไม่น�าข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานออก 
ไปหาประโยชน์อื่น

5. ความรบัผิดชอบต่อลูกค้า

การดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า
ธนาคารจะจัดให้มีการดูแลลูกค้าโดยการค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ ให้มีการบริการที่ยุติธรรม รับผิดชอบและ 

เสมอต้นเสมอปลาย ธนาคารรับฟังความคดิเหน็ของลกูค้าและดแูลให้บรกิารอย่างมอือาชพีและปฏบัิตต่ิอลูกค้าด้วยความเคารพและใส่ใจความพงึพอใจ
ของลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

การด�าเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
ธนาคารด�าเนนิการต่อข้อร้องเรยีนของลกูค้าอย่างทนัท่วงทแีละกระท�าอย่างมอือาชพี ธนาคารจะส�ารวจพฤตกิารณ์แวดล้อม ท�าความเข้าใจ 

และด�าเนินการจัดการต่อปัญหาและข้อเรียกร้องของลูกค้าอย่างเร่งด่วน ด�าเนินการสืบสวนด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและ โปร่งใส ยุติธรรม  
น�าประสบการณ์ข้อผิดพลาดมาใช้พัฒนาบริการ
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การโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาด
ธนาคารด�าเนนิการโฆษณา จดักจิกรรมทางการตลาด น�าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารท่ีดท่ีีสดุเพือ่ตอบสนองความต้องการและความสามารถ

ของลูกค้า พร้อมท้ัง จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพ่ือให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจ 
รวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่ท�าให้เกิดการเข้าใจผิด

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในและการปิดกั้นข้อมูล
ในฐานะพนักงานของธนาคารที่ให้บริการทางด้านการเงิน คุณอาจจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงท่ีไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (“MNPI”) 

เกี่ยวกับธนาคาร ลูกค้า และบริษัทอื่นๆ ที่ท�าธุรกิจกับธนาคารได้
MNPI คอื ข้อมลูทีไ่ม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ซึง่ถ้าเปิดเผยสูส่าธารณชนแล้ว มคีวามเป็นไปได้สงูทีจ่ะส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของสินทรพัย์

ที่ออกโดยบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นของธนาคารหรือบริษัทอื่น) หรือเป็นข้อมูลที่นักลงทุนจะมองว่ามีส่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น
นโยบายและระเบยีบในการปิดกัน้ข้อมลูหรอืทีเ่รยีกอีกชือ่หนึง่ว่า Chinese Wall นัน้ได้ถกูก�าหนดขึน้เพือ่ใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัข้อมูล

ข้อเท็จจริงที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในด้าน Private side และพนักงานที่อยู่ในด้าน Public side ดังนั้น พนักงานที่
เกี่ยวข้องจึงมีหน้าที่ที่ต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบในการปิดกั้นข้อมูลที่ใช้บังคับกับธุรกรรมของตน

กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล
พนักงานทุกคนจะต้องท�าให้มั่นใจได้ว่า กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคลจะกระท�าลงไปโดยค�านึงถึงชื่อเสียงของธนาคารเป็นสาคัญ ทั้งน้ี 

การกระท�าดงักล่าวต้องเป็นไปตามกฎหมาย ข้อก�าหนด และนโยบายของธนาคารทีเ่กีย่วข้องทัง้หมด และในขณะปฏบิตังิาน พนกังานจะทุม่เทให้กบั 
ผลประโยชน์ของลูกค้าและธนาคารเป็นส�าคัญ ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนตน

การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
พนักงานจะต้องหลีกเลี่ยงกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่อาจจะส่งผลต่อความเป็นกลางในการตัดสินใจในฐานะพนักงานผู้ปฏิบัติงานของ

ธนาคาร และจะต้องไม่ท�าให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาขัดแย้ง หรือดูเหมือนว่าขัดแย้งกับผลประโยชน์ของธนาคาร
การรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ

พนักงานต้องระมัดระวังในการรบัหรือมอบประโยชนห์รือสั่งการให้ผู้อืน่รบัหรือมอบประโยชน์แทนตน รวมทั้งคูส่มรสและญาติของพนักงาน 
อนัเป็นสิง่จูงใจทีอ่าจมผีลต่อการตดัสนิใจทางธรุกจิของธนาคารหรอืเพือ่หวังผลตอบแทน ซึง่ผลประโยชน์อนัเป็นสิง่จูงใจอาจมีผลต่อการตดัสนิใจทาง
ธุรกิจในนามธนาคารหรือเพื่อหวังผลความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือการพิจารณาความดีความชอบประจ�าปี ได้แก่ ของขวัญ ของที่ระลึก เงิน 
ทรัพย์สินใด หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจค�านวณเป็นเงินได้ เช่น การลดหนี้ หรือการลดหนี้ให้เปล่า การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย การให้ใช้บริการโดย
ไม่คิดค่าบริการ หรือคิดดอกเบี้ย หรือค่าบริการน้อยกว่าที่คิดกับบุคคลอื่น โดยปกติทางการค้า และการอื่นซึ่งเป็นการกระท�าที่ท�าให้ผู้นั้นได้รับ
ประโยชน์อันอาจค�านวณเป็นเงินได้ หรือไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย เป็นต้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ก�าหนด

7. การจดัการข้อมูล

การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ
พนกังานจะต้องรกัษาความลบัของธนาคาร ข้อมลูทีเ่ป็นความลับจะอยูใ่นรปูแบบของ ลายลกัษณ์อกัษร การบอกเล่าทางโทรศพัท์ หรอื ทาง

อเิลก็ทรอนกิส์ทีร่วมถงึข้อมลูในรปูแบบต่างๆ จากแอปพลเิคชนัต่างๆ ยุทธศาสตร์ทางธรุกจิ และ รายชือ่ลกูค้าทีอ่ยูใ่นกระบวนการสนิเชือ่ สทิธพิเิศษ
ของลูกค้า และข้อมูลส่วนตัว การที่จะทราบได้อย่างไรว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ จรรยาบรรณธุรกิจที่ดีที่สุดนั้นคือให้ถือว่าข้อมูลส่วนตัว
และข้อมลูทัง้หมดทีม่เีก่ียวกบัธนาคารและธรุกิจต่างๆ ของธนาคาร (เก่ียวกบัลกูค้า คูค้่า ผูผ้ลติสนิค้า กรรมการ และลูกจ้างท้ังในอดตี ปัจจุบนั และ 
อนาคต) ให้ถือว่าเป็นความลับทั้งหมด เว้นแต่ว่ามีข้อก�าหนดเป็นอย่างอื่น

การสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
ธนาคารเคารพในสทิธขิองพนกังานในการเข้าร่วมการสนทนาเกีย่วกบัสงัคม วชิาชพี และการเมอืงนอกทีท่างาน แต่ทัง้นี ้การสือ่สารเกีย่วกบั 

ธนาคารและธุรกิจของธนาคารจะต้องถูกส่ือสารออกไปโดยผู้ท่ีมีอ�านาจในการพูดแทนธนาคาร เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างถูกต้องและสะท้อน 
ให้เหน็มมุมองของธนาคารทีแ่ท้จรงิเท่านัน้ นอกจากนี ้ธนาคารทราบว่าธนาคารมีหน้าท่ีในการด�าเนนิการให้เป็นไปตามข้อก�าหนดเกีย่วกบัการสือ่สาร
ประเภทต่างๆ และในการปกป้องความลับของธุรกิจของธนาคารและข้อมูลของลูกค้า
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8. การก�ากับดูแลโดยรวม

วัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ทางท่ีดทีีส่ดุในการก�ากบัดแูลการปฏบัิตใิห้เป็นไปตามกฎเกณฑ์นัน้ คอื การสร้างให้เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองค์กร วฒันธรรมการปฏิบตัิ

ตามกฎเกณฑ์ที่แท้จริงนั้นจะเกิดข้ึนได้ต้องสร้างจากผู้บริหารสูงสุดที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และ
ยุตธิรรม ทัง้นีพ้นกังานทกุคนของธนาคารจะต้องค�านึงถงึสิง่ท่ีถกูต้องมาก่อนเรือ่งของการให้บรกิารอย่างรวดเรว็ การสร้างก�าไร หรอืการสร้างภาพลักษณ์ 
ให้แก่ตนเอง

ระบบแจ้งเบาะแสภายใน
เมือ่พบเหน็การกระท�าทีฝ่่าฝืนหรอืไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด ผูพ้บเหน็สามารถรายงานหรอืส่งเรือ่งร้องเรยีนมาได้ทีส่�านกักรรมการผู้จดัการใหญ่  

หรือ หน่วยงานตามที่ก�าหนดไว้ในนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด ธนาคารสัญญาว่าทุกข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส ใส่ใจ และยตุธิรรมในทกุกระบวนการ โดยรายชือ่ของผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบัและได้รบัการคุม้ครองทัง้ระหว่างการด�าเนนิการ 
สอบสวนและเสร็จสิ้นกระบวนการ

9. การผูกขาดทางการค้าและการระงบัข้อพิพาท

การผูกขาดทางการค้า
ธนาคารด�าเนินธุรกิจอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็นธรรม ธนาคารและพนักงานทุกคนจะต้องไม่กระท�าการกล่าวโจมตีคู่แข่งหรือกระท�าการ

ใดๆ ทีเ่ป็นการให้ข้อมลูทีค่ลมุเครอืจนท�าให้คูแ่ข่งขาดความน่าเชือ่ถอื รวมทัง้ไม่ขดัขวางลกูค้าในการเปลีย่นไปใช้บรกิารกบัธนาคารอืน่จนเกนิความ
เหมาะสม

การระงับข้อพิพาทภายใน
ธนาคารจะจัดให้มีการระงับข้อพิพาทซึ่งเป็นกระบวนการภายในโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยไม่ว่าจะเป็นข้อพิพาทของพนักงานที่เกี่ยวกับการ

ท�างานหรือข้อพิพาทระหว่างธนาคารกับลูกค้า ธนาคารให้ความใส่ใจในความพึงพอใจท้ังของพนักงานและลูกค้าเป็นส�าคัญ โดยจะแจ้งชื่อผู้ติดต่อ
ประสานงานในการสืบสวนข้อพิพาทที่เกิดขึ้นและหากเกิดเหตุการณ์ที่ท�าให้การสอบสวนล่าช้า ธนาคารจะสามารถชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้าได้

การระงับข้อพิพาทภายนอก
หากเกดิข้อพพิาทขึน้และข้อพพิาทดงักล่าวต้องใช้กระบวนการภายนอกในการระงบัข้อพิพาท เช่น กระบวนการศาล หรอืกระบวนการระงับ

ข้อพิพาทอ่ืนๆ นอกศาล ธนาคารจะจดัให้มกีระบวนการให้ความร่วมมอืกบัการระงบัข้อพพิาทภายนอก ซึง่กระบวนการดงักล่าวจะไม่มค่ีาใช้จ่ายใดๆ  
ทั้งสิ้นและเป็นไปตามมาตรฐานของกระบวนการระงับข้อพิพาทภายนอก แต่ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธนาคาร

ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจ (ฉบับเต็ม) ยังได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร www.krungthai.com เลือก -> เกี่ยวกับธนาคาร -> การก�ากับดูแลกิจการ  
-> จรรยาบรรณ

 กฎบัตรของคณะกรรมการ และกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด  
 รายละเอียด กฎบตัรของคณะกรรมการ และกฎบตัรของคณะกรรมการชดุย่อยแต่ละชดุ ได้แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ของธนาคาร www.krungthai.com 
เลือก -> เกี่ยวกับธนาคาร -> การก�ากับดูแลกิจการ -> กฎบัตรของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย 
  - กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร 
  - กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 
  - กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
  - กฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
  - กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  - กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง
  - กฎบัตรคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
  - กฎบัตรคณะกรรมการอิสระ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ�าปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายวิชัย    อัศรัสกร    ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทียนชัย  รับพร    กรรมการตรวจสอบ
3. นางนิธิมา   เทพวนังกูร   กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบปฏบิตัหิน้าทีต่ามขอบเขต ความรบัผดิชอบทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะ

กรรมการธนาคาร ซึง่สอดคล้องตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และระเบยีบกระทรวงการคลงั โดยคณะ
กรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการก�าหนดกระบวนการท�างานท่ีเป็นระบบในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ระบบการบริหารความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส�าคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของธนาคารและสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น 
Trusted Advisor สรุปได้ ดังนี้

• ให้ความส�าคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงขององค์กร (Risk Culture) ผลักดันให้การด�าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล มีการก�ากบัดูแลทีด่ ีและมกีารควบคมุภายในทีเ่ข้มแข็ง รองรับการด�าเนินธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลง ผ่านโครงการกรงุไทยคุณธรรม (1 แผนงาน  
1 ความยั่งยืน) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลให้หน่วยงาน First Line of Defense มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ โดยน�าปรัชญาแนวคิด “ระเบิด 
จากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อน
กระบวนการตาม Three Lines Model เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

• สนับสนุนให้สายงานตรวจสอบภายใน ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบภายใน AAA: Assurance Advising และ 
Anticipation โดยเพิ่มบทบาทจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้ค�าแนะน�า ข้อเสนอแนะ
จากสิ่งที่ตรวจพบ (Advising) และพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Anticipation) เพื่อป้องกันและปิดจุดเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ก่อน โดยในปี  
2564 สายงานตรวจสอบภายใน ได้น�ากระบวนการ Design Thinking Process เข้ามาด�าเนินการในการ Advising ร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อระบุสาเหตุ
ของปัญหา และแนวทางการแก้ไข 

• สนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการตรวจสอบ โดยน�าระบบ Robotic Process Automation (RPA) เข้า
มาด�าเนินการ เริ่มตั้งแต่การพัฒนา Rule Base ในการตรวจสอบ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตลอดจนตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง (Continuous Audit) เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในงานตรวจสอบ รวมทัง้ยกระดบัการป้องกนั แก้ไขปัญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานผดิพลาดในเชงิระบบ เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย
ที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร โดยในปี 2564 สายงานตรวจสอบภายในได้สร้างกระบวนการตรวจสอบ และพัฒนางานตรวจสอบแบบ Continuous Audit 
น�าเครื่องมือ Data Analytic และ RPA ใช้เป็นเครื่องมือหลักในการตรวจสอบ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการตรวจสอบแบบอัตโนมัติ ปรากฏผลให้
สามารถครอบคลุมขอบเขตการตรวจสอบในเรื่องนั้น ๆ ได้ทั้งหมด และลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

• พัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะส�าคัญที่จ�าเป็นที่ต้องใช้ในการด�าเนินการ
ตรวจสอบได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ Digital Banking และ 
บรรลุผลการเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานรับตรวจ 

• ให้ข้อเสนอแนะ โดยน�าข้อตรวจพบหรือเหตุการณ์ที่สายงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก�ากับตรวจพบ จัดท�าเป็น Lesson Learned 
เพื่อน�ามาพิจารณาพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 19 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ  
ผูบ้รหิารระดบัสงู และผูส้อบบญัชใีนวาระท่ีเกีย่วข้อง มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดอืน โดยมีรายละเอยีด
การเข้าประชุม ดังนี้

 กรรมการตรวจสอบ     จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
นายวิชัย     อัศรัสกร      18
พลเอก เทียนชัย  รับพร       19
นางนิธิมา    เทพวนังกูร      19

สรุปสาระส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้

การสอบทานรายงานทางการเงนิ
สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร

และบรษิทัย่อย ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารสายงานบรหิารการเงนิ มกีารหารอืกบัผูส้อบบญัชอีย่างสม�า่เสมอ ในเรือ่งความถกูต้องของงบการเงนิ  
การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน 
งบการเงินของผู้สอบบัญชี ซ่ึงมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงิน และรายงานทางการเงิน จัดท�าขึ้นตาม 
ข้อก�าหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับ 
ผู้ใช้งบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต 
แนวทาง และแผนการสอบบญัช ีความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าท่ี รวมท้ังพฤตกิารณ์อนัควรสงสยัเกีย่วกบัการทุจรติ หรอืฝ่าฝืนกฎหมายท่ีเกีย่วข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ตามมาตรา 89/25 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยในปี 2564 ผู้สอบบัญชี
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ไม่มีข้อสังเกตท่ีเป็นสาระส�าคัญ และไม่พบพฤติการณ์อันควรสงสัย 
ดังกล่าว

การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรอือาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคาร
อย่างมีนัยส�าคัญ โดยในปี 2564 ไม่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เข้าเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ 

การสอบทานการบรหิารความเส่ียง
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทาง 

การเงนิ ตลอดจนตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง ผ่านสรปุรายงานผล 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการก�ากับดูแลความเสี่ยง เป็นประจ�า 
ทกุไตรมาส เพือ่ให้มัน่ใจว่าการบรหิารความเสีย่งของธนาคารด้านต่าง ๆ   
มคีวามเหมาะสม มปีระสิทธภิาพ และความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้  
รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งภายในและ 
ภายนอกทีก่ระทบต่อธนาคาร โดยเฉพาะประเดน็ความเสีย่งด้านเครดติ 
ความเพียงพอในการตัง้ส�ารองหนี ้รวมถงึกระบวนการบรหิารจัดการ NPL 
และ NPA

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  
สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตามการจัดท�าระบบการ
ควบคมุภายในและการจดัท�าแบบประเมนิการควบคมุภายในด้วยตนเอง 
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสม 
เพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ด�าเนนิธรุกจิของธนาคาร โดยพจิารณาผลการก�ากบัดแูลการปฏบัิตติาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชมุคณะกรรมการก�ากบัการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานก�ากับ และผู้สอบ
บัญชีอย่างสม�่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากบั และตามระเบียบปฏบิตังิาน
ของธนาคาร 

การก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน
อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อ

พิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการ 
ปฏบัิตงิาน สิทธ ิและความเป็นอสิระในการปฏบิตัหิน้าที ่อนมุตัแิผนกลยทุธ์ 
สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการ
ตรวจสอบประจ�าปี คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปีของสายงานตรวจสอบ
ภายใน แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและพฒันา แผนเส้นทางความ
ก้าวหน้าของบุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ
ประจ�าปีของผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบ 
ของสายงานตรวจสอบภายใน ติดตามการด�าเนินการแก้ไขใน 
ประเด็นที่ส�าคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบที่ได้รับอนมุัติ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และก�ากับดูแลให้มีการจัดการเร่ืองร้องเรียน หรือการ
แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทัง้ให้ความเหน็
ชอบแผนการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงินประจ�าปี 
ของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ 
พร้อมติดตามการปฏิบัติงานตามแผน และผลการสอบทานของฝ่าย 
สอบทานสินเชื่อ

การรกัษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
มกีารทบทวนและปรบัปรงุกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้

มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะและ
เป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระทรวงการคลัง และแนวปฏิบัติท่ีดีของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการก�าหนดแผน
พัฒนาทักษะและความรู้ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสมรรถนะ
และความรู้ที่จ�าเป็น (Skill Matrix) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ท�างานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้จิารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชเีป็น

ประจ�าทกุปี ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และน�าเสนอ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท ส�านักงาน 
อวีาย จ�ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร การเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบัญชนีัน้ 
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ  
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธรุกจิในกลุม่ธนาคาร แนวการตรวจสอบ 
ความเป็นอิสระของผู ้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมทั้งได้
พิจารณาการใช้บริการอื่นของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบ
ต่อความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ด้รบัมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมดัระวงัรอบคอบ มคีวาม
เป็นอสิระ มคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษทัภบิาลทีด่ ีตลอดจน 
ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อ 
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีข้อจ�ากัดในการได้รับข้อมูล 
ทรพัยากร และความร่วมมือจากธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่า  
งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือ
ได้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ผูส้อบบัญชมีีความอสิระ 
และปฏบิตัหิน้าทีเ่ยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี การบรหิารความเสีย่งและระบบ
การควบคุมภายใน มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบ 
ภายใน มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมี 
ความเส่ียงสูง และมกีระบวนการตรวจสอบทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนมกีารก�ากบัดแูลการปฏบิติังานให้ถกูต้องตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
การด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

(นายวิชัย อัศรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ



แบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ฉบับน้ีมีข้อควำมบำงส่วนท่ีมีลักษณะเป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคต 
(Forward-Looking Statements) ท่ีเก่ียวขอ้งกับบทวเิครำะห์และขอ้มูลอ่ืน ๆ  (รวมถึงโอกำส โครงกำรด�ำเนินงำน  
และกลยุทธ์ทำงธุรกิจของธนำคำร) โดยข้อควำมในลักษณะดังกล่ำวเป็นควำมเห็นของธนำคำรในปัจจุบัน 
เก่ียวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต แต่มิได้เป็นกำรรับรองผลประกอบกำรในอนำคตของธนำคำรแต่อย่ำงใด  
โดยผลท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคตน้ัน อำจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกข้อมูลท่ีปรำกฏอยู่ใน 
แบบ 56-1 One Report ประจ�ำป ี2564 ฉบบัน้ี ผู้ลงทนุจงึควรพิจำรณำและไม่อำจยึดถือเอำขอ้ควำมท่ีมลัีกษณะ
เป็นกำรคำดกำรณ์ในอนำคตได้

ดังน้ัน ในกำรตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทนุจงึควรใชค้วำมระมดัระวงัและวจิำรณญำณของตนเองในกำรศึกษำขอ้มูล
ของธนำคำรในแบบ 56-1 One Report ประจ�ำปี 2564 ฉบับน้ี

แบบ 56-1 One Report 
ประจ�ำปี 2564 ฉบับน้ี
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ช่วยประหยัดพลังงำน และรกัษำส่ิงแวดล้อม



เพ่ือ



Krungthai Care

35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์: 0-2255-2222  โทรสาร: 0-2255-9391-3  
Krungthai Contact Center: 0-2111-1111  Corporate Contact Center: 0-2111-9999
 krungthai.com  Swift: KRTHTHBK
 

เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ




