เคี ยงข้ า งไทย เคี ยงข้ า งคุ ณ
รายงานประจําปี 2563

Krungthai พร้อมเคียงข้างคุณสู่ยุคดิจท
ิ ัลด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
และก้าวข้ามทุกขีดจํากัดเพื่ อให้ลก
ู ค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และคนไทยทุกคน
เข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างสมบูรณ์แบบ มีความเป็นอยู่ที่ดีข้น
ึ

Pillar

ดูแลธุรกิจหลักเดิมของธนาคาร (เรือบรรทุกเครื่องบิน)
ให้มเี สถียรภาพ เติบโตอย่างระมัดระวังและยั่งยืน

EXECUTION

PILLARS
Pillar

ดําเนินธุรกิจอยู่บนความโปร่งใสและความยั่งยืน
ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”

เพื่ อรับมือกับผลพวง Perfect Storm ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ธนาคารจึงขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
2 Banking Models ภายใต้แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติ

Pillar

ปรับกระบวนการทํางานให้เป็นรูปแบบ Digitization
ลดการใช้จนถึงไร้กระดาษ (Paperless)

Pillar

การคิดริเริม
่ หาพั นธมิตร เพื่ อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
สร้างแหล่งรายได้ใหม่ เพื่ อตอบโจทย์ยุค Next Normal

Pillar

การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้าธนาคาร
(X2G2X)

19

รางวัล
แห่ ง ความภาคภู มิ ใ จ
ธนาคารคู่คนไทย เพื่ อเศรษฐกิจไทย เพื่ อสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
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13

5

9

7
4

The Asian Banker
1 . Leadership Achievement Award for
Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand
2. Best CEO Response to COVID-19 in Thailand
จากการที่ธนาคารมีความโดดเด่ นในการบริหารจัดการ
ในช่วงโควิด-19 ในทุกมิติ
The Banker
3. Bank of the Year 2020 in Thailand
จากการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐที่มีความโดดเด่ น
ด้ านการบริหารจัดการที่ เป็นเลิ ศในทุกมิติ
CFI
4. Best Social Impact Bank - Thailand 2020
จากการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ที่ มีบทบาทสําคั ญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จของประเทศ

1

TMA
5. Thailand Corporate Excellence Awards 2020
จากการเป็นองค์ กรที่ มีความเป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการ
ในสาขาต่ างๆ
6. Thailand Digital Excellence Awards 2020
จากการสร้าง Krungthai Innovation Lab เป็นศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีชั้นสู ง เพื่ อวางรากฐานบริการทางการเงินรูปแบบใหม่
LINE Thailand
7 . Best Smart Channel in Finance & Insurance : Krungthai Care
8. Best Ofﬁcial Account of the Year : Krungthai Connext
จากการที่ ธนาคารมีบริการทางการเงินครบวงจร
Thai ESCO Association
9. ESCO Excellent Financial Supporting Awards
จากการเป็นสถาบันการเงินชั้นนําที่ สนับสนุนธุรกิ จ
บริษัทจัดการพลั งงาน

10

12

11
16

14

8
2

3

15

สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิ จ (สคร.)
10. คณะกรรมการรัฐวิสาหกิ จดี เด่ น ประจําปี 2563
11. การบริหารจัดการองค์ กรดี เด่ น ประจําปี 2563
12. ความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดี เด่ น ประจําปี 2563
จากการที่ ธนาคารมีการกํ ากั บดูแลกิ จการที่ ดี มีการดํ าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโดดเด่ นในการขับเคลื่ อนองค์ กร
ในภาวะวิกฤตโควิด-19

สยามรัฐ
16. ธนาคารรัฐด้ านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม
จากผลโหวตทางออนไลน์ว่าเป็นธนาคารที่ ได้ รับความนิยม
ใน Social Media จากประชาชนอย่างแท้ จริง

ตลาดหลั กทรัพย์แห่ งประเทศไทย
13. SET Awards 2020 Thailand Sustainability
Investment (THSI)
จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดํ าเนินธุรกิ จ
ที่คํานึงถึ งสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษั ทภิ บาล

สถาบันไทยพั ฒน์
18. Sustainability Disclosure Award ประจําปี 2563

Business+
14. Thailand Top Company Awards 2020
15. Product of the Year Awards 2020 : Krungthai NEXT
จากการที่ ธนาคารมีผลการดํ าเนินงานยอดเยี่ยม
และได้ รับการโหวตจากผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์
ให้ เป็นสินค้ าและบริการที่ยอดเยี่ยมแห่ งปี

การเงินธนาคาร
17. นักการเงินแห่ งปี ประจําปี 2563

กรุงเทพธุรกิ จ
19. นักธุรกิ จแห่ งปี ประจําปี 2563

ใช้ ชี วิ ต ให้ เ ก่ ง ขึ้ น ในแอปเดี ย ว

Krungthai NEXT เสิรฟ
์ ความสะดวกสบาย พร้อมฟีเจอร์ AI อัจฉริยะใช้งานสนุกขึ้น
วางรูปแบบฟีเจอร์ใหม่ รวดเร็วโดนใจให้ ทุกเรื่องธุรกรรมการเงินออนไลน์
ของคุณเป็นเรื่องง่าย สะดวก จบในแอปเดียว
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ

สารจากประธานกรรมการ
ธนาคาร

สารจากกรรมการผู้จด
ั การใหญ่

Statement of Direction,
Vision and Mission

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

ผู้บริหารระดับสูง

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูง
โดยสังเขป

ภาวะแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจ

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การวิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ

รายงานของคณะกรรมการบริหาร

รายงานคณะกรรมการ
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

รายงานของคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการอิสระ

รายงานคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน

การก�ำกับดูแลกิจการ

รายการระหว่างกัน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

งบการเงิน

สารบัญหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�ำคัญอื่น

ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
เงินให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี)

รายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ

เงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง

2563

2563

2563

ล้านบาท

ล้านบาท

2,334,842

88,343

2562

2562

ล้านบาท

ล้านบาท

2,089,873

19.11%
2562

88,316
2562 2563

19.01%
2562 2563

2562 2563

งบการเงินรวม
2563

2562

2561

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2560

2559

2563

2562

2561

(ปรับปรุงใหม่)

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
เงินให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี)
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
และค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
สินเชื่อด้อยคุณภาพ
สินทรัพย์
เงินรับฝาก
หนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
ผลการด�ำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
(ส่วนที่เป็นของธนาคาร)
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย
(ROA) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ เฉลีย่
(ROE) (ส่วนทีเ่ ป็นของธนาคาร)
สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง *
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)

2560

2559

(ปรับปรุงใหม่)

2,334,842 2,089,873 2,024,205 1,938,082 1,904,089 2,252,022 2,006,313 1,948,702 1,865,396 1,837,120
150,528

135,228

133,755

125,381 110,782

140,590

126,732

125,340

116,743

102,922

107,138 102,659 106,370 103,020 91,128 103,254 99,224 102,634 98,637 86,786
3,327,780 3,012,216 2,739,203 2,854,210 2,689,703 3,226,987 2,908,358 2,656,181 2,771,583 2,614,798
2,463,225 2,155,865 2,039,602 2,070,875 1,972,404 2,466,780 2,158,460 2,042,948 2,073,594 1,975,158
2,972,717 2,663,890 2,425,062 2,559,991 2,410,299 2,918,012 2,604,135 2,368,676 2,501,454 2,354,343
355,063 348,326 314,141 294,219 279,404 308,975 304,223 287,505 270,129 260,455
343,466 338,287 305,875 287,861 274,187 308,975 304,223 287,505 270,129 260,455
112,837
24,494
88,343
33,905
53,465
19,439
16,732

122,971
34,655
88,316
37,342
62,474
32,138
29,284

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

97,894
22,996
74,898
26,567
46,961
13,292
13,292

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

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

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

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

0.53

1.02

1.02

0.81

1.17

0.43

0.95

0.92

0.79

1.12

4.91

9.09

9.60

7.99

12.42

4.34

8.90

9.00

8.03

12.11

3.81
19.11
25.40

4.33
19.01
24.91

4.53
18.22
22.47

4.19
17.15
21.04

3.97
16.60
19.98

3.79
18.76
22.10

4.33
18.66
21.76

4.52
18.19
20.56

4.14
17.45
19.32

3.89
16.85
18.63

122,886 129,230
36,023 42,264
86,863 86,966
36,361 37,722
49,483 50,631
24,110 33,565
22,440 32,304

* ปี 2563, 2562, 2561, 2560 และ 2559 งบการเงินรวมเป็นตัวเลขกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
หมายเหตุ: ธนาคารได้ปรับปรุงงบการเงินส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพือ่ ให้สามารถเปรียบเทียบได้กบั ปี 2561 ตามงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคารและบริษทั ย่อย หลังการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ธนาคารกรุงไทย
จึงมีส่วนส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ทั้งของภาครัฐ
และธนาคารแห่งประเทศไทย

ปี 2563 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบ
อย่างหนักจากปัจจัยแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก โดยเฉพาะการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท�ำให้รฐั บาลจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินมาตรการต่างๆ
ทั้งมาตรการด้านสาธารณสุข มาตรการเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับ
ผลกระทบ รวมถึงมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เช่นเดียวกับ
ภาคการเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันการเงินออก
มาตรการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องให้กบั ลูกหนีใ้ นกลุม่ ต่างๆ ด้วย
ธนาคารกรุงไทยในฐานะที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจ จึงมีส่วน
ส�ำคัญในการร่วมขับเคลื่อนมาตรการดังกล่าว ทั้งของภาครัฐและ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การออกมาตรการสินเชื่อเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบอย่างต่อเนือ่ ง และโดยเฉพาะการสร้าง
แพลตฟอร์มสําหรับโครงการและมาตรการของรัฐบาล อาทิ โครงการ
“ชิมช้อปใช้” “เราไม่ทงิ้ กัน” “เราเทีย่ วด้วยกัน” และ “คนละครึง่ ” นับเป็น
ความภาคภูมิใจของชาวกรุงไทยที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันแสดงบทบาท
ในการเป็ น หนึ่ ง ในฟั น เฟื อ งหลั ก ที่ ช ่ ว ยส่ ง เสริ ม การฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ
ของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังยึดมั่นการด�ำเนินงานตามกรอบ “กรุงไทย
คุณธรรม” โดยปลูกฝังและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีความ
ซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมทัง้ เปิดรับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะใหม่ที่สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่
(The Great Reset) ซึง่ จะส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงภูมทิ ศั น์ของเศรษฐกิจ

และแนวทางปฏิบัติของธุรกิจในระยะข้างหน้าที่มุ่งเน้นการด�ำเนินงาน
ภายใต้การค�ำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
บรรษัทภิบาลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถก้าวผ่าน
เข้าสูย่ คุ Digital Economy ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธนาคารพาณิชย์
ชั้นนําของประเทศที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน ทั้งการดูแลและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
การให้บริการและค�ำแนะน�ำที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง การร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งการสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น สมดังวิสัยทัศน์ของธนาคาร
คือ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และบริษัท
ในเครือ ผมขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึง
ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ส�ำหรับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ที่ได้มอบให้กับธนาคารกรุงไทยเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน
จะยังให้การสนับสนุนธนาคารอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการธนาคาร
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สารจากกรรมการผู้จด
ั การใหญ่
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

การที่ธนาคาร
ระหว่างการพั ฒนาระบบดิจท
ิ ัล พร้อมๆ กับการปรับโครงสร้างพื้ นฐานภายใน
ให้แข็งแกร่ง ได้มีส่วนช่วยรองรับผลกระทบจาก Perfect Storm ได้ระดับหนึ่ง

ในปี 2563 ที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทาย
หลายด้าน ทั้งความท้าทายเดิมจากโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
อาทิ หนี้ครัวเรือนในระดับสูง และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ อีกทั้งความ
ท้าทายใหม่ โดยเฉพาะ Digital Disruption และการแพร่ระบาดของ
COVID-19 เศรษฐกิจไทยจึงอยู่ภายใต้พายุใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์
ที่เราไม่เคยพบเจอกันมาก่อน หรือ Perfect Storm ซึ่งสร้างความ
ไม่แน่นอนและผลกระทบทีร่ นุ แรงให้กบั ทุกภาคส่วน รวมถึงการด�ำเนินงาน
ของธนาคารพาณิชย์
ธนาคารกรุงไทยจึงเร่งด�ำเนินการออกมาตรการ ทั้งในส่วนที่
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย และที่ธนาคารด�ำเนินการเอง เพื่อ
บรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับลูกค้า ที่ส�ำคัญธนาคารได้เร่งด�ำเนินการ
ตามแผนบูรณาการระหว่างการพัฒนาระบบดิจิทัล พร้อม ๆ กับ
การปรับโครงสร้างพื้นฐานภายในให้แข็งแกร่ง ที่ได้ท�ำมาตลอด 3 - 4 ปี
ที่ผ่านมา ได้มีส่วนช่วยรองรับผลกระทบดังกล่าวได้ระดับหนึ่ง เช่น
การสร้างความสมดุลของคุณภาพสินเชือ่ กับความเสีย่ งและผลตอบแทน
หรือ Rebalancing Portfolio การตั้งส�ำรองหนี้ต่อหนี้สงสัยจะสูญ
(coverage ratio) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และควบคุมสัดส่วนหนี้
ที่ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด รายได้ รวมทั้ ง การน� ำ เทคโนโลยี เ ข้ า มาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในกระบวนการท�ำงาน นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เดินหน้า
ยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models ที่มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจ
2 รูปแบบไปพร้อม ๆ กัน คือ เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) มุ่งเน้น
ขับเคลื่อนธุรกิจหลักของธนาคาร และเรือเร็ว (Speedboat) ที่มุ่งเน้น
การสร้างโมเดลทางธุรกิจใหม่ รวมถึงการสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถ
เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking)
เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ บริ บ ทของการเปลี่ ย นแปลงที่ รุ น แรงและรวดเร็ ว
ยิ่งกว่าเดิม
การบูรณาการทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ การตอบโจทย์ภารกิจของ
ภาครัฐคูข่ นานกับภารกิจการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ซึง่ ในช่วงทีผ่ า่ นมา

ธนาคารได้สนับสนุนภาครัฐในการผลักดันนโยบาย Thailand 4.0
ผ่ า นการพั ฒ นาดิ จิ ทั ล แพลตฟอร์ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว น
สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และโดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจ
ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 นับเป็นความภาคภูมใิ จ
ของธนาคารที่ได้ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์มและท�ำหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์
ในโครงการ “เราไม่ทงิ้ กัน” ซึง่ โครงการนีส้ ามารถให้ความช่วยเหลือและ
เยียวยาประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบได้มากถึง 15.3 ล้านคน
โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ที่ช่วยให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ
ผ่านโครงการฯ แล้วไม่ต�่ำกว่า 20,000 ล้านบาท โครงการ “คนละครึ่ง”
ที่นอกจากจะมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากแล้ว ยังช่วย
สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
(Digital Literacy) ผ่านการใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” และ “ถุงเงิน”
ของธนาคาร ทั้งนี้ จากการสนับสนุนโครงการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ธนาคารมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย
นอกจากนี้ ธนาคารยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ในการคิ ด ค้ น และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์/บริการทางการเงินดิจิทัล ที่สอดรับกับพฤติกรรมของลูกค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เช่น แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ที่พัฒนาด้วย
เทคโนโลยี ชั้ น น� ำ ระดั บ โลกและมี ฟ ี เ จอร์ ที่ ส ามารถรองรั บ กิ จ กรรม
การเงินในอนาคต มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นระบบเปิด สามารถ
รองรับบริการยุคดิจิทัล อาทิ การบริการด้านสุขภาพผ่าน Health
Wallet และการซื้ อ ขายพั น ธบั ต รแบบดิ จิ ทั ล เป็ น ครั้ ง แรกของ
ประเทศไทยผ่าน Wallet สบม. มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ใช้รับเงิน
ช�ำระค่าสินค้าที่สะดวก สามารถทดแทนเครื่อง EDC แบบดั้งเดิม
มีการคิดค้นวิธีการการช�ำระเงินโดยใช้บัตรประชาชนและน�ำมาใช้
เป็นครัง้ แรกของประเทศไทย ทัง้ นี้ จากความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ท�ำให้ในปี 2563 ได้ผลประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากหลาย
ภาคส่วน และธนาคารได้รับรางวัลทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ
เพิ่มขึ้นมากอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ส�ำหรับในปี 2564 ธนาคารยังให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 2 Banking Models ภายใต้แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติ
(5 Execution Pillars) เพื่อรับมือกับผลพวงของ Perfect Storm ที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการด�ำเนินชีวิตแบบ New Normal คือ
1. ดูแลธุรกิจหลักเดิมของธนาคาร (เรือบรรทุกเครือ่ งบิน) ให้มเี สถียรภาพ
เติบโตอย่างระมัดระวังและยั่งยืน โดยเน้นการดูแลคุณภาพสินเชื่อ
อย่างใกล้ชิด ช่วยประคับประคองลูกค้าบุคคลและลูกค้าผู้ประกอบการ
ให้สามารถปรับตัว และก้าวผ่านช่วงที่ยากล�ำบากนี้ไปได้มากที่สุด
เพื่อลดความเสี่ยงของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ควบคู่ไปกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในทุกมิติ พร้อมบริหารจัดการหนี้เสีย รวมทั้งต่อยอด
จากลูกค้ากลุ่มเดิม โดยหาโอกาสในการ Cross Sell 2. การคิดริเริ่ม
หาพันธมิตร เพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ สร้างแหล่งรายได้ใหม่
เพื่อตอบโจทย์ยุค Next Normal ซึ่งในปีที่ผ่านมา ธนาคารได้จัดตั้ง
บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ำกัด เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงิ น ดิ จิ ทั ล รู ป แบบใหม่ ผ่ า นแนวคิ ด Open Ecosystem
3. ปรับกระบวนการท�ำงานให้เป็นรูปแบบ Digitization ลดการใช้จนถึง
ไร้กระดาษ (Paperless) โดยน�ำระบบ RPA หรือ Robotic Process
Automation และปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาใช้ในการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการให้บริการ 4. การต่อยอด
ธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้าธนาคาร (X2G2X) ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง
และต่อเชื่อมด้วยคู่ค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายใน 5 Ecosystems 5. ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนความโปร่งใสและ
ความยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน”
โดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต อีกทั้งการด�ำเนินธุรกิจจะค�ำนึงถึงหลัก ESG (Environment,
Social and Governance) สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการ
ต่างๆ เพื่อดูแลคนไทย ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น
โครงการกรุงไทยรักชุมชน โครงการ UNDP กรุงไทยรักเกาะเต่า
ผมเชื่อมั่นว่าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 2 Banking Models ด้วย
แผน 5 ยุทธการฝ่าวิกฤติดังกล่าว จะช่วยให้ธนาคารสามารถด�ำรง
บทบาทการเป็นธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำของประเทศ มีคุณภาพของ
สินทรัพย์ที่ดี มีเสถียรภาพ มีส่วนร่วมในการผลักดันประเทศไทยให้
ก้าวสู่สังคมไร้เงินสดตามนโยบาย Thailand 4.0 สามารถปรับตัวได้ดี
ในการก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคต ลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึง
บริ ก ารทางการเงิ น ของประชาชนคนไทยและผู ้ ป ระกอบการไทย
ช่วยสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร
และยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) ส่งผลให้
ธนาคารกรุงไทยเติบโตและอยูเ่ คียงข้างคนไทย ได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน

01

ดูแลธุรกิจหลักเดิมของธนาคาร
(เรือบรรทุกเครื่องบิน)
ให้มีเสถียรภาพ เติบโตอย่าง
ระมัดระวังและยั่งยืน

02

การคิดริเริม
่ หาพั นธมิตร
เพื่ อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ
สร้างแหล่งรายได้ใหม่
เพื่ อตอบโจทย์ยุค Next Normal

03

ปรับกระบวนการท�ำงานให้เป็น
รูปแบบ Digitization
ลดการใช้จนถึงไร้กระดาษ
(Paperless)

04

การต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้าธนาคาร (X2G2X)

05

ด�ำเนินธุรกิจอยู่บนความ
โปร่งใสและความยั่งยืน ตาม
วิสัยทัศน์ “กรุงไทย เคียงข้างไทย
สู่ความยั่งยืน”

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
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Statement of Direction,
Vision and Mission

ธนาคารกรุงไทยมี Statement of Direction เป็น
สถาบั น การเงิ น เพื่ อการพั ฒนาในการสร้ า งโอกาส
ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการ
ให้ ค วามรู้ ท างการเงิ น เพื่ อสนั บ สนุ น ความเข้ ม แข็ ง
ของเศรษฐกิ จฐานราก พั ฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล้�ำในสังคม ภายใต้
การบริหารจัดการองค์ กรที่ มั่นคง โปร่งใส และยั่ งยื น
โดยการน� ำ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
การบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน

ธนาคารกรุงไทยด�ำเนินธุรกิจภายใต้วส
ิ ัยทัศน์ Growing Together for Sustainability “กรุงไทย เคียงข้างไทย
สู่ ค วามยั่ ง ยื น ” โดยมุ่ ง มั่ น ดู แ ลและพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร เพื่ อสนั บ สนุ น การเติ บ โตและความมั่ ง คั่ ง แก่ ลู ก ค้ า
สร้างคุณภาพที่ดีข้น
ึ แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

	ดูแลและพั ฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรและระบบงาน

	ให้บริการและค�ำแนะน�ำที่

	ร่วมพั ฒนาเศรษฐกิจ

มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่าง

สังคม และสิ่งแวดล้อม

ต่อเนื่อง

อย่างยั่งยืน

	สร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
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โครงสร้างองค์กร
ณ 1 กุมภาพั นธ์ 2564

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จด
ั การใหญ่

สายงาน Digital Solutions

สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงาน Global Business
Development and Strategy

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานบริหารการเงิน

สายงานกลยุทธ์
และผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานสื่อสาร
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ
และกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

Krungthai
Group

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ

บริษัท กรุงไทย
ธุรกิจลีสชิง
่ จํากัด

บริษัท กรุงไทย
ไอบีเจ ลิสซิ่ง จํากัด

บริษัท บัตรกรุงไทย
จํากัด (มหาชน)

บริษัท เคทีซี
นาโน จํากัด

บริษัท เคทีซี
พรีเพด จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(กรุงเทพฯ) จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(ชลบุร)ี จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(ปทุมธานี) จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(สมุทรปราการ) จํากัด

บริษัท เคทีซี พิ โก
(สมุทรสาคร) จํากัด
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คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลความเสี่ยง

คณะกรรมการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานก�
สายงานก�ำำกักับบกฎเกณฑ์
กฎเกณฑ์
และกฎหมาย
และกฎหมาย

สายงานตรวจสอบภายใน

สายงานปฏิบัติการ

สายงานบริหารความเสี่ยง

สายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน

สายงานปรับโครงสร้างหนี้
และบริหารทรัพย์สิน

สายงานธุรกิจภาครัฐ

สายงานบริหารจัดการ
ทางการเงินเพื่ อธุรกิจ

สายงานทรัพยากรบุคคล
และบรรษัทภิบาล

สายงานเทคโนโลยี

ธุรกิจด้านตลาดทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน

ั การกองทุน
บริษัทหลักทรัพย์จด
กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทย
แอดไวซ์เซอรี่ จํากัด

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จํากัด
(ชื่อเดิม บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด)

ธุรกิจประกัน

ธุรกิจสนับสนุน

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า
ิ จํากัด (มหาชน)
ประกันชีวต

บริษัท รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ จํากัด

บริษัท กรุงไทย คอมพิ วเตอร์
ิ เซส จํากัด
เซอร์วส

บริษัท กรุงไทยพานิช
ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จํากัด

บริษัท อินฟินิธัส
บาย กรุงไทย จํากัด
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คณะกรรมการธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2563

01 |		

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ประธานกรรมการธนาคาร

011
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02 |		

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

03 |		

นายวิชัย อัศรัสกร

		รองประธานกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบริหาร
		และประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

		
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

04 |		

05 |		

นายธันวา เลาหศิรวิ งศ์

		
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

03
04

นายผยง ศรีวณิช

	กรรมการผู้จด
ั การใหญ่ (ผู้มีอำ� นาจลงนาม)
กรรมการบริหาร กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
และเลขานุการบริษัท

05
02

012

คณะกรรมการธนาคาร
ณ 31 ธันวาคม 2563

06 |		

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

07 |		

ศ.(พิ เศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

		
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

		
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

08 |		

09 |		

พลเอก เทียนชัย รับพร

	กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

07
06

นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

		
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

08
09

013
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10 |		

11 |		

นางแพตริเซีย มงคลวนิช

		
กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

12 |		

นางนิธิมา เทพวนังกูร

		
กรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

นายลวรณ แสงสนิท

		
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร
และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง

11
10

12

014

ผู้บริหารระดับสูง
ณ 31 ธันวาคม 2563

01 |		

นายผยง ศรีวณิช

		กรรมการผู้จด
ั การใหญ่

015
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02 |		

นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง

03 |		

	รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารความเสี่ยง

04 |		

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

06 |		

	รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions

05 |		

		รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

นางประราลี รัตน์ประสาทพร

นายสุรธันว์ คงทน

	
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

นายเอกชัย เตชะวิรย
ิ ะกุล

		
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

03

02

04
05
06

016

ผู้บริหารระดับสูง
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07 |		

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

08 |		

นางสาวศรัณยา เวชากุล

	รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

		
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน

09 |		

10 |		

นายสันติ ปริวส
ิ ุทธิ์

	รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานปฏิบัติการ

11 |		

นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ

		รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

นายธวัชชัย ชีวานนท์

		
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่ อธุรกิจ

09
07
08

10
11

017
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12 |

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

13 |		

		
รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย

14 |		

	รองกรรมการผู้จด
ั การใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานเทคโนโลยี

นายกิตติพัฒน์ เพี ยรธรรม

15 |

		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจภาครัฐ

16 |

นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

นายพิ ชิต จงสฤษดิ์หวัง

		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย

นายชาญชัย สินศุภรัตน์

		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย

13
12

14

15
16

018

ผู้บริหารระดับสูง
ณ 31 ธันวาคม 2563

17 |

นายปานะพั นธ์ หาญกิจจะกุล

18 |

นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ

		ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร

19 |		

20 |		

นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ

	
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย

21 |

นางสุวรรณา อนันทานนท์

		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน

นายปฏิเวช สันตะวานนท์

		
ผู้ช่วยกรรมการผู้จด
ั การใหญ่อาวุโส

18
17

19

21
20

019
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ประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป
ประวัติคณะกรรมการธนาคาร (ณ 31
1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ธันวาคม 2563)

ประธานกรรมการธนาคาร
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 กุมภาพันธ์ 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Haven
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014
ของ IOD
• หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ปี 2553
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• หลักสูตร Financial Instrument and Market,
Harvard Business School
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. บีซีพีจี
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการสรรหา
				 บมจ. ท่าอากาศยานไทย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง
2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563 อธิบดีกรมศุลกากร
2560 - 2562		 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
2558 - 2562		 กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2561			 กรรมการ บมจ. ปตท.
2560 - 2561		 อธิบดีกรมสรรพสามิต
2559 - 2560		 กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกันภัย
2558 - 2560		 กรรมการ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
2557 - 2560		 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2557 - 2560		 กรรมการ บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2557 - 2560		 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

รองประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
15 ตุลาคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) North Texas
State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 16/2007 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 59/2005 ของ IOD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถาบันวิทยาการพลังงาน
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และก�ำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
ก�ำกับดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี.บอดี้ แอนด์ เพนท์
2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี. ออโต้เซลส์
2541 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. วี. คอนกลอมเมอเรท
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 9 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563		 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. ปตท.
2560 - 2562		ประธานกรรมการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2554 - 2555		 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท.
2554 - 2555		 กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
2549 - 2555		ประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
2544 - 2554		กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน
บมจ. ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
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3. นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า),
The University of New South Wales ออสเตรเลีย
การอบรม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 215/2016 ของ IOD
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที่ 7/2559
(วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
• ห ลั ก สู ต รผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ด้ า นการค้ า และการพาณิ ช ย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (Sasin)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
2557 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2556 - ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2563		 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
					 บมจ. ปตท.
2554 - 2557		 เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย)

4. นายธันวา เลาหศิรวิ งศ์

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
26 มกราคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 30/2563 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and
Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ ที่ 45/2019
ของ IOD
• Boardroom Success through Financing and Investment
(BFI) รุ่นที่ 2/2017 ของ IOD
• Driving Company Success with IT Governance (ITG)
รุ่นที่ 2/2016 ของ IOD
• หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปธส.) รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 20/2015 ของ IOD
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1/2015
ของ IOD
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 22/2014 ของ IOD
• Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004
ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004
ของ IOD
• IBM/Harvard Management Development Program
ปี 2001
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

• IBM/INSEAD Management Development Program
ปี 1998
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2561 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ การลงทุน บมจ. บีซีพีจี
2557 - ปัจจุบนั 	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ทีพีบีไอ
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการอ�ำนวยการสนับสนุน
การวิจยั และนวัตกรรม
				 ส�ำนักงานการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - 2563		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทย
2561 - 2562		กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย
กองทุนสนับสนุนการวิจัย
2558 - 2562		 ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า
2557 - 2561		 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที
2554 - 2560		กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น
2558 - 2559		ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
				 บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2554 - 2559		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บมจ. อีซี่บาย
5. นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ผู้มีอ�ำนาจลงนาม)
กรรมการบริหาร กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
เลขานุการบริษัท
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ : 8 พฤศจิกายน 2559
• ตอ่ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ :
8 พฤศจิกายน 2563
• เลขานุการบริษัท : 8 กรกฎาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Pittsburgh,
Pittsburgh, Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ University of Arizona,
Tucson, Arizona สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• TIJ Executive Program on the Rule of Law and
Development (RoLD) 2019 สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (TIJ)

• ห ลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk
in the Era of Digital Transformation ปี 2561,
ACIS Professional Center
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016
ของ IOD
• โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน ประธานสมาคมธนาคารไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน
ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิองค์กรต่อต้าน
คอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเฉพาะกิจ เกี่ยวกับการศึกษาและ
ก�ำหนดแนวทางการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้า
ดิจิทัลระหว่างประเทศของไทย (Thailand
National Digital Trade Platform) ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
2563 - ปัจจุบัน	ประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอ
มาตรการบริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วน
ภายใต้คณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ
จากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ คณะกรรมการระบบการช�ำระเงิน
(กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI)
2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจ. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
2563 - ปัจจุบัน	ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (ก.ก.ร. )
2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบัน
การเงินประชาชน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ The ASEAN Bankers Association
(ABA)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินประชาชน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) กระทรวงการคลัง
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจ. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559			 กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2558 - 2559		รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
				 สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
				 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017
ของ IOD
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12
สถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น

ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
(ด้านการบริหารและการจัดการ)
				 ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการคดีพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านกฎหมาย)
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
2561 - ปัจจุบนั 	กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเกีย่ วกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2560 - ปัจจุบัน	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2560		รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
7. ศ.(พิ เศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 กรกฎาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
• Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), Stanford University
สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
• Master of Laws (LL.M.), Harvard University
สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)
• Master of Laws (LL.M.), Cornell University
สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)
• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University
เนเธอร์แลนด์
• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
• ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (เกียรตินยิ ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the
Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD
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• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 112/2014
ของ IOD
• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1/2556
ส�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุน่ ที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่
10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม
• หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 สถาบันพระปกเกล้า
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท.
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน	นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2561 - ปัจจุบัน คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอ�ำนวยการสถาบันการแพทย์
จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
สภากาชาดไทย
2560 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการ
ต่างประเทศ
2558 - ปัจจุบัน	ผู้อ�ำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2557 - ปัจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 - ปัจจุบนั 	กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย
มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย
(ASIA Crime Prevention Foundation: ACPF)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
2552 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2558		 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�ำ

8. พลเอก เทียนชัย รับพร

กรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
อายุ 65 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)
การอบรม
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the
Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
• Director Certification Program (DCP) 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�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559			ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
2559			 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก)
2557 - 2559		 ปลัดบัญชีทหารบก ส�ำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
2557 - 2559		เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.)
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9. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค

กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 62 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 มกราคม 2558
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด University of
Wisconsin - Madison สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle Tennessee
State University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินและ
การธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2020
ของ IOD
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่นที่ 10/2019 ของ IOD
• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the
Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7/2017 ของ IOD
• Risk Management Program for Corporate Leaders
(RCL) รุ่นที่ 8/2017 ของ IOD
• Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
รุ่นที่ 27/2016 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
ของ IOD
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงก์
• หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006
by Moody’s
• หลักสูตร Regional Workshop “Risk Modeling for
Sovereign Debt Portfolio” by World Bank
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ และกรรมการบริหาร
บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2560		 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง
2546 - 2559		 กรรมการผู้จัดการ
					 บจ. ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์

10. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

กรรมการธนาคาร
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
27 ธันวาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• Master of Laws (Tax), The London School of Economics
and Political Science, University of London
สหราชอาณาจักร
• Master of Arts (Development Policy and Public
Administration), University of Wisconsin Madison
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020
ของ IOD
• IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)
รุ่นที่ 13/2020 ของ IOD
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019
ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 274/2019 ของ IOD
• หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• หลักสูตร Future Economy and Internet Governance Executive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและ
ธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 26/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. บีบีจีไอ
2562 - ปัจจุบัน	ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.)
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2562		 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
2561 			ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
(กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร
2560 - 2561		 รองอธิบดี กรมสรรพากร
2560 - 2561		 กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
2557 - 2560		ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักวิชาการแผนภาษี
กรมสรรพากร
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

11. นางนิธิมา เทพวนังกูร

กรรมการธนาคาร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
อายุ 63 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
12 เมษายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหารการเงิน
(เกียรตินิยมเรียนดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
• Advanced Audit Committee Program (AACP)
รุ่นที่ 34/2019 ของ IOD
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24/2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD
• Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG)
รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD
• Risk Management Committee Program (RMP)
รุ่นที่ 3/2014 ของ IOD
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 126/2009
ของ IOD
• หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General
Electric Crotonville, New York สหรัฐอเมริกา
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561		กรรมการสภา และกรรมการบริหาร
สถาบันวิทยสิริเมธี
2559 - 2561 	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. ไทยออยล์
2559 - 2561		 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บมจ. ปตท.
2558 - 2561		 ประธานกรรมการ บจ. ปตท. ค้าสากล
2558 - 2561		 ประธานกรรมการ
					 บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
2559			ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงิน
และบัญชีองค์กร บมจ.ปตท.
2557 - 2559		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร
บมจ. ปตท.

12. นายลวรณ แสงสนิท

กรรมการธนาคาร
กรรมการบริหาร
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
อายุ 53 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
21 ธันวาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern
University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015
ของ IOD
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง: ผู้บริหารส่วนราชการ
(นบส.2) รุ่นที่ 7 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน อธิบดีกรมสรรพสามิต
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563		ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง
2561 - 2563		 ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2561 - 2563		กรรมการก�ำกับตลาดทุน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
2561 - 2563		 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2561 - 2563		กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
2559 - 2563		กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
บลจ. กรุงไทย
2559 - 2561		 ผูต้ รวจราชการกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
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ประวัติผู้บริหารระดับสูง (ณ 31

ธันวาคม 2563)

1. นายผยง ศรีวณิช

กรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 52 ปี
- ดูรายละเอียดหน้า 21
2. นายพู ลพั ฒน์ ศรีเปล่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารความเสี่ยง
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• ผบู้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยากรพลังงาน
ปี 2019
• Certificate, Role of the Chairman Program ของ IOD
• Certificate, Corporate Governance for Capital Market
ของ IOD
• IFRS 9 Implementation, Incisive Risk Information Limited
ปี 2017
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• The Risk Games Conference 2013: The Asian Banker
Summit 2013 Jakata, Indonesia
• Corporate Credit Rating Analysis Hong Kong
• Bourse Game; Union Bank of Switzerland, Hong Kong
• Portfolio Management; Euro Money, Hong Kong
• Project Management; Alltel Information System
• Syndication Loan; DC Gardner
• Problem Solving and Decision Making, Kepner Tregoe
• Leadership Development Institute, Kepner Tregoe
• Asset & Liability Management, Sendero Institution
• Profitability Measurement and Fund Transfer Pricing,
Sendero Institution
• Risk Management, Risk Metrics

• Advance Volatility Trading; Singapore
• Advance Banking and Risk Management Program,
Nanyang Technology University, Singapore
• Retail Lending and Stress Test, Singapore
• FRM (Financial Risk Manager; GARP)
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2560 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ
2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2560		 ประธานกรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
2557 - 2559 กรรมการบริหาร บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
2556 - 2559		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
				 ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
				 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
3. นางประราลี รัตน์ประสาทพร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงาน Digital Solutions
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 พฤษภาคม 2556
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA, University of Alabama at Birmingham
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Legal Strategies for Personal Data Management,
Chulalongkorn University ปี 2019
• Innovations Payment, Master Card, United Kingdom
ปี 2018
• Fintech Strategy and Innovation Payment System,
Plug and Master Card, Singapore ปี 2018
• SAS Global Forum 2018 (Executive Program),
SAS Software, USA ปี 2018

027

รายงานประจ� ำ ปี 2563

• 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
• หลักสูตร Six Sigma/ Quality Training ปี 2003
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ และรักษาการกรรมการผู้จัดการ
บจ. อินฟินิธัส บายกรุงไทย
2560 - ปัจจุบัน		กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - ก.ย. 2563		 กรรมการ บจ. เนชัน่ แนล ดิจทิ ลั ไอดี
2557 - ก.พ. 2563		 กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่
2559 - ธ.ค. 2562		รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่ และกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ผูบ้ ริหารองค์กร
นวัตกรรมข้อมูลเพือ่ การขับเคลือ่ นธุรกิจ
2557 - 2559			ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชือ่
และกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
4. นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดกลาง
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
26 ธันวาคม 2557
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA
(Update) ปี 2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Executive Talk 2019
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• KTB executive refining program (One-on-one) 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• Interest Rate Indexes และเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรม Derivatives ปี 2015
• หลักสูตรพัฒนานักบริหาร TLCA Executive Development
Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ปี 2014
• กฏเกณฑ์ FATCA ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารของธนาคาร ปี 2014
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จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมิโก้
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2562		 กรรมการ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
2555 - 2562		 กรรมการ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ
2559 - 2561 	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2559		กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2557 - 2559		ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
5. นายสุรธันว์ คงทน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
8 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท Master of Public Administration, University of
Southern California สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการคลัง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• วทิ ยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุน่ ที่ 62 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
• ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)
ปี 2020
• พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA
(Update) ปี 2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Reimaging Your Business for the Digital Age 2019
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.พ. - มิ.ย. 2561	ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2560 - 2561		 กรรมการ บมจ. หลักทรัพย์ กรุงศรี
2560 - 2561		 กรรมการ บจ. เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส
2553 - 2561		 กรรมการ บจ. ท�ำท�ำไป

2559 - 2560		ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่
และวาณิชธนกิจ บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2555 - 2559		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
และผู้จัดการสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 2
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. นายเอกชัย เตชะวิรย
ิ ะกุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 พฤศจิกายน 2560
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 13 ปี 2020
• Digital Transformation for CEO ปี 2020
• ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)
ปี 2020
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.)
รุน่ ที่ 5/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Executive Talk 2019
• หลักการพิจารณาความผิดทางวินยั และตัวอย่างค�ำพิพากษาที่
เกีย่ วข้อง
• Director Certification Program (DCP) ปี 2018 ของ IOD
• Good Corporate Governance for Top Executives,
LEAD Business Institute ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Situational Leadership for Top Leaders ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน 	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
2560 - ปัจจุบนั กรรมการ บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561		ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2560 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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7. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อายุ 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
23 พฤศจิกายน 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน
และปริมาณวิเคราะห์ University of Reading,
สหราชอาณาจักร
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• Executive Talk 2019
• หลักสูตร Blockchain & Bitcoin for Management
รุ่นที่1/256, สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและ
การเงินไทย
• Bank of Thailand’s Treasury Dealer Course ปี 2017
• หลักสูตรอบรมความรู้ด้านตราสารหนี้ของผู้ค้าตราสารหนี้
ปี 2017
• หลักสูตร Inspirational Leadership ปี 2017
• Media Training for Spokespersons ปี 2017
• Customer Segmentation and Micro Segment Analytics
by SAS ปี 2016
• KTB Executive Refining Program ปี 2016
• Strategic Planning Workshop ปี 2015
• Creating the Performance-Driven Organization ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/อนุกรรมการการลงทุน
				 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA)
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
บล. กรุงไทย ซีมิโก้
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการบริหาร บล. กรุงไทย ซีมโิ ก้
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ประธานกรรมการการลงทุน
				 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2559 - 2561		ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Trading
กลุ่ม Global Markets สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน บมจ. ธนาคารกรุงไทย

8. นางสาวศรัณยา เวชากุล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 กรกฎาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Executive Program
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บัญชี)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
• นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ปี 2020
• TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
(หลักสูตรขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
• CFO Focus On Financial Reporting 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน			กรรมการบริหาร บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ก.ค. 2562 - ต.ค. 2562	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
						 ด้านการบริหารการเงิน
							 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2553 - 2562				EVP, Head of Financial Planning &
Analysis (PF&A)
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
9. นายสันติ ปริวส
ิ ุทธิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานปฏิบัติการ
อายุ 58 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• Ethical Leadership Program (ELP) 20/2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2020
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• ความรูเ้ บือ้ งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update)
ปี 2020
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลกับบทบาทหน้าทีข่ องกิจการ
ปี 2020
• การก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงของ
องค์กรก�ำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน
สถาบันพระปกเกล้า ปี 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Krungthai Strategy and Future Direction 2019
• Executive Talk 2019
• แนวทางการปฏิบตั ติ าม พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
• ความรู้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 ปี 2019
• Design thinking: growing the right mindset for better
compliance 2019
• Annual Audit Committee Conference KTB Group 2019
• เกณฑ์การประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่
(Core Business Enablers 8 ด้าน): การตรวจสอบภายใน 2019
• Industry Code of Conduct 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปี 2019
• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)
รุ่นที่ 16/2018 ของ IOD
• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) รุ่นที่ 10/2018 ของ IOD
• One on One Executive Coaching รุ่นที่ 1/2560 จาก
Slingshot Group
• Director Certification Program (DCP) รุน่ 237/2560 ของ IOD
• Advanced Audit Committee Program: AACP ของ IOD
ปี 2017
• Internal Audit in Disruptive Technology
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2017
• Good Corporate Governance for Top Executives,
LEAD Business Institute ปี 2017
• Annual Audit Committee CAACC ปี 2016
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Crucial Conversation, PacRim ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• กฏเกณฑ์ FATCA ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารของธนาคาร
• Situational Leadership Certification (Train the Trainer)
จาก Slingshot Group ปี 2558
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 1,070 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00001%
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
เม.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต.ค.2559 - มี.ค.2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559 		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารกลุ่ม กลุม่ ตรวจสอบด้านสินเชือ่
สายงานตรวจสอบภายใน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
10. นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
• ปริญญาโท การเงิน Rensselaer Polytechnic Ins. สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Thailand HR Forum 2020 (Virtual Conference) ปี 2020
• นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.)
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• Thailand Competitiveness Conference 2019
• Digital HR Forum 2019
• การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
• Executive Talk 2019
• หลักสูตร Annual Conference and Exposition,
สถาบัน Society for Human Resource Management
(SHRM): SHRM, USA ปี 2018
• หลักสูตร 6TH Compensation & Benefits Summit 2018,
สถาบัน Equip global, Singapore
• หลักสูตร TMA Trend Talk #8 Renovate to Innovate:
Moving Forward with Agility in the Digital Era,
Thailand Management Association (TMA) ปี 2018
• Good Corporate Governance for Top Executives,
LEAD Business Institute ปี 2017
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• How Digital Technology Transforms the Financial
Service and Experiences ปี 2016
• Situational Leadership ปี 2015, Slingshot Group
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• Professional Coach Certification Program,
Thailand Coaching Institute ปี 2015
• The GRID for Supervisory Excellence - Experience The Power
to Change, Grid Organization Development LLC ปี 2015
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

• 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�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ต.ค. 2559 - มี.ค. 2563	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2556 - 2559 			ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
11. นายธวัชชัย ชีวานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
อายุ 52 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 มกราคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Seattle University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรม
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• Master Deal Maker Program, University of Pennsylvania, 		
USA
• Director Certification Program (DCP) ของ IOD
• Banking Institutes Program, Sydney, Australia
• IBM Client Executive Program (CEP) Harvard University,
USA
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน			คณะกรรมการประจ�ำวิทยาลัยนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2562 - ปัจจุบนั 			กรรมการ บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์
เซอร์วิสเซส
2562 - ปัจจุบัน 			 กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
2562 - ปัจจุบัน 			 กรรมการ บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)
2559 - ปัจจุบัน			 ประธานกรรมการ บจ. ไซคลิ่งคลาวด์

ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - เม.ย. 2563 กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
ม.ค. 2562 - มี.ค. 2563 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานบริหาร
จัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
						 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
2560 - 2561				กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ. ได้เงิน ดอทคอม
2558 - 2561				กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์
2558 - 2561				กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์
12. นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
อายุ 56 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• หลักสูตรป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
(Federal Bureau of Investigation : FBI) สหรัฐอเมริกา
• LS Course University of Washington USA
• หลักสูตร IMD Advanced Strategic Management
• หลักสูตรการบริหารจัดการความมัน่ คงแห่งชาติ (บมช.) รุน่ ที่ 2
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 24
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 11/2018
ของ IOD
• หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที1่ 3
• หลักสูตรผูบ้ ริหารกระบวนการยุตธิ รรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุน่ ที่ 24
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - ต.ค. 2563 		 กรรมการ บมจ. ทีโอที
2557 - ต.ค. 2563		รองผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

13. นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานเทคโนโลยี
อายุ 51 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
5 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ แพทยสภา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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การอบรม
• หลักสูตรนวัตกรรมการบริหารองค์กร และภาวะผูน้ ำ� โลกดิจทิ ลั
(Digital Leadership and Organization Innovation
Management) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
• Director Certification Program (DCP) รุน่ ที่ 259/2018 ของ IOD
• หลักสูตร “การก�ำกับดูแลส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ขององค์กรก�ำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชน” (PDI) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
• Certificate: The Driving Digital and Social Strategy,
Harvard Business School ปี 2015
• นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 56 นปส. กระทรวงมหาดไทย
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
พ.ย.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
2560 - ปัจจุบัน		ประธานกรรมการบริษัท
บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2562 - ต.ค.2563 	ผูต้ รวจราชการระดับกระทรวง (บริหารระดับสูง)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2561 - 2562			รองเลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(รองอธิบดี , บริหารระดับต้น)
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
2561 - 2561 		ผู้อ�ำนวยการกอง (อ�ำนวยการ ระดับสูง)
กองการต่างประเทศ ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2556 - 2561			ผู้อ�ำนวยการกอง (อ�ำนวยการ ระดับสูง)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. นายกิตติพัฒน์ เพี ยรธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานธุรกิจภาครัฐ
อายุ 54 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 ตุลาคม 2561
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
• Digital Transformation for CEO ปี 2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ อี านุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019

•
•
•
•

การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
Executive Talk 2019
GTB & Government Integrated Strategy to Digital Platform
Leadership Succession Program (LSP),
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ปี 2018
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.),
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี 2561
• One on One Executive Coaching,
บริษัท Slingshot Group ปี 2017
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• Wholesale Banking Transformation
• กฎเกณฑ์ FATCA ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคารและ
ผู้บริหารของธนาคาร
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2560 - 2561 	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2559 - 2560		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 3 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2559		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุม่ ธุรกิจขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
15. นายพิ ชิต จงสฤษดิ์หวัง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย
อายุ 39 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
9 เมษายน 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท MBA Kellogg School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี Bachelor of Science in Commerce McIntire
School of Commerce Charlottesville,
University of Virginia, VA สหรัฐอเมริกา
การอบรม
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2562 - ปัจจุบัน		 กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2563 - ปัจจุบัน		กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ
2562 - ปัจจุบัน		กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกล
ไปด้วยกัน 1
2562 - ปัจจุบัน		กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการ
เงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกล
ไปด้วยกัน 2
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
เม.ย. 2562 - ต.ค. 2562	ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
					 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2561 - ม.ค. 2562 กรรมการ บจ. เนสท์ติฟลาย
2558 - 2560			ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
					 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2556 - 2558			Executive Vice President,
Head of SME Segment
บมจ. ธนาคารทหารไทย
16. นายชาญชัย สินศุภรัตน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการธุรกิจ
เครือข่ายรายย่อย
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ธันวาคม 2562
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรม
• รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update)
ปี 2020
• การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�ำหรับ
ผู้บริหาร ปี 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019
• การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปี 2019
• Digital Transformation in Banking for Executive ปี 2019
• เจาะลึกกฎหมายว่าด้วย พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ (ล่าสุด)
และประกาศ สคบ. 2561 และแนวปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อ
และลีสซิ่งที่ถูกต้อง ปี 2019
• Executive Brand Solicitation ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทย
ธุรกิจบริการ
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2562		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่ม Loan Factory ส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย สายงานบริหารคุณภาพ
สินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
17. นายปานะพั นธ์ หาญกิจจะกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
2 มีนาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ THE UNIVERSITY OF KANSAS,
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
• ความรูเ้ บือ้ งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
• การตรวจสอบ กับ New Normal ปี 2020
• Design Thinking กระบวนการสินเชื่อ เพิ่ม ProductivityEfficiency ปี 2020
• ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล
หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
• พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2020
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ.2562 ปี 2019
• Digital Leadership for Executive ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปี 2019
• เสริมสร้างการปฏิบตั งิ านตามหลักบรรษัทภิบาลทีเ่ ป็นเลิศ ปี 2018
• Workshop Loan Process ปี 2018
• กรุงไทย คุณธรรม เพือ่ การบริหารความเสีย่ งอย่างยัง่ ยืน ปี 2018
• การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Awareness) ปี 2018
• Leadership Performance Development ปี 2017
• เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมส�ำหรับผูบ้ ริหารสถาบันการเงิน ปี 2017
• Annual Audit Committee CAACC ปี 2017
• Thailand 4.0 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความส�ำเร็จ ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
• การพัฒนาภาวะผู้น�ำที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน (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
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จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2557 - 2563		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
สายงานบริหารความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
18. นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
อายุ 50 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• General Management, DUKE University, USA
• Innovation Workshop ปี 2020
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update)
ปี 2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2020
• ความรู้เบื้องต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)
ปี 2020
• Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020
• การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Awareness) ปี 2019
• ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล
หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปี 2019
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
พ.ย.2561 - ก.ย.2563	ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2561 - พ.ย.2561		ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2554 - 2561			ผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ผูบ้ ริหารสาย Corporate
Marketing & Channel Management
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
19. นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
อายุ 57 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
• ผู้น�ำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) ปี 2020
• Thailand HR Forum 2020 (Virtual Conference) ปี 2020
• Service requirement for operation ปี 2020
• Digital Enablement Program ปี 2020
• Workshop Retail Branch Strategy ปี 2020
• Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 ปี 2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2020
• Innovation Workshop ปี 2020
• ความรูเ้ บือ้ งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update)
ปี 2020
• การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2 ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปี 2019
• ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล
หลอกลวง (Phishing Email Process) ปี 2019
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ปี 2019
• การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Awareness)
• Leadership Performance Development ปี 2017
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2561 - 2563		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 สายงานเครือข่าย
ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

2560 - 2561		ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - 2560		ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�ำนักงานเขต
ส�ำนักงานเขตสวนมะลิ
กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1
สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
20. นางสุวรรณา อนันทานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
อายุ 47 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
• Digital Transformation in Banking & CBC2 2020
Strategic Plan ปี 2020
• การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และเทคนิคการบริหารลูกหนี้ ปี 2020
• Corporate Restructure ปี 2020
• พ.ร.บ. คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562: PDPA (Update)
ปี 2020
• ขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มาในรูปแบบอีเมล
หลอกลวง (Phishing Email Process) ผ่านระบบ e-Learning
ปี 2019
• การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส�ำหรับ
ผู้บริหาร ปี 2019
• Crucial Conversation ปี 2019
• Reimaging Your Business for the Digital Age ปี 2019
• งานสัมมนาวันกรุงไทยคุณธรรม ปี 2019
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 ปี 2019
• การก�ำหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ ปี 2019
• พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ปี 2019
• เสริมสร้างการปฏิบตั งิ านตามหลักบรรษัทภิบาลทีเ่ ป็นเลิศ ปี 2018
• กรุงไทยคุณธรรม เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ ปี 2018
• 2002 ISDA Master Agreement ปี 2018
• Storytelling for Leaders ปี 2018
• ผู้น�ำแห่งความไว้วางใจสู่เป้าหมายอันเป็นเลิศ
(Leading at the Speed of Trust) ปี 2018
• Extended DISC ปี 2017
• The 7 Habits of Highly Effective People ปี 2017
• Leadership Performance Development ปี 2017
• Leaders as Coach ปี 2017
• กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB: The Future of Banking ปี 2017
• มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี 2016
• Supply Chain Workshop ปี 2016
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Situational Leadership for Top Leaders ปี 2016

จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) ไม่มี
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - ต.ค.2563		ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2558 - ก.ย.2558		ผู้อ�ำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 บมจ. ธนาคารกรุงไทย
21. นายปฎิเวช สันตะวานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
อายุ 59 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูง
1 ตุลาคม 2559
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) Webster University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
• กระบวนการพิจารณาทางวินัยและความรับผิดทางแพ่งของ
พนักงาน ปี 2561
• One on One Executive Coaching ปี 2561
• Capital Market and GM Product Solution ปี 2561
• Inspirational Leadership ปี 2560
• Optimizing Leadership Program ปี 2560
• Digital Banking & Inspirational Leadership ปี 2016
• Executive Brand Solicitation ปี 2016
• Executive Leadership Development Program (ELDP),
Compass Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ
Cornell University ปี 2015
• TLCA Executive Development สมาคมบริษทั จดทะเบียนไทย
บริษทั หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ปี 2013
จ�ำนวนหุ้น (หุ้น) 4,000 หุ้น (โดยคู่สมรส)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ) 0.00003%
(การถือหุ้นลดลง 63,000 หุ้น จากวันที่ 1 มกราคม 2563)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน/องค์กรอื่นๆ
2561 - ปัจจุบัน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิง่
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
2558 - 2561 			 กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
2559 - 2561 		ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
2557 - 2559 			ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารกลุม่
กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
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ภาวะแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจ

เศรษฐกิจโลกปี 2563
หดตัวรุนแรงถึง

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิ จ
ปี 2563 และแนวโน้ม
ปี 2564
เศรษฐกิจโลกปี 2563 ถดถอยรุนแรงที่สุดในรอบเกือบ 1

ศตวรรษ นับตั้งแต่ต้นปี 2563

มนุษยชาติต้องเผชิญกับการระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ที่เริ่มอุบัติขึ้นครั้งแรก
ทีเ่ มืองอูฮ่ นั่ ของประเทศจีน ก่อนจะลุกลามไปทัว่ ทุกมุมโลกอย่างรวดเร็ว
ท�ำให้หลายประเทศต้องบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด
พร้อมกับการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ ในแบบวิถคี วามปกติใหม่
(New Normal) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคจากคน
สู่คน ส่งผลให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่เข้าสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสที่สอง
ของปี ก่อนจะทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในช่วงไตรมาสทีส่ าม ภายหลังจากได้
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค ควบคูไ่ ปกับข่าวดีเกีย่ วกับความคืบหน้า
ในการคิดค้นวัคซีนต้านโรค อย่างไรก็ดี หลายประเทศกลับมาเผชิญกับ
การระบาดรอบใหม่ในช่วงปลายปี 2563 นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่มี
ผลต่อเศรษฐกิจตลอดปี 2563 อาทิ การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ
และการถอนตัวออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร
(Brexit) โดยในภาพรวมกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้
ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2563 ว่าจะหดตัวร้อยละ 3.5 นับว่าเป็นการ
หดตัวที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่ยุคเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ (The Great
Depression) ในช่วงปี ค.ศ.1930

นโยบายการเงินทัว่ โลกผ่อนคลายอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ตน้ ปี โดยเฉพาะ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงสู่ร้อยละ
0.00-0.25 ทันทีหลังการแพร่ระบาดไม่นานนัก รวมถึงออกมาตรการ
ผ่อนคลายเชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) อย่างไม่จ�ำกัด
เช่นเดียวกันกับธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BOJ)
ที่ใช้มาตรการ QE เพื่ออัดฉีดสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจเป็นจ�ำนวน
มหาศาล พร้อมส่งสัญญาณผ่อนคลายทางการเงินให้เอื้อต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในระยะต่อไป ทว่าในปี 2563 สภาพคล่องในระบบที่อยู่
ในระดับสูง ส่งผลให้ราคาสินทรัพย์ในตลาดทุนปรับตัวสูงขึ้นมากจาก
จุดต�่ำสุดในช่วงไตรมาสที่สอง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวช้าและ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนรอบด้าน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ
ปรับลดดอกเบี้ยลงสู่

0.00%

0.25%
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การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2564 ขึ้นอยู่กับประสิทธิผล

และความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนเป็นส�ำคัญ โดย IMF คาดว่า
เศรษฐกิจโลกจะกลับมาขยายตัวร้อยละ 5.5 เช่นเดียวกับปริมาณ
การค้าโลก (สินค้าและบริการ) ทีค่ าดว่าจะขยายตัวร้อยละ 8.1 ซึง่ ก็ตอ้ ง
ขึ้ น อยู ่ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลและความรวดเร็ ว ในการกระจายวั ค ซี น
เป็นส�ำคัญ ประกอบกับการผ่อนคลายนโยบายการเงินและเม็ดเงินจาก
มาตรการทางการคลังเพือ่ สนับสนุนการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี
เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย ทั้งจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทีก่ ลับมาระบาดรอบใหม่ บริบทของการปรับเปลีย่ น
รูปแบบเศรษฐกิจและระบบทุนนิยมครั้งใหญ่ (The Great Reset) ที่จะ
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น
แนวนโยบายของผู้น�ำสหรัฐฯ คนใหม่ต่อการค้าโลกและประเด็นความ
ขัดแย้งกับจีน แผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของจีนทีม่ งุ่ เน้นการพึง่ พาตนเองด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น ตลอดจนผลความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ
ภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะบังคับใช้ใน
กลางปีนี้ ล้วนมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความเปลีย่ นแปลงต่อเศรษฐกิจ
และสังคมทั่วโลกต่อไป

ปี 2564
คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัว

5.5%

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิผลและความรวดเร็ว
ในการกระจายวัคซีนเป็นส�ำคัญ

038

เศรษฐกิ จไทยปี 2563 หดตั วรุนแรงที่ สุดนั บตั้ งแต่ วิกฤต

โดยหดตั ว ร้ อ ยละ 6.1 มี ส าเหตุ ห ลั ก
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท�ำให้ต้องมีการใช้มาตรการ
ควบคุ ม โรคอย่ า งเข้ ม งวดในช่ ว งไตรมาสที่ ส อง เช่ น ให้ ป ิ ด
กิ จ การเป็ น การชั่ ว คราว จ� ำ กั ด การเดิ น ทางระหว่ า งจั ง หวั ด และ
ระหว่างประเทศ รวมไปถึงหยุดสายการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมใน
ต่างประเทศที่ท�ำให้สายการผลิตในประเทศต้องหยุดไปด้วย โดย
เศรษฐกิจในไตรมาสที่สองหดตัวมากถึงร้อยละ 12.1 แม้มาตรการ
ควบคุมโรคจะผ่อนคลายตามล�ำดับในช่วงครึ่งปีหลัง แต่เศรษฐกิจก็ไม่
สามารถฟืน้ ตัวได้มากนัก เนือ่ งจากขาดรายได้จากนักท่องเทีย่ วต่างชาติ
ซึ่งไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ส่งผลให้ตลอดทั้งปีจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติเหลือเพียงประมาณ 6.7 ล้านคนทีเ่ กือบทัง้ หมดเข้ามาท่องเทีย่ ว
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี ลดลงจาก 39.9 ล้านคนในปีก่อนหน้า ดังนั้น
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กจึงได้รบั ผลกระทบอย่างมาก และแรงงาน
ที่ว่างงาน หรือท�ำงานน้อยชั่วโมงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นมาก
ต้ ม ย� ำ กุ้ ง ในปี 2540

เศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยส่งผลกระทบในวงกว้าง ท�ำให้
รั ฐ บาลด� ำ เนิ น มาตรการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ และ
ประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ทั้ ง มาตรการด้ า นการสาธารณสุ ข
มาตรการเยียวยาและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคม ผ่านพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท รวมถึงจัดสรรงบประมาณมาใช้ในโครงการ
ต่างๆ เช่น “เราไม่ทิ้งกัน” “เราเที่ยวด้วยกัน” “คนละครึ่ง” เป็นต้น ใน
ส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง
ไปที่ร้อยละ 0.50 ซึ่งต�่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ ปรับลดอัตราน�ำส่งเงิน
สมทบกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เพื่อให้
สถาบันการเงินลดอัตราดอกเบี้ยได้เพิ่มเติม และตั้งกองทุนเพื่อรักษา
สภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้ นอกจากนี้ ยังก�ำหนด
มาตรการร่วมกับสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ ปรับ
โครงสร้างหนี้ พักช�ำระหนี้ ชะลอการช�ำระหนี้ และสนับสนุนสินเชือ่ ใหม่
(Soft loan) เป็นต้น
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เศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป

อุปสงค์ต่างประเทศยังคงมี
ความไม่แน่นอนรอบด้าน การเปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติคาดว่า
จะเริ่มขึ้นได้ แต่จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนประชากรที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
ที่ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ส่วนการส่งออกคาดว่าจะฟื้นตัว
ตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลก แม้จะต้องเผชิญกับประเด็นเรือ่ งการขาดแคลน
ตู้ขนส่งสินค้าและอัตราค่าระวางที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงต้นปี ส�ำหรับปัจจัย
ในประเทศ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในประเทศนับตัง้ แต่
ต้นเดือน ธ.ค. 2563 ส่งผลให้อุปสงค์ในประเทศเริ่มกลับมาชะลอลง
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในประเทศที่เป็นเครื่องยนต์หลักของการฟื้นตัว
ซึ่งผลกระทบจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการควบคุม
สถานการณ์จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ประสิทธิผลและความ
รวดเร็วในการกระจายวัคซีนเป็นส�ำคัญ ดังนั้น เศรษฐกิจไทยในปี 2564
มีโอกาสขยายตัวต�ำ่ กว่าระดับร้อยละ 3.2 ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทย
ได้ประเมินไว้ในเดือนธันวาคม 2563
แต่ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มล่าช้าออกไป ท�ำให้คาดว่า
มาตรการเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐจะด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องตาม
ความจ�ำเป็น โดยในส่วนนโยบายการเงินคาดว่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.50 ทั้งนี้ ภาวะการเงินอาจจะมีความผันผวน
ท่ามกลางข่าวดีของความคืบหน้าของการเข้ารับการฉีดวัคซีนในหลายๆ
ประเทศ ท�ำให้พฤติกรรมของนักลงทุนเปิดรับความเสี่ยง (Risk-on
Sentiment) ส่งผลให้เม็ดเงินจากต่างชาติไหลออกจากสินทรัพย์
ปลอดภัย และเข้าสูส่ นิ ทรัพย์เสีย่ งในตลาดเกิดใหม่ รวมถึงไทยมากขึน้ ซึง่ จะ
กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ให้มีแนวโน้มอ่อนค่าลงในปีนี้ และกดดัน
ค่าเงินบาทให้มีแนวโน้มแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นในภูมิภาคอันเนื่องจาก
ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังคงเกินดุลต่อเนื่อง
เศรษฐกิจไทยในปี 2564
มีโอกาสขยายตัวต่�ำกว่า
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1. ภาพรวมการด� ำ เนิ น งานของธนาคาร และความ
คืบหน้าของแผนงานในปี 2563

จากสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันและกระแส
Disruption ที่เป็นสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
รุนแรง ทั้งด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง องค์กรภาครัฐ และพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค รวมทั้งความท้าทายจากปัจจัยความผันผวนต่างๆ เช่น
การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหา
หนี้ครัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการแพร่ระบาดของ COVID-19
ท�ำให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทนั ต่อสถานการณ์ เพือ่ ให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ถือหุ้น ตลอดจนสามารถรับมือกับกระแส
การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ซึ่งธนาคารได้ปรับตัวในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
ยุทธศาสตร์คู่ขนาน หรือ 2 Banking Models โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ธุรกิจแบบดั้งเดิม (Carrier) พร้อมกับการด�ำเนินธุรกิจแบบใหม่ (Speed
boat) ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร สนับสนุน
ภาครัฐผลักดันนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการพัฒนาดิจทิ ลั แพลตฟอร์ม
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ และช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม เพิม่ ทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชน ทั้งนี้ เพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสูส่ งั คมไร้เงินสดอย่างแท้จริงและตอบโจทย์
ทุกความต้องการของคนไทยในทุกภาคส่วน
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างมากกับการพิจารณา
ทบทวนและก�ำหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์
และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลให้มกี ารน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยธนาคารจัดให้มีการประชุมระดมความคิด
ระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหาร
ของบริษัทในเครือ เพื่อก�ำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส�ำคัญ
ที่จะขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ จากนั้น
ฝ่ายจัดการจะน�ำความคิดเห็นทีไ่ ด้จากการประชุมฯ ไปประกอบการจัดท�ำ
แผนธุรกิจของธนาคาร และน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เสร็จแล้วจึงด�ำเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และ
แผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งเป้าหมายที่ส�ำคัญให้พนักงานในองค์กร
ได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB Business Strategy Seminar)
เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ผบู้ ริหารตัง้ แต่ผจู้ ดั การสาขา ผูบ้ ริหารส�ำนักงานเขต
และผู ้ บริ หารระดับ ฝ่ายขึ้นไป ได้รับ ทราบนโยบายและทิ ศ ทางใน
การบริหารงาน ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก
ให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งจะได้น�ำยุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่
พนักงานในหน่วยงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
ทั้งธนาคารต่อไป นอกจากนี้ ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารสัญจร พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงานและสาขาในแต่ละภูมิภาค
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส�ำคัญในด้านต่างๆ
รวมถึงรับทราบปัญหาจากการด�ำเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคาร
เปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชีว้ ดั รายเดือน และติดตามความคืบหน้าการ
ด�ำเนินงานโครงการส�ำคัญต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดรายไตรมาสและเปรียบเทียบ
กับธนาคารคูเ่ ทียบในระหว่างปี นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารยังได้
มอบนโยบาย กลยุทธ์ และค�ำแนะน�ำต่างๆ ไปยังฝ่ายจัดการ ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดการรับไปด�ำเนินการแล้ว
ต้องกลับมารายงานความคืบหน้าและผลส�ำเร็จต่อทีป่ ระชุมฯ อย่างต่อเนือ่ ง
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุ Statement of Direction
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการท�ำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้น
รวมทั้งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารพาณิชย์
ชั้นน�ำของประเทศ ส�ำหรับในปี 2563 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลง
ที่รุนแรงและรวดเร็วยิ่งกว่าเดิม ธนาคารกรุงไทยจึงได้มียุทธศาสตร์
การขับเคลื่อนองค์กร 2 รูปแบบในลักษณะคู่ขนาน ได้แก่ เรือบรรทุก
เครื่องบิน (Carrier) และเรือเร็ว (Speedboat) โดย
1. แบบเรือบรรทุกเครือ่ งบินหรือ Carrier : ยุทธศาสตร์ทจี่ ะขับเคลือ่ น
ธุรกิจหลักของธนาคาร ทั้งด้านสินเชื่อ เงินฝากค่า ธรรมเนียมและ
อื่นๆ รวมถึงการพัฒนา Krungthai NEXT ให้เป็นแอปพลิเคชันที่ตอบ
ทุกโจทย์ความต้องการของลูกค้า
2. แบบเรือเร็วหรือ Speedboat : ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้าง
โมเดลทางธุรกิจใหม่ การสร้างแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับ
แพลตฟอร์มอื่นๆ ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking) บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง เพื่อให้เป็นระบบการเงินแบบเปิด สามารถรองรับ Wallet ได้
หลายตัวพร้อมๆ กัน และมีการน�ำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์
ใช้ดว้ ย โดยทีแ่ พลตฟอร์มและแอปพลิเคชันของธนาคาร จะถูกสนับสนุน
ด้วย AI Machine Learning และ Data Analytics ที่จะสามารถเข้าใจ
และตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตัวอย่าง Wallet ต่างๆ ของ
เป๋าตัง เช่น G-Wallet ของโครงการภาครัฐต่างๆ เช่น ชิมช้อปใช้
เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง Health Wallet Wallet สบม. (สะสมบอนด์
มั่งคั่ง) บริการต่างๆ ของ กยศ. ผ่านเป๋าตัง เป็นต้น เพื่อให้ประชาชน
คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินได้สะดวกมากขึ้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับ
ความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ เชือ่ มโยงบริการ
ทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกในการผลักดัน
นโยบายส�ำคัญๆ ของประเทศ กลุ่มการช�ำระเงิน พัฒนานวัตกรรมการ
ช�ำระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ของลูกค้า กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงิน
บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคูค่ า้ ด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และ
ยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน
พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติ
การใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และ กลุ่มระบบขนส่ง พัฒนาระบบช�ำระ
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ค่าโดยสารแบบไร้เงินสดส�ำหรับการเดินทางรูปแบบต่างๆ ทัง้ นี้ ธนาคาร
มองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายาม
รักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้าได้
การที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสร้างฐานลูกค้าขนาดใหญ่ผ่านการ
ด�ำเนินการวางโครงสร้างพืน้ ฐานทางการเงินต่างๆ ของภาครัฐ จะท�ำให้
ธนาคารสามารถต่อยอดธุรกิจได้อกี มาก หนึง่ ในนัน้ คือ การต่อยอดธุรกิจ
จากคู่ค้าของลูกค้า (X2G2X) ที่เริ่มต้นจากลูกค้าหลักของธนาคาร
คือ ภาครัฐ (Government) เชือ่ มโยงไปสูภ่ าคธุรกิจทีเ่ ป็นคูค่ า้ ของลูกค้า
ไม่วา่ จะเป็น Distributor วิสาหกิจชุมชน ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร โรงแรม
ธุรกิจรถเช่าและอืน่ ๆ ในห่วงโซ่อปุ ทาน โดยเชือ่ มโยงกันด้วยประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยี เพือ่ ให้เข้ามาอยูใ่ นระบบนิเวศของธนาคาร ท�ำให้ธนาคาร
สามารถน�ำเสนอบริการทางการเงินต่างๆ ได้อย่างตรงใจ และตอบโจทย์
ทุกความต้องการอย่างแท้จริง ตลอดจนจะเป็นการปูทางในการน�ำไป
สู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform)
ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการส�ำคัญของ 5 ระบบนิเวศเป้าหมายใน
ปี 2563
1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก่
• โครงการบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ธนาคารได้ ร ่ ว มกั บ
กรมบัญชีกลาง พัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแจกจ่ายให้แก่ผมู้ รี ายได้นอ้ ยแล้ว
ประมาณ 11.6 ล้านใบ ในปี 2561 รวมทั้งได้จัดท�ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ส�ำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560
อีกกว่า 3 ล้านใบ ในปี 2562 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ ค่าใช้จ่าย
เกีย่ วกับอุปโภคบริโภค (ค่าน�ำ้ ประปา ค่าไฟฟ้า ส่วนลดค่าซือ้ ก๊าซหุงต้ม)
ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือเพิม่ เติม
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
กว่า 14.6 ล้านคนทั่วประเทศ
ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเหลืออยู่ 13.9 ล้านราย จากเดิม
14.6 ล้านราย เนือ่ งจากมีผถู้ อื บัตรสวัสดิการทีเ่ สียชีวติ ไปแล้วกว่า 6 แสน
ราย ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในปี 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ�ำนวน
กว่า 43,000 ล้านบาท ในปี 2562 จ�ำนวนกว่า 93,000 ล้านบาท ปี 2563
จ�ำนวนกว่า 47,000 ล้านบาท และปี 2564 คาดการณ์คา่ ใช้จา่ ยทีป่ ระมาณ
54,000 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดให้มีการลงทะเบียน
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการรัฐเพิ่มเติมในปี 2564 โดยเงื่อนไขที่จะ
ลงทะเบียนจะพิจารณาเกณฑ์ในเรือ่ งรายได้ของครัวเรือนแทนเกณฑ์เดิม
ที่พิจารณาจากรายได้ส่วนบุคคลไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี
• โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงิน
ประชารัฐ เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการใช้บตั รสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทัว่ ถึงและ
ช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล โดยในปี 2563
ธนาคารได้ติดตั้งเครื่อง EDC ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 35,000 แห่ง
และติดตั้งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐในร้านค้ากว่า 50,000 แห่ง
• ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อ
น�ำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ธนาคารร่วมกับหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงการคลัง ด�ำเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain)
เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมในการรองรับภารกิจของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เป็นต้น
เพื่อน�ำบล็อกเชนมาใช้พัฒนาระบบงาน การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล
การหาแหล่งเงินทุน การบริหารทรัพย์สินและการประมูลงาน เพื่อช่วย
ยกระดับประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส
และตรวจสอบได้ โดยในปี 2563 ธนาคารกรุงไทยได้ร่วมมือกับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงการคลัง เปิดด�ำเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
ในการให้บริการต่างๆ ดังนี้
1. โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refunds
for Tourists) ธนาคารร่วมมือกับกรมสรรพากร กรมศุลกากร และ
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดตัวและน�ำระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน
(Blockchain) มาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวผ่าน
Mobile Application (Application Thailand VRT) เป็นครั้งแรกของโลก
โดยนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้จากท่าอากาศยาน
นานาชาติทั้ง 10 แห่ง และตัวแทนให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่
ผู้เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรในเมืองที่กรมสรรพากรได้อนุมัติ
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ร่วมพัฒนาระบบ Web Application เพื่อให้
สามารถท�ำงานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยัน
สถานะสินค้า ที่ได้มีการน�ำออกนอกประเทศและเปิด API (Application
Program Interface) ให้รา้ นค้าสามารถส่งข้อมูลการซือ้ สินค้าและบริการ
ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า สู ่ ร ะบบเพื่ อ การขอคื น ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม กั บ
กรมสรรพากรได้ ซึง่ นับว่าเป็นการพัฒนาระบบการคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ ให้กบั
นักท่องเที่ยวแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ ระบบการคืนภาษี
มูลค่าเพิม่ ดังกล่าว จะช่วยอ�ำนวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด�ำเนินการ
ลดค่าใช้จา่ ยการบริการภาครัฐ เพิม่ ความพึงพอใจให้กบั กลุม่ นักท่องเทีย่ ว
มากขึ้น รวมทั้งมีส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
ของประเทศไทยในอนาคต
2. โครงการระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Government Procurement : e-GP) ธนาคารร่วมมือกับกรมบัญชีกลาง
ยกระดับระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ ซึง่ ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ
1) e-LG การออกหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผูป้ ระกอบการในระบบ e-GP สามารถอนุมตั ริ ายการได้ภายใน 5-10 นาที
จากเดิมทีต่ อ้ งใช้เวลากว่า 4-5 วัน ซึง่ จะช่วยลดขัน้ ตอนและการตรวจสอบ
หลักประกันของผูป้ ระกอบการ และสร้างความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัย
ของหลักประกันทีน่ ำ� มาใช้ โดยผูป้ ระกอบการสามารถขอ e-LG จากทุก
ธนาคารและผ่านระบบบล็อกเชน
2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP
มีการรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการ นิติบุคคล รวมถึงระบบ
Rating ของผูป้ ระกอบการตามผลงานในการท�ำงานกับภาครัฐ สามารถ
ช่วยให้ผู้ประกอบการลดระยะเวลา และภาระของผู้ประกอบการในการ
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและการยื่นเสนอ
ราคา เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสของระบบการจัดซือ้
จัดจ้าง ซึ่งช่วยผลักดันการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
3) Wallet สบม. (สะสมบอนด์มั่งคั่ง) ธนาคารร่วมมือกับ
ส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพัฒนา Wallet สบม. บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง เพื่อรองรับการซื้อขายพันธบัตรแบบดิจิทัลเป็นครั้งแรกของ
ประเทศไทย โดยน�ำร่องพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นวอลเล็ต สบม. ของ
กระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร
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(Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 1.70 % วงเงินรวมไม่เกิน 200
ล้านบาท สามารถซื้อขายได้แบบ Real Time ดูข้อมูลการซื้อ ตรวจสอบ
ประวัติการซื้อ และดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ รวมทั้งรับดอกเบี้ยและ
เงินต้นคืนเข้า Wallet ซึง่ พันธบัตรดังกล่าวสามารถจ�ำหน่ายได้หมดภายใน
99 วินาที ยอดลงทุนเฉลี่ย 145,560 บาทต่อคน จ�ำนวนผู้ซื้อทั้งสิ้น 1,374
คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการจ�ำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์
รุ่นวอลเล็ต สบม. ครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตรา
ดอกเบี้ย 1.70 % ต่อปี มีผู้สนใจลงทุนถึงกว่า 20,000 ราย โดยมีผู้ลงทุน
อายุตั้งแต่ 15 ปี จนถึงอายุ 99 ปี มีวงเงินซื้อเฉลี่ย 333,000 บาทต่อราย
ส่วนใหญ่เป็นวัยท�ำงานตอนต้นจนถึงวัยก่อนเกษียณ โดยการจ�ำหน่าย
ในรอบนี้ มีการกระจายตัวทั้งในด้านจ�ำนวนผู้ลงทุน อายุผู้ลงทุน วงเงิน
ซื้อเฉลี่ยและถิ่นฐานผู้ลงทุน แสดงถึงความส�ำเร็จในการน�ำเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั มาประยุกต์ใช้กบั ธุรกรรมทางการเงินทีผ่ ลู้ งทุนสามารถเข้าถึงการ
ลงทุนได้งา่ ย ทัว่ ถึงทุกภูมภิ าค ทุกระดับการลงทุน ท�ำให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมการออมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พฒั นาวอลเล็ต สบม. ให้สามารถ
ซื้อขายพันธบัตรในตลาดรองได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นทางเลือกให้
กับลูกค้าที่ไม่ต้องการรอรับเงินคืนเมื่อพันธบัตรครบก�ำหนดไถ่ถอน
ตลอดจนสามารถซือ้ พันธบัตรโดยไม่ตอ้ งรอรอบการจัดจ�ำหน่ายพันธบัตร
ทั้งนี้ เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับพันธบัตรรัฐบาล รวมทั้งส่งเสริม
ตลาดเงินตลาดทุนของประเทศ
• บริการ e-Filing Court ธนาคารร่วมมือกับส�ำนักงาน
ศาลยุตธิ รรม พัฒนาและเปิดให้บริการระบบการยืน่ -ส่งและรับค�ำคูค่ วาม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) รองรับการพิจารณาคดีในส่วนของคดีแพ่ง
เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่ชว่ ยให้ทนายความสามารถยืน่ ค�ำฟ้อง ค�ำร้องขอได้
โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาล รวมทั้งจ�ำเลยยังสามารถยื่นค�ำให้การ
ขอคัดถ่าย และดูเอกสารส�ำนวนคดีต่างๆได้ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ศาล
สามารถตรวจสอบเอกสารยื่นค�ำฟ้อง ค�ำร้อง พร้อมให้ความเห็นในระบบ
รวมถึงผู้พิพากษาสามารถพิจารณาสั่งค�ำฟ้อง ค�ำร้อง ผ่านระบบได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ระบบดังกล่าวยังช่วยให้คู่ความสามารถติดตามคดีได้ตลอด
เวลา รวมทั้งช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการช�ำระค่าธรรมเนียมศาล
ให้กับผู้ใช้บริการระบบงาน e-Filing ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2563
มีจ�ำนวนคดียื่นฟ้องผ่านระบบแล้วมากกว่า 150,000 คดี และมีทนายความ
ทั่วประเทศขึ้นทะเบียนในระบบแล้วกว่า 10,000 ราย ช่วยตอบโจทย์
พันธกิจที่จะพัฒนาและสร้างระบบสนับสนุนอ�ำนวยความยุติธรรม
ให้มีความรวดเร็ว สะดวก ทันสมัย และเป็นสากล ทั้งนี้ ธนาคารและ
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม มีแผนพัฒนาระบบดังกล่าวให้ครอบคลุมถึง
คดีอาญา และคดีในศาลช�ำนาญพิเศษ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลไปยัง
กรมบังคับคดี หลังจากศาลมีค�ำพิพากษาเพื่อรองรับการให้บริการแก่
ประชาชนได้ครอบคลุมและรวดเร็วยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอน
• บริการจัดการทางการเงินครบวงจรแก่กองทัพบก ธนาคาร
และกองทัพบก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการให้บริการจัดการ
ทางการเงินและบริการด้านสิทธิก�ำลังพล การให้สินเชื่อโครงการเงินกู้
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการกองทัพบก และการให้บริการโครงการ
พัฒนาระบบการด�ำเนินงานของกองทัพบก (กิจการออมทรัพย์ขา้ ราชการ
กองทัพบก รวมสวัสดิการทหารบก) โดยธนาคารจะให้บริการจัดการ
ทางการเงินแบบครบวงจรกับกองทัพบก เช่น บริการบัญชีเงินฝาก
บัตรอิเล็กทรอนิกส์ และสินเชือ่ สวัสดิการส�ำหรับข้าราชการและก�ำลังพล

ที่ใช้บริการบัญชีเพื่อรองรับการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง
ผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ด้านงบประมาณและการเงินของกองทัพบก พร้อมทั้งเป็นการยกระดับ
คุณภาพชีวิตข้าราชการในสังกัด
• Treasury e-Auction ธนาคารและกรมธนารักษ์ ร่วมลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบประมูลขายทรัพย์สิน
ที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค�ำพิพากษาของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยพัฒนาเว็บไซต์ Treasury e-Auction ซึ่งเป็นระบบประมูลทรัพย์
ออนไลน์ อ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถร่วมประมูลได้แบบ
เรียลไทม์ ทุกที่ทุกเวลา และมีความโปร่งใสให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ
โดยมีการออกแบบเว็บไซต์ให้สามารถรองรับการใช้งานบนอุปกรณ์
หลายชนิด รองรับวิธกี ารช�ำระเงินรูปแบบต่างๆ เช่น การหักบัญชีธนาคาร
กรุงไทย บัตรเครดิต บัตรเดบิต ช�ำระด้วย QR Code หรือใบแจ้งการช�ำระเงิน
เป็นต้น สามารถบันทึกทรัพย์ที่สนใจลงในรายการโปรด ก�ำหนดการ
ประมูลได้ตามช่วงราคาที่ต้องการ นอกจากนี้ ระบบจะแสดงอันดับของ
ผลประมูลล่าสุดทันที มีการแจ้งเตือนผู้ประมูลเมื่อมีการเปลี่ยนอันดับ
พร้อมแจ้งเตือนเมื่อใกล้หมดเวลาประมูล ทั้งนี้ ระบบ Treasury
e-Auction จะช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพย์สินได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างรายได้กลับคืนเข้าสู่รัฐ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อ
ของธนาคารกรุงไทยแก่ผู้ประมูลได้
• มาตรการความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น และสนั บ สนุ น
มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของภาครัฐเพือ่ ช่วยเหลือลูกค้าและประชาชน
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากวิกฤติเศรษฐกิจ
และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของธนาคาร
ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ซึ่งธนาคารได้เร่งให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อส�ำหรับ
ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรการช่วยเหลือผูป้ ระกอบการของกระทรวงการคลัง รวมทัง้ การออก
มาตรการต่างๆ ของธนาคารเพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น
พักช�ำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ย ลดเพดานดอกเบี้ย
ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ ขยายวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนช�ำระ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft Loan) โครงการ
DR BIZ เป็นต้น
ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการ / ลูกหนี้ ผ่านมาตรการความช่วยเหลือ
ต่างๆ คิดเป็นวงเงินสินเชื่อมากกว่า 400,000 ล้านบาท ครอบคลุม
ผู้ประกอบการและลูกหนี้มากกว่า 1 แสนราย โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้
รายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ยัง
ได้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของภาครัฐในการเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ผ่านการพัฒนา Digital Platform อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
คนไทย ในการเข้าถึงมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยโครงการส�ำคัญต่างๆ
ของภาครัฐที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ ได้แก่
1. โครงการเราไม่ทิ้งกัน ธนาคารร่วมพัฒนาและสนับสนุน
แพลตฟอร์ม รวมทั้งระบบประมวลผลของเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อให้
ผู้ได้รับผลกระทบลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
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เช่น แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราวและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบประกันสังคม นอกจากนี้ ธนาคารได้สง่ พนักงานทัว่ ประเทศจ�ำนวน
6,500 คน ทีมเราไม่ทงิ้ กัน เข้าร่วมท�ำหน้าทีผ่ พู้ ทิ กั ษ์ชว่ ยประชาชนยืนยันสิทธิ
ตลอดจนให้สาขาทั่วประเทศ เป็นจุดบริการในการให้ความช่วยเหลือ
ตอบค�ำถาม ด�ำเนินการแก้ไขข้อมูลของผู้ขอเยียวยา ตลอดจนเป็น
จุดร้องเรียนของผู้ขอทบทวนสิทธิกรณีลงทะเบียนไม่ส�ำเร็จ หรือไม่ได้
สิทธิ ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานส�ำคัญของโครงการ พบว่า มีผู้มีสิทธิรับ
เงินเยียวยาทั้งหมด 15.3 ล้านคน จากจ�ำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า
28.8 ล้านคน และได้รับวงเงินช่วยเหลือทั้งหมดกว่า 170,000 ล้านบาท
2. โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มไทยชนะ ธนาคารร่วมมือกับ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในการพัฒนาแพลตฟอร์ม
ไทยชนะ เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคท�ำได้อย่างถูกต้อง
และรวดเร็ว ขณะที่ประชาชนและสถานประกอบการต่างก็สามารถ
ปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำหรับ
ยอดสะสมการใช้งาน www.ไทยชนะ.com ตัง้ แต่เริม่ โครงการเมือ่ เดือน
พฤษภาคม 2563 - ธันวาคม 2563 พบว่า มีผู้ใช้งานกว่า 51 ล้านคน
และร้านค้าลงทะเบียนกว่า 323,000 ร้านค้า
3. โครงการเราเที่ย วด้วยกัน ธนาคารร่วมกับ กระทรวง
การคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
ด�ำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน มีระยะเวลาด�ำเนินการตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม 2563 โดยคณะรัฐมนตรีมีมติขยายระยะเวลาโครงการฯ
ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยรัฐร่วมสนับสนุนค่าใช้จา่ ยโรงแรม
ที่พักและค่าตั๋วเครื่องบินในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ซึ่งผู้จองมี
สิทธิได้รบั เงินสนับสนุนในลักษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง
รวมถึ ง รั บคู ปองดิจิทัลใช้เ ป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้ า สถานที่
ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่อง
แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ
โดยธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวผ่านการพัฒนา
แพลตฟอร์ ม การลงทะเบี ย นและการช� ำ ระเงิ น แบบดิ จิ ทั ล ผ่ า น
www.เราเทีย่ วด้วยกัน.com และแอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึง่ เป็นแอปพลิเคชันกลาง
ในการรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ส�ำหรับความคืบหน้าของการด�ำเนิน
โครงการเราเทีย่ วด้วยกัน ตัง้ แต่เริม่ โครงการเมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ถึง 1 มกราคม 2564 พบว่า ปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 7.3
ล้านคน มีผู้ประกอบการโรงแรมที่พักลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า 8,500 แห่ง
ร้านอาหารกว่า 67,000 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวกว่า 2,000 แห่ง ร้าน
OTOP กว่า 1,300 แห่ง และสปาหรือร้านนวดเพื่อสุขภาพและบริการ
ขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกว่า 200 แห่ง ซึ่งมีการใช้สิทธิจองห้องพักผ่าน
โครงการฯ แล้วทั้งสิ้นกว่า 5.1 ล้านสิทธิ (จากทั้งหมด 6 ล้านสิทธิ) คิดเป็น
มูลค่ากว่า 13,600 ล้านบาท รวมถึงมีการใช้จ่ายผ่าน E-Voucher
กว่า 5,700 ล้านบาท และมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกว่า 1,000 ล้านบาท
โดยรวมแล้ว มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ผ่านโครงการฯ แล้ว
ไม่ต�่ำกว่า 20,000 ล้านบาท
4. โครงการคนละครึ่ง ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง ด�ำเนินโครงการคนละครึง่
โดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของ
ผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท
ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการแก่ ผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 10 ล้านคน
เป็นวงเงินรวม 30,000 ล้านบาท โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ส�ำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะ
กลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น รวมทั้ง
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อสนับสนุนโครงการคนละครึ่ง
ให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ธนาคารกรุ ง ไทยได้ จั ด ให้ มี โ ครงการและ
การด�ำเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้
-	พัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของ
ธนาคารกรุงไทยโดยมีการขยาย Bandwidth เพื่อรองรับการ
ลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้พร้อมกัน
รองรับการลงทะเบียนสูงสุดได้อยู่ที่ 200,000 คนต่อครั้ง และ
ไม่ได้มีการจ�ำกัดผู้เข้าลงทะเบียนต่อวัน
-	เพิ่มช่องทางการยืนยันตัวตน G-Wallet ผ่านตู้ ATM ธนาคาร
กรุงไทย มากกว่า 3,000 ตู้ทั่วประเทศ
-	ช่วยเหลืออ�ำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและประชาชนที่
สนใจเข้าร่วมโครงการโดยธนาคารได้เตรียมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่
ไปหาร้านค้าด้วยตัวเอง โดยจะลงพื้นที่ตามชุมชน ตลาด
เพื่อให้ค�ำแนะน�ำพร้อมเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและร้านค้าหาบเร่แผงลอย นอกจากนี้
ร้านค้าทีส่ นใจสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย หรือให้รา้ นค้า
แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการไปยังหน่วยงาน
ท้องถิน่ เช่น เทศบาล อบต. ฯลฯ โดยหน่วยงานท้องถิน่ จะรวบรวม
ความต้ อ งการดั ง กล่ า ว เพื่ อ แจ้ ง ธนาคารกรุ ง ไทยให้ ช่ว ย
ด�ำเนินการต่อไป
-	ขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึงร้านค้าของกองทุน
หมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อครอบคลุมผู้ประกอบการ
ร้านค้ารายย่อย ได้แก่ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และ
ร้านค้าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี
ผลการด� ำ เนิ น งานของโครงการคนละครึ่ ง ระยะที่ 1 ตั้ ง แต่
วันที่ 23 ตุลาคม 2563 - 27 ธันวาคม 2563 พบว่า มีร้านค้าลงทะเบียน
เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1.1 ล้านร้านค้า ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและ
เครื่องดื่ม ร้านค้าทั่วไป หาบเร่แผงลอย รวมทั้งร้าน OTOP มีผู้ใช้สิทธิ
แล้วจ�ำนวนกว่า 9.5 ล้านคน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสมกว่า 49,000
ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายกว่า 25,000 ล้านบาท และภาครัฐ
ร่วมจ่ายอีกกว่า 24,000 ล้านบาท
โครงการดั ง กล่ า วนอกจากจะมี ส ่ ว นช่ ว ยฟื ้ น ฟู เ ศรษฐกิ จระดับ
ฐานรากผ่านการบริโภคจับจ่ายใช้สอยของประชาชนแล้ว ยังมีส่วนช่วย
สร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนจนถึงระดับฐานราก ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ และพัฒนาให้สงั คมไทย
เดินหน้าสู่ Digital Society ไปพร้อมๆ กัน ในขณะเดียวกันยังเป็น
การลดการใช้เงินสด ท�ำให้การด�ำเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากผลส� ำ เร็ จ ของโครงการ คณะรั ฐ มนตรี จึ ง มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้
กระทรวงการคลังด�ำเนินโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 โดยแบ่งกลุ่ม
ผู้ใช้สิทธิเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย
1)	ผู้ได้รับสิทธิเดิม ไม่เกิน 10 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงิน
สนั บ สนุ น จากรั ฐ เพิ่ ม เติ ม คนละ 500 บาท ในวั น ที่ 1
มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิที่มีอยู่เดิม
3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 3,500 บาท สามารถ
ใช้จ่ายได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
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2)	ผู้ลงทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ล้านคน จะได้รับสิทธิวงเงิน
สนับสนุนจากรัฐคนละ 3,500 บาท ส�ำหรับใช้จ่ายตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564
โดยมุ่งหวังว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 จะช่วยดูแลและ
เยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 และฟื้นฟู
เศรษฐกิจระดับฐานรากอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจไทยมี
แนวโน้มของการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564
5. โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ธนาคารเป็นผู้ด�ำเนินการ
พัฒนาแพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานด้านการช�ำระเงินให้กับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถรองรับการรับบริจาคจาก
ประชาชนจ�ำนวน 1 ล้านคน ในโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ซึ่งเป็น
โครงการทีม่ ลู นิธซิ ยี เู อ็นเทอร์ไพรซ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รว่ มกับ
องค์กรพันธมิตร จัดท�ำโครงการรับบริจาคเพื่อสนับสนุนนักวิจัยไทย
ค้นคว้า วิจัย และผลิตวัคซีนต้าน COVID-19 ในประเทศไทย (วัคซีน
ของคนไทยเพื่อคนไทย) โดยมีเป้าหมายรับบริจาคเงินจาก 1 ล้านคน
คนละ 500 บาท เริ่มเปิดรับบริจาควันแรกตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563
เป็นต้นไป ทั้งนี้ แพลตฟอร์มและโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารที่เตรียมไว้
สามารถรองรับการบริจาคได้จากโมบายแบงกิ้งทุกธนาคาร หรือ
สามารถบริจาคผ่านสาขาของธนาคารที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ
กรณีไม่มโี มบายแบงกิง้ นอกจากนี้ ระบบของธนาคารยังสามารถติดตาม
ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ และระบบจะปิดรับบริจาคทันที เมื่อยอดครบ
500 ล้านบาท นอกจากสนับสนุนด้านการท�ำแพลตฟอร์มรองรับการ
บริจาคแล้ว ธนาคารยังได้รว่ มประชาสัมพันธ์โครงการ “วัคซีนเพือ่ คนไทย”
ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมกันบริจาค
เป็นการสนับสนุนให้เกิดการผลิตวัคซีน COVID-19 เพื่อคนไทย
2. กลุ่มการช�ำระเงิน (Payment) ได้แก่
• Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ ธนาคารได้น�ำเทคโนโลยี
ชั้นน�ำระดับโลก เช่น AI (Artificial Intelligence), Cloud Native, API
(Application Program Interface), Biometric Verification เป็นต้น
มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ เพื่อก้าวสู่การ
เป็น The Full-scale Digital Banking รองรับทุกกิจกรรมการเงินใน
อนาคต โดยตัวอย่างเทคโนโลยีและฟีเจอร์ส�ำคัญของ Krungthai NEXT
เวอร์ชันใหม่ เช่น
1.	AI (Artificial intelligence) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน
ผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรู้และขึ้นแถบรายการ
ธุรกรรมทางการเงินทีใ่ ช้งานบ่อย Smart Banner ท�ำหน้าที่
แจ้งเตือนรายการส�ำคัญ เช่น การครบก�ำหนดช�ำระค่าเบีย้
ประกัน การต่ออายุบัตร เป็นต้น และ Smart Promotion
น�ำเสนอโปรโมชันพิเศษเฉพาะบุคคล
2.	Cloud Native มาใช้ 100% เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
ด้วยเทคโนโลยี 3S ได้แก่ Scalability - รองรับการท�ำ
ธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจ�ำนวนมหาศาลในช่วงระยะ
เวลาเดียวกัน Stability - มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลืน่ ไหล
และ Security - มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยี
ระดับโลก
3.	Biometric Verification สามารถเปิดใช้งานด้วย Face
Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชน เพื่อ
พิสูจน์อัตลักษณ์ตัวตน

4.	User Experience (UX) และ User Interface (UI) ตอบ
โจทย์ทุกการใช้งานและสร้างประสบการณ์ Customer
Experience ทีเ่ หนือกว่า เช่น การตัง้ รูปโพรไฟล์ ปรับแต่ง
หน้ า โฮมเพจได้ ต ามใจ และมี ก ารปรั บ โฉมธี ม สี ใ หม่
อัตโนมัติตามช่วงเวลาหรือเทศกาลส�ำคัญ เป็นต้น
5.	ฟีเจอร์ส�ำคัญด้านบริการโอน เติม จ่าย ที่มีเน็ตเวิร์ก
การท�ำธุรกรรมการเงินทีค่ รอบคลุมทีส่ ดุ ในประเทศไทย ทัง้
ช่องทางภาครัฐและเอกชน เช่น ค่าไฟฟ้า น�ำ้ ประปา ค่าบริการ
เครือข่ายโทรศัพท์มอื ถือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต บริการรับ
ช�ำระค่าปรับจราจร เป็นต้น
• บริการ Contactless ATM ธนาคารพัฒนาและให้บริการ
ฟังก์ชัน Contactless ที่เครื่อง ATM และ ATM+ จ�ำนวนกว่า 3,300
เครื่องทั่วประเทศเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ รองรับบัตรเดบิต
กรุงไทยทีม่ สี ญั ลักษณ์ Contactless และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยลูกค้า
สามารถท� ำ รายการถอนเงิ น หรื อ สอบถามยอดแทนการเสี ย บบั ต ร
ช่วยเพิม่ ความสะดวก ปลอดภัยในการท�ำธุรกรรม และลดปัญหาการลืม
หยิบบัตรออกจากเครื่อง
• In-CAR Fast & Trust Experiences ธนาคารร่วมมือกับ
บมจ. บางจากฯ พัฒนาโครงการ In-CAR Fast & Trust Experiences
โดยการรับช�ำระเงินผ่านเครื่อง Mobile Android EDC ที่มีความทันสมัย
สามารถช�ำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ได้มาตรฐาน และปลอดภัย เริ่มเปิด
ให้บริการที่สถานีบริการน�้ำมันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 และสาขา
ศรีนครินทร์ 1 เป็นโครงการน�ำร่อง และจะติดตัง้ ครบทุกสถานีในอนาคต
โดยลูกค้าที่เข้ารับบริการเติมน�้ำมันที่สถานีน�้ำมันบางจาก สามารถน�ำ
บัตรแตะเพื่อช�ำระเงินได้ทันทีขณะนั่งอยู่ภายในรถยนต์ ซึ่งข้อมูลของ
หัวจ่ายจะเชื่อมกับเครื่อง Mobile Android EDC ยอดตัวเลขการ
ช�ำระเงิน ชนิดและปริมาณน�้ำมันจะแสดงโดยอัตโนมัติ ใช้เวลาในการ
ท�ำรายการไม่เกิน 1 นาที ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลา
ในการรอรับบริการ ลดความกังวลเรื่องการน�ำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ รวมทั้ง
ลดการสัมผัสเงินสด
• บริการรับช�ำระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรผ่านเครื่อง
EDC ณ ส�ำนักงานที่ดิน ธนาคารร่วมมือกับกรมที่ดิน ติดตั้งเครื่อง EDC
(Electronic Data Capture) ณ ส�ำนักงานที่ดินจังหวัด / สาขา และ
ส่วนแยกทั้ง 461 ส�ำนักงานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับช�ำระ
ค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ต้องช�ำระด้วยเงินสดหรือ
แคชเชียร์เช็ค มาเป็นการช�ำระเงินด้วยบัตรเดบิต บัตรเครดิต และการ
สแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร ทั้งนี้ บริการ
ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ลดภาระของประชาชน ลดความ
ยุ่งยากในการช�ำระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการช�ำระเงินจาก
ระบบของธนาคารได้ทันที
• บริการขึน้ เงินรางวัลลอตเตอรีผ่ า่ นสาขาธนาคาร ธนาคาร
ได้รับความไว้วางใจจากส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่งตั้งธนาคาร
เป็นตัวแทนในการให้บริการรับขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน
ช่องทางสาขาทัว่ ประเทศ ทัง้ สลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากการกุศล โดย
ประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถน�ำสลากที่ถูกรางวัล
พร้อมบัตรประจ�ำตัวประชาชน มาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 ที่ต้อง
น�ำไปขึน้ กับส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารจะจ่ายเงินรางวัลให้

045

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ในงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล โดยคิดค่าธรรมเนียม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เพียง 1% และค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของมูลค่ารางวัล ส�ำหรับสลาก
กินแบ่งรัฐบาล และคิดค่าธรรมเนียม 1% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ของ
มูลค่ารางวัล ในส่วนของสลากการกุศล นอกจากนี้ ผู้รับรางวัลสามารถ
เลือกรับเงินได้หลายรูปแบบ เช่น โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย บัญชี
ต่างธนาคาร หรือแคชเชียร์เช็ค ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกและเพิ่ม
ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการขึ้นเงินรางวัล
• แต่งตั้งไปรษณีย์ ไทยเป็น Banking Agent ธนาคาร
แต่งตัง้ ไปรษณียไ์ ทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ ช่วยพัฒนา
ขีดความสามารถในการให้บริการทางการเงินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
โดยจุดให้บริการของไปรษณียไ์ ทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกับสาขาของธนาคาร
1,000 แห่ง และเครื่องบริการอัตโนมัตอิ ีกกว่า 10,000 จุด ท�ำให้ธนาคาร
มีจุดให้บริการรวมทั้งสิ้นกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวก
ให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น ปัจจุบันไปรษณีย์ไทยเป็นตัวแทนให้กับธนาคาร
(Banking Agent) ในการรับฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยทัว่ ประเทศ
การรับช�ำระค่าปรับการจราจร นอกจากนี้ ไปรษณียไ์ ทยยังช่วยสนับสนุน
ผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคารเปิดช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้า
ผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ซึ่งเป็น
Marketplace ที่รวบรวมสินค้าของดีทั่วไทย
3. กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness)
ได้แก่
• โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ธนาคาร
ร่วมกับกรมบัญชีกลางในการด�ำเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการแก่ข้าราชการและครอบครัวกว่า 4.7 ล้านคน โดย
ปรั บ ระบบเบิ ก จ่ า ยตรงค่ า รั ก ษาพยาบาลประเภทผู ้ ป ่ ว ยนอกของ
ข้าราชการและครอบครัว จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตร
ประชาชนท�ำธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยมีการ
ติดตั้งเครื่อง EDC กว่า 5,600 เครื่องที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน
ทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ท�ำให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษา
พยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และตรวจสอบได้ โดยในปี 2563
รัฐบาลก�ำหนดวงเงินรวมของโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการเป็นจ�ำนวนกว่า 71,000 ล้านบาท และเพิ่มเป็นกว่า 74,000
ล้านบาท ในปี 2564 เพื่อรองรับสวัสดิการดังกล่าว
• โครงการ Smart Hospital ธนาคารร่วมมือกับโรงพยาบาล
ต่ า งๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒ นา Smart Hospital
อันเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ และเป็นต้นแบบ
ที่สมบูรณ์แบบให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ธนาคารได้ร่วมกับ
โรงพยาบาลน�ำเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการให้บริการโดยการบูรณาการ
แบบครบวงจร ประกอบด้วย Self-Check-in เครือ่ งตรวจร่างกายอัตโนมัติ
AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยโดยใช้ระบบการสั่งงาน
ด้วยเสียง Telemedicine การปรึกษาเพื่อหาแนวทางการดูแลรักษาใน
กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ VDO Conference
บริการ HIE Blockchain ระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลพื้นฐานใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานให้บริการทางการแพทย์
และระบบ Self-Payment หรือระบบการช�ำระเงินด้วยตนเองที่สามารถ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลก่อนช�ำระเงินได้แบบเรียลไทม์ทั้ง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธิหลักประกันสุขภาพ
(บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของ

ข้าราชการ นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังสามารถเลือกช�ำระค่ารักษาพยาบาล
ด้วยเงินสด บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน
กรุงไทย NEXT และธนาคารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยง
และความยุ ่ ง ยากในการบริ ห ารจั ด การเงิ น สดให้ กั บ โรงพยาบาล
ทั้ ง นี้ ธนาคารได้ ร ่ ว มมื อ กั บ โรงพยาบาล หลายแห่ ง ในปี 2563 เช่ น
โรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นต้น
เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ในการก้าวสู่ Smart Hospital
• Health Wallet ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมกับส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาระบบ Krungthai Digital
Health Platform เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ขึ้นทะเบียน
บัตรทอง และประชาชนทีไ่ ด้รบั สิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครัฐที่
มอบให้กับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึง
วัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ กระเป๋าตังสุขภาพ บนแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ได้ให้ประชาชนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแล้ว 15,000 สิทธิ และเปิดสิทธิอื่น ๆ
ทีเ่ ป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอีก 16 รายการ เช่น วัคซีน
มะเร็งปากมดลูก วางแผนครอบครัว คุมก�ำเนิด คัดกรองมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
เป็นต้น แก่ประชาชนผูข้ นึ้ ทะเบียนบัตรทองทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร
โดยสามารถจองตารางนั ด หมายล่ ว งหน้ า เพื่ อ เข้ า รั บ บริ ก ารใน
โรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจ�ำนวน 346 แห่งใน
กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบต�ำแหน่งทีต่ งั้ ตรวจประวัตกิ ารใช้สทิ ธิ
ย้อนหลัง มี QR Health ID ที่ยืนยันตัวตนแทนบัตรประชาชน รวมทั้ง
ช�ำระค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ได้ทันที ช่วย
เพิ่ ม ความสะดวกและปลอดภั ย ส� ำ หรั บ ประชาชน ช่ ว ยให้ รั ฐ บาล
สามารถมอบสิทธิประโยชน์การรักษาโดยตรงไปยังผูท้ มี่ สี ทิ ธิแต่ละคนได้
อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับระบบ
สาธารณสุขของประเทศ
4. กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) ได้แก่
• กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคารได้รับ
ความไว้วางใจจากกองทุน กยศ. ให้เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืม
ตัง้ แต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ ธนาคารได้รว่ มมือกับ กยศ. ร่วมลงนาม
ในสั ญ ญาจ้ า งจั ด หาระบบกองทุ น เงิ น ให้ กู ้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษาแบบ
ดิจิทัล (DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ผู้กู้ยืมและผู้ค�้ำ
ในรูปแบบ Paperless และ Digital ID ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ท�ำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย National e-Payment
จนถึงปัจจุบัน กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า
5.6 ล้านราย ผ่านวงเงินกว่า 600,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ในปี 2563 กยศ.
ได้ด�ำเนินการปล่อยกู้แล้วกว่า 37,000 ล้านบาทแก่นักเรียนกว่า 650,000
ราย ซึ่งธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
กยศ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว
• บริการต่างๆ ของ กยศ. ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมมือกับ
กยศ. พัฒนาช่องทางใหม่ทสี่ ามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรแก่ผกู้ ยู้ มื
โดยผู้กู้ยืมสามารถตรวจสอบข้อมูล กยศ. เช่น ยอดเงินกู้คงเหลือ
ดอกเบี้ยสะสม วันครบก�ำหนดช�ำระ ข้อมูลช�ำระเงินล่าสุด และช�ำระ
ยอดเงินกู้ เป็นต้น ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม

046

• โครงการ Smart University ธนาคารได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ ประเทศในโครงการ Smart University เพือ่ พัฒนา
ไปสูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยเชือ่ มโยงระบบ
สารสนเทศทางการศึกษากับระบบช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
และให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ Krungthai
Digital Platform เช่น บัตร Smart Card ส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย การติดตั้ง EDC ตามจุดรับช�ำระเงินต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย บริการ QR Code เพื่อรับช�ำระเงิน และการพัฒนา
University Mobile Application เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0
และมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด
ทั้งนี้ ธนาคารได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาในปี 2563 ได้แก่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(NIDA) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นต้น
• University Application (U APP) ธนาคารร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�ำ 5 แห่ง ใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกัน
เปิดตัว University Application ที่เชื่อมโยงระบบการท�ำธุรกรรมดิจิทัล
ของธนาคารกับทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว เพื่อขับเคลื่อน
สู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ โดยธนาคารและมหาวิทยาลัยต่างๆ
ดังกล่าว จะท�ำงานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้ง
ผลักดัน University Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รองรับทุกมิตดิ จิ ทิ ลั ไลฟ์สไตล์ทงั้ นักศึกษา อาจารย์ และ
บุคลากร ในการใช้ชวี ติ อย่างสะดวกสบายและคล่องตัว ด้วยบริการต่างๆ
เช่น Virtual ID เพื่อยืนยันตัวตนและใช้แทนบัตรนักศึกษาหรือบุคลากร
การสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเข้าชั้นเรียน เช็กตารางการเดินรถ
อัพเดทข่าวสารและกิจกรรม แจ้งเตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชัน้ เรียน
และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาได้ทุกที่ รวมทั้ง
ช�ำระค่าสินค้าและบริการแบบไม่ต้องใช้เงินสด โดยสามารถท�ำรายการ
และเลือกช�ำระเงินผ่าน University Application พร้อมรับสิทธิประโยชน์
ที่เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้วางระบบช�ำระเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับร้านค้ากว่า 1,000 ร้าน ภายในและโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการช�ำระเงินด้วย QR Code ผ่าน University
Application ช่วยบริหารจัดทางการเงินและมุง่ หน้าสร้างสังคมไร้เงินสด
ภายในมหาวิทยาลัย
5. กลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่
• ตั๋วร่วมแมงมุม ธนาคารร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกบัตรเดบิตแมงมุมเมือ่ เดือนกันยายน
2561 ปัจจุบันสามารถใช้บัตรดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั้งสาย
สีน�้ำเงิน สายสีม่วง และแอร์พอต เรล ลิงก์ ธนาคารจะต่อยอดให้
สามารถเชือ่ มต่อการเดินทางทุกรูปแบบโดยวางแผนขยายบริการตัว๋ ร่วม
(Common Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ และระบบ
การขนส่งสาธารณะต่างๆ ต่อไปในอนาคต
• บริการสมัครบัตร M-PASS ผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคาร
ร่วมกับกรมทางหลวง พัฒนา M-PASS Mobile Application ให้ผู้ใช้
สามารถสมัครบัตร M-PASS ผ่าน M-PASS Mobile Application เพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการและส่งเสริมการลดใช้เงินสดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ได้จัดท�ำระบบเติมเงินบัตรผ่านทางอัตโนมัติ
ผ่านแอปฯ ดังกล่าว เพือ่ เพิม่ ช่องทางให้ผใู้ ช้งานเติมเงินได้ทนั ทีเพียงสร้าง

QR Code และท�ำรายการผ่านโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารต่างๆ ไม่มี
ค่าธรรมเนียม และสามารถตรวจสอบราคาค่าผ่านทาง พร้อมตรวจสอบ
ยอดเงินคงเหลือในบัตรได้ทุกที่ทุกเวลา
• บริการช�ำระค่าตั๋วโดยสารรถไฟผ่านเครื่อง EDC ธนาคาร
ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตั้งเครื่องรูดบัตรอัตโนมัติ (EDC)
กว่า 140 เครื่อง ที่จุดจ�ำหน่ายตั๋วโดยสาร 56 สถานีทั่วประเทศ รองรับ
การรับช�ำระค่าตั๋วโดยสารด้วยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile
Banking รวมทั้งบัตรวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดของทุกธนาคารทั่วโลก
ตลอดจนพัฒนาช่องทางจองตั๋วออนไลน์ที่เชื่อมต่อระบบช�ำระเงินผ่าน
Krungthai Payment Gateway ให้ลูกค้าสามารถเลือกช�ำระเงินได้ทั้ง
บัตรเดบิตและบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอร์การ์ด เจซีบี และยูเนียนเพย์
ของทุกธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารและยกระดับ
การให้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย
• Ubon Smart Bus ธนาคารและบริษทั อุบลรวมใจพัฒนาเมือง
(URCD) จ�ำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการ Ubon Smart Bus
สู่การเป็น Ubon Smart City” เพื่อพัฒนาระบบรับช�ำระค่าโดยสาร
แบบไร้เงินสดเชื่อมต่อระบบออนไลน์ของผู้ใช้บริการ Ubon Smart Bus
โดยสามารถช�ำระค่าโดยสารด้วยการแตะบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตที่มี
สัญลักษณ์ PayWave ที่เครื่อง Krungthai EDC หรือสแกน QR CODE
เพื่อช�ำระค่าโดยสารผ่าน Krungthai Next หรือ Mobile Banking ของ
ทุกธนาคาร ส�ำหรับ Ubon Smart Bus เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้น เพื่อ
ต้องการแก้ไขปัญหารถติดสะสมท�ำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัด จึง
ต้องการจูงใจประชาชนให้หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะมากขึ้น และ
ลดการใช้รถยนต์สว่ นตัว เพือ่ ลดปัญหาการจารจรติดขัดและเป็นการหัน
มาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในเมืองอุบลฯ ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จดั ตัง้ บริษทั อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย จ�ำกัด
(Infinitaas by Krungthai) ด้วยวิสัยทัศน์ Infinity as a Service
โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่
เพื่ อ สนั บ สนุ น แผนการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ คู ่ ข นานระหว่ า งการ
ด�ำเนินธุรกิจ 2 รูปแบบไปพร้อมๆ กัน (2 Banking Models) โดย
แบ่งออกเป็น เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
แบบดั้งเดิม และ แบบเรือเร็ว (Speedboat) แนวทางการด�ำเนินธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ โดยบริษัท อินฟินิธัส จะมุ่งเน้นการให้บริการด้านการ
พัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพือ่ เข้าสู่ Open Banking,
Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model
อย่างเต็มรูปแบบ สนับสนุนโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั องค์กร
และหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ในส่วนของธนาคารกรุงไทยและบริษทั ในเครือ ลูกค้า
ของธนาคาร และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนผลักดัน Platform
ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของ
ประเทศ อันจะน�ำไปสู่การวางรากฐานทางการเงินเพื่อให้ประชาชนทุก
กลุ่มเข้าถึงการท�ำธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ธนาคารได้รบั โอกาส
ต่อยอดธุรกิจจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของฐาน
ลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝาก และสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากความ
ส�ำเร็จของกรุงไทย NEXT ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 9 ล้านราย ผู้ถือบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านราย และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจ�ำนวน
กว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ โครงการเราไม่ทิ้งกันกว่า 15.3 ล้านราย
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โครงการคนละครึง่ ทีใ่ ห้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังกับประชาชนกว่า 9.5
ล้านราย และแอปพลิเคชันถุงเงินส�ำหรับร้านค้าทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการ
กว่า 1.1 ล้านร้านค้า ผู้กู้ยืมกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กว่า
5.6 ล้านราย ตลอดจนผู้ถือบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการกว่า
4.7 ล้านราย ท�ำให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชนมากกว่า
40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อมเป็นผูน้ ำ� ในการวางโครงสร้างพืน้ ฐาน
ของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ธนาคารประเมินความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างตรงจุด สนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ
ธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด�ำเนินการและสร้างรายได้
ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน ตัวอย่างเช่น การออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
Krungthai sSME Smart Shop ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้ธนาคารสามารถ
ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ประกอบการที่ใช้วงเงินสินเชื่อน้อยกว่า
200,000 บาท และเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่
เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ชิม ช้อป ใช้ ร้านค้าตามโครงการของภาครัฐ หรือผู้ประกอบการที่ใช้
บริการ Application เช่น ถุงเงิน เป๋าตุง เป็นต้น
2. ทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการ
ทีส
่ �ำคัญของธนาคารในปี 2564 (Forward looking)

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอนสูงของการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่
พึง่ พาต่างชาติสงู ทัง้ ด้านการท่องเทีย่ วและส่งออก ซึง่ ยังได้รบั ผลกระทบ
ต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวที่ยังฟื้นตัวกลับมาได้ช้า รวมทั้ง
การส่งออกยังกระจุกตัวอยูบ่ างอุตสาหกรรม เช่น รถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสนับสนุนของการเติบโตของเศรษฐกิจใน
ปี 2564 คาดว่าจะมาจากการลงทุนของภาครัฐที่ทยอยออกมามากขึ้น
และการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เข้ามาสนับสนุน
การบริโภคในประเทศให้ฟน้ื ตัวกลับมาจากสถานการณ์ดงั กล่าว ทิศทาง
และแผนงานของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 จะให้ความส�ำคัญไปที่การ
รักษาศักยภาพของการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารให้เติบโตขึน้ อย่างยัง่ ยืน
ท่ามกลางปัจจัยความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจัยต่างๆ ที่
เข้ามากระทบต่อธุรกิจธนาคาร โดยธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการ
ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ และการดูแลลูกค้าของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
เพื่อท�ำให้ลูกค้าและธนาคารสามารถผ่านวิกฤติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปได้
โดยธนาคารจะให้ความส�ำคัญกับการสร้างเสถียรภาพและสร้างรากฐาน
ที่แข็งแกร่งเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ส�ำหรับยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี
2564 จะยังคงให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย เรือบรรทุก
เครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speedboat) เพื่อต่อยอดการเติบโต
ของธนาคารผ่าน 2 รูปแบบธุรกิจส�ำคัญ คือ
1. แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier : เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการด�ำเนินงานของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อปกป้องฐาน
ธุรกิจเดิมและลูกค้าของธนาคาร
2. แบบเรือเร็วหรือ Speedboat : มุง่ ท�ำธุรกิจในรูปแบบของ Agile
โดยมีหลักการท�ำงานแบบ Fail Fast Learn Fast อาศัยความคล่องแคล่ว
รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform / Open Banking เพื่อ
ทดลองและเสาะแสวงหาธุรกิจแบบใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจจากคูค่ า้ ของ
ลูกค้า รวมทั้งความร่วมมือต่างๆ กับโครงการของรัฐบาล
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ธนาคารจะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดตาม

แผนปฏิบัติการ 5 เสาหลักส�ำคัญ (5 Execution Pillars) ในการรับมือกับ
ปัจจัยความไม่แน่นอนและความท้าทายของปัจจัยต่างๆ ในปี 2564 ดังนี้
1.	การประคองการเติบโตของธุรกิจหลัก (เรือบรรทุกเครือ่ งบิน) ที่
เป็นธุรกิจเดิมให้เติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
ดูแลหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ควบคูไ่ ปกับการประคองลูกหนีข้ อง
ธนาคาร และดูแลการการขายข้ามผลิตภัณฑ์ (Cross Selling)
เพื่อให้ลูกหนี้กระทบน้อยที่สุดเท่าที่ท�ำได้
2.	การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์คู่ขนานระหว่าง
เรือบรรทุกเครื่องบิน และเรือเร็ว
- การเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการขาย เนื่องจาก
ธนาคารมีพนักงานจ�ำนวนมากในบางสาขาซึ่งบริการหลายอย่างอาจจะ
ถูกทดแทนด้วยดิจทิ ลั เช่น Call Center การประเมินหลักทรัพย์ เป็นต้น
ดังนัน้ การให้บริการต้องมีการปรับรูปแบบเปลีย่ นจาก Service เป็น Sale
เพือ่ ให้บริการลูกค้าทีห่ ลากหลายมากขึน้ รวมทัง้ อาจจะน�ำสิง่ ทีธ่ รุ กิจเดิม
มีอยูม่ าต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ เช่น บริการ Call Center หรือการติดตาม
หนี้ที่ธนาคารมีความช�ำนาญอยู่แล้ว อาจจะเปิดรับให้บริการติดตามหนี้
แก่ธุรกิจอื่นที่มีความต้องการบริการนี้
- การจัดตัง้ “อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย” เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ เช่น Digital Lending, Health Platform,
Tourist Platform, Capital Market Platform เป็นต้น เพื่อมอบ
ประสบการณ์ที่ดีที่สุดและประทับใจให้กับลูกค้าและประชาชน
3.	ลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยทีส่ ดุ (Paperless) ธนาคารจะน�ำระบบ
RPA หรือ Robotic Process Automation และการใช้ AI เข้า
มาใช้ในกระบวนการท�ำงานภายในของธนาคารมากขึ้น เพื่อ
ลดการใช้กระดาษในอนาคต ลดขั้นตอนการท�ำงานต่างๆ
ท�ำให้การกระบวนการท�ำงานภายในของธนาคารรวดเร็วมาก
ขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธนาคาร รวมทั้งเพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า
4.	การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า ด้วยกลยุทธ์ X2G2X
ที่ยึดภาครัฐเป็นศูนย์กลาง และต่อเชื่อมด้วยคู่ค้าธุรกิจและ
ลูกค้ารายย่อยโดยเชือ่ มโยงกันด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
(Digital Supply Chain)
5.	กรุงไทยเคียงข้างไทยสูค่ วามยัง่ ยืน (Krungthai Sustainability)
สนับสนุนนโยบายในการด�ำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
เพื่อดูแลคนไทย ดูแลเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เช่น
กรุงไทยรักชุมชน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐ เป็นต้น เพือ่ ตอบโจทย์ชมุ ชนเข้มแข็ง ส่งผลให้
ธนาคารเติบโตไปพร้อมกับสังคม เศรษฐกิจของประเทศ
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ธนาคารได้เตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อ
เดินไปตามแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยธนาคารจะไม่ปลด
พนักงานออก แต่จะ Up Skill และ Re Skill เพื่อปรับรูปแบบการ
ท� ำ งานให้ กั บพนั ก งานเพื่ อ ต่ อ ยอดและสามารถเดิ น ไปกับ
ยุทธศาสตร์ของธนาคารได้
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็นกลุ่ม
เป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดยธนาคารจะด�ำเนิน
โครงการต่างๆ และมุง่ เน้นการคิดค้นนวัตกรรมทีเ่ ชือ่ มโยง 5 Ecosystems
ของธนาคาร ตัวอย่างเช่น กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ โครงการ
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวง
การคลัง การขยายระยะเวลาด�ำเนินโครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการ
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คนละครึ่ง ระยะที่ 2 การพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ วอลเล็ต ต่างๆ
กลุ่มการช�ำระเงิน เช่น การพัฒนาฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ
Krungthai NEXT บริการ Digital Lending กลุ่มการรักษาพยาบาลและ
สุขภาพ เช่น การขยายโรงพยาบาลพันธมิตร Smart Hospital การพัฒนา
ฟังก์ชันและบริการใหม่ๆ ของ Health Wallet กลุ่มสถาบันการศึกษา
และนักเรียน เช่น การขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบัน
การศึกษาเพื่อด�ำเนินโครงการ Smart University และ กลุ่มระบบขนส่ง
เช่น พัฒนาระบบรับช�ำระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดให้กับระบบขนส่ง
สาธารณะรูปแบบต่างๆ เป็นต้น
เพื่อขับเคลื่อนแผนธุรกิจต่างๆ ของธนาคารในปี 2564 ธนาคารได้
ตั้งงบลงทุนด้านเทคโนโลยีกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อน�ำเทคโนโลยีมา
พัฒนากระบวนการท�ำงานภายในของธนาคารและพัฒนางานบริการ
ให้ กั บลู ก ค้ า ซึ่ ง ยังมีแ ผนการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่เ ตรี ยมลงทุ น
ต่อเนือ่ งจากปี 2563 มาในปี 2564 รวมทัง้ สนับสนุนการขยายธุรกิจใหม่ๆ
ตามแนวทางของการด�ำเนินธุรกิจแบบเรือเร็วโดยธนาคารยังคงผลักดัน
แพลตฟอร์มที่เป็นระบบเปิดของธนาคารที่ได้ร่วมพัฒนากับภาครัฐ
โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งได้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายมา
ตั้งแต่โครงการชิม ช้อป ใช้ โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โครงการคนละครึ่ง
Health Wallet เป็นต้น เพื่อท�ำให้ประชาชนทุกคนเข้าถึงการใช้บริการ
ทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนช่วยสนับสนุน
นโยบาย Thailand 4.0 ในการมุ่งสู่สังคมไร้เงินสดของประเทศไทยใน
อนาคต
ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังเป็นปีที่ธนาคารกรุงไทยเร่งพัฒนาระบบดิจิทัล
แบบคู่ขนาน คือระบบเปิด คือ “เป๋าตัง” และระบบปิด โมบายแบงกิ้ง
Krungthai NEXT เพือ่ ให้ระบบของธนาคารสามารถรองรับการเติบโตการ
ใช้แพลตฟอร์มทีม่ ากขึน้ จากปัจจุบนั ทีท่ งั้ 2 แพลตฟอร์มสามารถรองรับ
ลูกค้าได้กว่า 40 ล้านคน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่
ด�ำเนินการในประเทศไทยในปัจจุบนั และเป็นระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
เสถียรภาพที่สุดบนระบบคลาวด์ เพื่อมุ่งสู่การสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยใน
อนาคตอันใกล้
การด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว ท�ำให้ธนาคารก�ำหนด
โครงการส�ำคัญปี 2564 เพื่อสนับสนุนแผนงานต่างๆ ของธนาคาร ไว้ดังนี้
1.	Government as a Platform ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบาย
และมาตรการของรั ฐ บาล โดยการพั ฒ นานวั ต กรรมและ
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการให้
บริการที่สอดคล้องกับแผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
นอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่มีเป้าหมาย
ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้ว ธนาคารยังสามารถขยายฐาน
ลูกค้าเพิ่มและต่อยอดธุรกิจได้ด้วย
2.	Digital Supply Chain Solution ต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของ
ลูกค้า (X2G2X) ที่เริ่มต้นจากลูกค้าหลักของธนาคาร คือ ภาครัฐ
(Government) เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่ค้าของลูกค้า
ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยงกันด้วยประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยี (Digital Supply Chain) เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบ
นิเวศของธนาคาร และธนาคารสามารถน�ำเสนอบริการทาง
การเงินต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างแท้จริง

ธนาคารคาดว่าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการส�ำคัญ
ที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ
เหลื่อมล�้ำและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะ
เป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของ
ธนาคาร สนับสนุนการด�ำรงบทบาทของธนาคารในฐานะเป็นเสาหลัก
ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ ตลอดจนยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของ
สาธารณชน (Public Trust) ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of
Direction วิสยั ทัศน์ และพันธกิจทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร
3. การเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาการที่ส�ำคัญ

ธนาคารก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารมณฑล จ�ำกัด กับธนาคารเกษตร จ�ำกัด โดยมีกระทรวง
การคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกที่น�ำหุ้นเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารได้เริม่ เปิดท�ำการ
ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม
2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ�ำกัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า “บมจ. ธนาคารกรุงไทย”
เลขทะเบียน บมจ.335 (ปัจจุบนั เปลีย่ นเป็น 0107537000882) ชือ่ ย่อ KTB
ในเดือนสิงหาคม 2530 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคารสยาม จ�ำกัด มาด�ำเนินการ และในเดือนพฤศจิกายน 2541
ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารมหานคร จ�ำกัด
(มหาชน) มาด�ำเนินการ
ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุน
จดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้น
ที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารลง ธนาคารจึงได้
เสนอขายหุ้นที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน จ�ำนวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็น
อย่างมาก จึงมีการจัดสรรหุน้ เพิม่ อีก 450 ล้านหุน้ รวมเป็นหุน้ ทีอ่ อกจ�ำหน่าย
ทั้งสิ้น 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท
ส่งผลให้กองทุนฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร ณ ขณะนั้น
ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน จ�ำนวน 2,796.31 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Rights
Offering) โดยเสนอขายในราคาหุน้ ละ 12.60 บาท โดยหลังจากการเพิม่ ทุน
กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงถือหุ้น ร้อยละ 55.05
ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น
ว่าธนาคารไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม (2) และ (3) i ของบทนิยามของค�ำว่า
“รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นเพิม่ เติม
ด้วยว่า ค�ำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ปรากฏอยูใ่ นกฎหมายหลายฉบับ การพิจารณา
ว่าหน่วยงานใดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ จึงต้องพิจารณาตามที่กฎหมาย
แต่ละฉบับก�ำหนด ii
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อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นเกินร้อยละ 50 ของจ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ธนาคารกรุงไทยจึงยังคงมีสถานะเป็นธนาคาร
พาณิชย์ของรัฐที่มีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นเกินร้อยละ 50 อยู่เช่นเดิม
นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยยังคงอยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม)
ธนาคารกรุงไทยจึงยังคงประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย์ และยังคงเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังเช่นที่ผ่านมา
อนึ่ง จากการที่กระทรวงการคลังได้มีการแก้ไขระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณของส่วนราชการ ส่งผลให้การเปลีย่ นสถานภาพของธนาคาร
ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการให้
บริการของธนาคารกรุงไทยต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วย
ราชการ และการฝากเงินของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทีม่ อี ยูก่ บั
ธนาคาร และการเปลี่ยนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยไม่มีผลกระทบ
ต่อสถานะทางการเงินและการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารแต่อย่างใด
ส�ำหรับการตีความสถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมาย
ฉบับอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามของค�ำว่า “รัฐวิสาหกิจ”
ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับซึ่งมีความแตกต่างกันตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตในการบังคับใช้ของกฎหมาย เช่น

- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งเมื่อวันที่
21 มกราคม พ.ศ. 2564 ส�ำนักงานบริหารหนีส้ าธารณะได้ให้ความเห็นว่า
ธนาคารกรุงไทยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4 (ข) iii ของพระราช
บัญญัติดังกล่าว เนื่องจากนิยามของค�ำว่า ”รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราช
บัญญัติบริหารหนี้สาธารณะฯ ได้ก�ำหนดไว้แตกต่างจากค�ำนิยามของ
ค�ำว่า ”รัฐวิสาหกิจ” ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ
- พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
ซึ่งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจมีหนังสือแจ้งว่า ธนาคารกรุงไทยยังคงเป็นรัฐวิสาหกิจตาม
มาตรา 4 ของพระราชบัญญัติดังกล่าว เนื่องจากการก�ำหนดบทนิยาม
ค�ำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ใน (2) iv แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวก�ำหนดให้
บริษัทที่มีทุนของ “หน่วยงานอื่นของรัฐ” รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50
เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ เมื่อกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินอยู่ภายใต้ขอบข่ายสถานภาพ
ความเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ และ
ได้ถอื หุน้ ในธนาคารกรุงไทยเกินกว่าร้อยละ 50 ธนาคารกรุงไทยจึงยังคง
เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายดังกล่าว ดังนัน้ จากหนังสือแจ้งสถานภาพ
ของธนาคารกรุงไทยดังกล่าว การที่ธนาคารกรุงไทยเข้าร่วมงานใน
โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ จึงไม่เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชนที่ต้องด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ
ทั้งนี้ หากมีการตีความเกี่ยวกับสถานภาพของธนาคารตาม
กฎหมายฉบับอื่นอีก จะได้รายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

i “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(๑) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(๒) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาม (๑) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
(๓) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รัฐวิสาหกิจตาม (๒) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
ii รายละเอียดความเห็นสามารถติดตามได้จากบันทึกส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
เรื่องเสร็จที่ 1397/2563
iii “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
iv “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น หรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(ข) บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ

4. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

ธนาคารมี ก ารลงทุ น ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น ตามหลั ก เกณฑ์
การก�ำกับแบบรวมกลุม่ (Consolidated Supervision) ภายใต้การก�ำกับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินให้มีความมั่นคง ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จดั กลุม่ ของบริษทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นการ
สนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจหลักของธนาคาร และเสริมสร้างความร่วมมือ
ทางธุรกิจ ดังนี้
1. กลุ่มบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่
ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุน
ช�ำระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และมีความ
ส�ำคัญเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของธนาคาร มุ่งเน้นการให้บริการแก่

ธนาคารเป็นหลัก หรือเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่ง
การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อยจะสอดคล้องตามแนวนโยบายและ
แผนกลยุทธ์ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ ได้แก่
• บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ประกอบ
ธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในด้าน
งานบริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการ
รักษาความสะอาด งานบริหารอาคารและศูนย์ฝกึ อบรม งานบริหารธุรกิจ
การพิมพ์ งานบริการติดตามทวงถามหนี้ งานบริการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ งานบริการอื่นๆ และให้บริการขนส่งเงินสดและเอกสารแก่
สถาบันการเงินอื่น รวมถึงหน่วยงานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต
• บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส ให้บริการบริหาร
และจัดการระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านการเช่าพืน้ ที่ เพือ่ ติดตัง้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ บริการด้านพัฒนาระบบงาน และให้บริการด้านค�ำปรึกษา
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แก่องค์กรอื่นๆ ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
• บจ.กรุงไทยกฎหมาย ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้าน
กฎหมายกับธนาคาร รวมถึงบริษทั ในเครือ และหน่วยงานทีธ่ นาคารแห่ง
ประเทศไทยอนุญาต
• บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ประกอบธุรกิจให้บริการ
Digital Platform รวมถึงบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
• บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ประกอบธุรกิจ
ด้านหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และกิจการที่ได้รับอนุญาต
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ประกอบธุรกิจ Holding
Company (เดิมประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน)
• บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ประกอบธุรกิจให้เช่าซื้อและ
การให้เช่าซื้อแบบลีสซิ่งส�ำหรับสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ธุรกิจแฟ็กเตอริง
และเช่าซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค (ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาการ
ปล่อยสินเชื่อใหม่)
• บจก. เคทีซี นาโน ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการ
ประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับ
• บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การ
ถือหุ้นของ บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ�ำนวน 4 บริษัท ประกอบ
ธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ (ธนาคารลงทุนทาง
อ้อมผ่าน บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) โดย บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
ลงทุนใน บจก. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) บจก. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี)
บจก. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) และ บจก. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร)
ร้อยละ 100)
• บจก. เคทีซี พรีเพด ประกอบธุรกิจบริการการช�ำระเงิน
ภายใต้การก�ำกับ (Payment Services Business) ได้แก่ การให้บริการ
เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Money Transfer Services) การให้บริการแก่ผู้รับบัตร
(Acquiring Services) และการให้บริการรับช�ำระเงินแทน (Bill Payment)

2. กลุ่มบริษัทร่วม หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่
ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของทุนช�ำระแล้ว ซึง่ ธนาคารร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และเพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิง
กลยุทธ์ให้กับธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการเงินต่างๆ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลายของลูกค้า
ธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ ได้แก่
• บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกอบธุรกิจรับประกัน
วินาศภัยทุกประเภท
• บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ด�ำเนินธุรกิจให้บริการลีสซิ่ง
เช่าซื้อ และแฟ็กเตอริง แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วไป ในการจัดหา
เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต อุปกรณ์ส�ำนักงาน ยานพาหนะ และทรัพย์สิน
อื่นๆ เพื่อใช้ในกิจการ
• บมจ. บัตรกรุงไทย(1) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจน
ธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจร้านค้ารับบัตร การให้บริการ
รับช�ำระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal loan)
• บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก้ เปลี่ยนชื่อ
เป็น บล. กรุงไทย ซีมิโก้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563) เป็นการร่วมทุน
ระหว่างธนาคารและกลุ่มซีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า
ซื้อขายหลักทรัพย์ การจัดจ�ำหน่าย หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน
และกิจการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
• บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต
3. กลุ่มบริษัทอื่น หมายถึง บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอยู่นอก
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1) ส�ำหรับการจัดท�ำงบการเงิน ธนาคารได้รวม บมจ. บัตรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงอ�ำนาจควบคุมต่อบริษัท ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายชื่อผู้รว่ มทุน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บจ. กรุงไทยกฎหมาย

บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย

100%

บมจ. หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

100%

บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ

บล. กรุงไทย ซีมิโก้

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวต
ิ

บจ. กรุงไทย คอมพิ วเตอร์
เซอร์วส
ิ เซส

บมจ. บัตรกรุงไทย

100%

100%

100%
76%

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

บจ. อินฟินิธัส บาย
กรุงไทย

24.95%
24.95%

บจ. เคทีซี นาโน

บจ. เคทีซี พรีเพด

บจ. เคทีซี พิ โก
(กรุงเทพฯ)

45%

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

50%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้
รายย่อยอื่น

75.05%

50%
49%
1%

50%

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

49.29%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
รายย่อยอื่น

100%

บจ. เคทีซี พิ โก
(ชลบุร)ี

100%

บจ. เคทีซี พิ โก
(ปทุมธานี)

100%

บจ. เคทีซี พิ โก
(สมุทรสาคร)

100%

บจ. เคทีซี พิ โก
(สมุทรปราการ)

75.05%
75.05%

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

49%

24%

100%

24.95%

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

49%
51%
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้หลักของธนาคาร เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2561 - 2563
หน่วย : ล้านบาท

2563

งบการเงินรวม
จ�ำนวน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อ
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินน�ำส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รวมรายได้สุทธิ

2562
ร้อยละ

จ�ำนวน

2561
ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

3,594
435
4,251
104,307
184
66
112,837
13,765
1,860
5,687
3,080
102
24,494
88,343
27,690
7,162
20,528

2.9
0.4
3.5
85.3
0.1
0.1
92.3
11.3
1.5
4.6
2.5
0.1
20.0
72.3
22.7
5.9
16.8

7,113
482
4,943
109,784
428
221
122,971
17,861
2,532
9,978
4,085
199
34,655
88,316
29,596
6,359
23,237

5.7
0.4
3.9
87.4
0.3
0.2
97.9
14.2
2.0
7.9
3.3
0.2
27.6
70.3
23.6
5.1
18.5

9,882
325
3,807
104,681
936
139
119,770
19,445
2,707
9,705
4,093
131
36,081
83,689
29,493
5,831
23,662

8.4
0.3
3.3
89.3
0.8
0.1
102.2
16.6
2.3
8.3
3.5
0.1
30.8
71.4
25.2
5.0
20.2

3,134
951
2,060
376
6,856
33,905
122,248

2.5
0.8
1.7
0.3
5.6
27.7
100.0

N/A
3,197
4,372
1,425
496
4,615
37,342
125,658

N/A
2.5
3.5
1.1
0.4
3.7
29.7
100.0

N/A
3,500
435
1,130
453
4,352
33,532
117,221

N/A
3.0
0.4
0.9
0.4
3.7
28.6
100.0
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

2. ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.1 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ

• สินเชื่อส�ำหรับลูกค้าบุคคล ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ บุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละ
กลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งจัดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละผลิตภัณฑ์
โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก อาทิ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สินเชื่อโครงการเงินกู้
อเนกประสงค์ สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ สินเชื่อ
กรุงไทยบ้านให้เงิน (Home Easy Cash) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) รองรับทั้งกลุ่มลูกค้าที่มี
รายได้ประจ�ำ (Salary) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อย
ทั่วไป (Self-employed) สินเชื่อกรุงไทยให้ 5 เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลัก
ประกัน เพือ่ รองรับกลุม่ พนักงานหน่วยงานเอกชนทีร่ บั เงินเดือนผ่านบัญชี
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อส�ำหรับการอุปโภค
บริโภค โดยมีทอี่ ยูอ่ าศัยเป็นหลักประกัน หรือ “สินเชือ่ Home For Cash”
นอกจากนี้ ธนาคารยังน�ำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในรูปแบบของ Housing
Product Package ด้วย เช่น ออกโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่สมัคร
พร้อมเพย์ บัตรเครดิต ประกันอัคคีภัย บริการหักบัญชีสาธารณูปโภค
โดยอัตโนมัติ และบริการ Krungthai NEXT เป็นต้น ซึ่งธนาคารได้จัด
กิจกรรมพิเศษและเข้าร่วมงานมหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น
มหกรรมบ้านและคอนโด Money Expo มหกรรมการเงิน และยังจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสาขาและส�ำนักงานเขตทัว่ ประเทศ รวมถึง
มี โ ครงการพิ เ ศษเพื่ อ ช่ ว ยขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ตามนโยบายรั ฐ บาล
ได้แก่ มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ “บ้านดีมี
ดาวน์” เพือ่ เป็นการลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทัว่ ไปมีทอี่ ยูอ่ าศัย
เป็นของตนเอง อีกทัง้ ธนาคารยังได้มมี าตรการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมาตรการให้
ความช่วยเหลือจะมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับลูกค้า
แต่ละผลิตภัณฑ์ แต่ละราย เช่น การพักช�ำระหนี้ การพักช�ำระเงินต้น
การลดค่าผ่อนช�ำระ เป็นต้น เพือ่ เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้
กับลูกค้าของธนาคาร
• สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มี
ยอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน
20 ล้านบาท โดยในปีที่ผ่านมา ธนาคารด�ำเนินโครงการต่อเนื่องจากปี
ก่อนหน้าหลายโครงการ เช่น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ “Krungthai sSME
ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ” เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อ “Krungthai sSME Smart Shop”
เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขัน และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ครบถ้วน สินเชื่อ Krungthai sSME บัญชีเดียว สินเชื่อ
Krungthai sSME เพื่อช�ำระภาษีต่อกรมสรรพากร สินเชื่อ Krungthai sSME
EEC 4.0 สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง
และสินเชื่อ Krungthai sSME Supply Chain Financing ที่ต่อยอด
สินเชื่อจากลูกค้าและคู่ค้าพันธมิตรของธนาคาร นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก ทีไ่ ด้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยการพักช�ำระหนี้เงินต้น
และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน และยังคงมีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กระยะที่ 2 ตามความเหมาะสม
และความสามารถของลูกค้า

• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง ให้บริการลูกค้าธุรกิจทีม่ วี งเงิน
รวมมากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยธนาคารให้
บริการสินเชื่อที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้าน
เงินทุนหมุนเวียนและการขยายกิจการ ซึง่ ลูกค้าของธนาคารกระจายตัว
อยู่ในภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร รวมถึงธุรกิจ
น�ำเข้าและส่งออก นอกจากนี้ ธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ออกแบบ
เป็นการเฉพาะเจาะจงส�ำหรับลูกค้าทีอ่ ยูใ่ นบางธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง อพาร์ตเมนต์ และธุรกิจท่องเทีย่ ว เป็นต้น รวมทัง้ ยังมีผลิตภัณฑ์
สินเชื่อที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น สินเชื่อเพื่อการปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักร หรือ การน�ำหุ่นยนต์ (Robot) หรือระบบอัตโนมัติ
(Automation) มาใช้ในระบบการผลิต เป็นต้น ทั้งยังร่วมกับกรม
สรรพากร ออกผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ SME
ที่ลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับฯ และร่วมมือกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใต้ “โครงการพัฒนาและ
สนับสนุน SMEs และ Startups” เพือ่ เพิม่ องค์ความรู้ ทักษะในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และสนับสนุนลูกค้าที่มีศักยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ให้สามารถเข้าถึงตลาดทุน ผ่านโครงการ Live Platform (SME Platform)
ซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน นอกจากนี้
ธนาคารมีการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจและวิกฤติ COVID-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจ
น�ำเข้า-ส่งออก ธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นต้น โดยการอนุมัติพักช�ำระหนี้เงินต้นวงเงินสินเชื่อ
ระยะยาว (Term Loan) สูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาช�ำระหนีส้ ำ� หรับ
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชือ่ เพือ่ การค้าต่างประเทศ (Trade Finance)
สูงสุด 6 เดือน รวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อ Soft Loan เพื่อเสริม
สภาพคล่องของกิจการ
• สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อ
มากกว่า 500 ล้านบาทขึ้นไป โดยให้บริการด้านสินเชื่อและบริการ
ทางการเงินอย่างครบวงจรตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ
การเกษตร กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มธุรกิจ
บริการ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 2) ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษที่
ต้องการบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการให้
บริการทางการเงินในลักษณะ Total Solution การน�ำเสนอบริการของ
ธนาคารจะมุง่ เน้นการตอบสนองทัง้ ในรูปความต้องการด้านสินเชือ่ และ/
หรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย การป้องกัน
ความเสีย่ งด้านต่างๆ ของโครงสร้างทางการเงิน การตลาด อัตราแลกเปลีย่ น
ความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดบิ ทีล่ กู ค้าธุรกิจขนาดใหญ่พเิ ศษ
ต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และ
พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากขึ้น
- การขยายฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพ รวมทัง้
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนของ
ภาครัฐ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
กลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
- การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน�ำเสนอบริการทางการเงิน
Supply Chain แบบองค์รวม ผนวกกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยง
ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษและคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่อยอด
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ท�ำให้การน�ำเสนอบริการทางการเงินมีความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ้น
ลดความซ�้ำซ้อนของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกัน
- การขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการเดินบัญชีหลักกับ
ธนาคาร (Main Operating Accounts)
- การสนับสนุนลูกค้าในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
โดยเฉพาะประเทศในแถบภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และประเทศกลุ่ม
CLMV
ทั้งนี้ ในปี 2563 ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตาม
ความเหมาะสมส�ำหรับลูกค้าแต่ละราย เช่น การพักช�ำระหนี้ การผ่อนผัน
เงื่อนไขสินเชื่อ รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อตามความจ�ำเป็น เพื่อ
ประคับประคองให้ลูกค้าด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
• สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ เป็นสินเชือ่ ทีแ่ ก่หน่วยงานภาครัฐ ซึง่
เป็นฐานลูกค้ารายใหญ่และมีความเสีย่ งต�ำ่ ได้แก่ 1) สินเชือ่ ทีใ่ ห้โดยตรง
กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบาย
ของรัฐบาลและการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2) สินเชื่อที่ร่วมมือ
กับหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวงพลังงาน) มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
จากการระบาดของ COVID-19 (Soft Loan BOT: COVID-19 และ
Soft Loan GSB: COVID-19) ระยะที่ 1-2 มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ
เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง
(Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน) และเข้าร่วมกับ บสย. เพื่อให้ SMEs
ทีข่ าดหลักประกันได้เข้าถึงสินเชือ่ ของธนาคาร ได้แก่ โครงการค�ำ้ ประกัน
สินเชื่อ บสย. (PGS ระยะที่1-9) โครงการค�้ำประกัน PGS ระยะพิเศษ
Soft Loan Plus เป็นต้น

• สินเชื่อสถาบันการเงิน และสินเชื่อสาขาต่างประเทศ โดย
สินเชือ่ สถาบันการเงินถือเป็นส่วนหนึง่ ในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน ซึ่งธนาคารมีธุรกรรมด้านการก�ำกับดูแลและพัฒนาการ
ท�ำธุรกิจกับลูกค้ากลุม่ สถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินต่างประเทศ
สาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ท�ำธุรกิจใน
ประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธุรกิจประกัน
ธุรกิจลีสซิ่ง ส�ำหรับสินเชื่อและบริการในสาขาต่างประเทศ ธนาคารจะ
ด�ำเนินการผ่านสาขาต่างประเทศ รวม 8 สาขา ได้แก่ สาขาพนมเปญ
สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาสิงคโปร์
สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ สาขาลอสแอนเจลิส และสาขาเคย์แมน ซึ่ง
มุง่ เน้นสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าไทยทีข่ ยายศักยภาพธุรกิจสูก่ ารค้า
การลงทุนในภูมิภาค รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าท้องถิ่นของธนาคาร
ในต่างประเทศ นอกจากนี้ ธนาคารยังมีส�ำนักงานผู้แทนจ�ำนวน 1 แห่ง
คือ ส�ำนักงานผูแ้ ทนย่างกุง้ ท�ำหน้าทีใ่ นการดูแลและประสานงาน อ�ำนวย
ความสะดวกแก่ลกู ค้าทีม่ กี ารค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทยและ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะโครงการ ASEAN Payment
Gateway (APG) ที่ร่วมมือกับธนาคารพันธมิตรในการพัฒนาบริการ
การช�ำระเงินค่าสินค้าและบริการ การโอนเงินของแรงงานและธุรกิจ ซึ่ง
ช่วยยกระดับบริการทางการเงินให้ผู้รับเงินในต่างประเทศได้เข้าถึง
บริการธนาคารมากขึ้น
ทั้งนี้ ธนาคารได้อาศัยช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด�ำเนินการ
ปรับปรุงระบบงานหลัก (Core Banking) และกระบวนการท�ำงานของ
สาขาต่างประเทศ ให้เชื่อมโยงกับส�ำนักงานใหญ่และตอบสนองต่อการ
ก�ำกับดูแลการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎเกณฑ์และบริการทางการเงิน
ใหม่ๆ ได้รวดเร็วมากขึ้น เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความแข็งแกร่งของ
เครือข่ายในต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
เมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเป็นปกติได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
2.2 บริการอื่นๆ

•

บริการจัดการทางการเงิน ประกอบด้วย

1. บริการจัดการทางการเงิน (Cash Management)
เป็นบริการที่อ�ำนวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน
แบบครบวงจร ส�ำหรับทุกกลุม่ ลูกค้า ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมีบริการ
ทัง้ ด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน บริหารสภาพคล่อง และบริการด้านข้อมูล
ทางการเงิน
2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจ (Corporate Credit Product) อาทิ
Supply Chain Financing สินเชือ่ Factoring และผลิตภัณฑ์กลุม่ บริการ
หนังสือค�ำ้ ประกันและผลิตภัณฑ์สนิ เชือ่ อืน่ ๆ เช่น บริการหนังสือค�ำ้ ประกัน
ในรูปแบบเดิม และอิเล็กทรอนิกส์ การรับซื้อลดตั๋วเงินที่อาวัลโดย
ธนาคารกรุงไทย (Smart Aval) บริการรับซื้อลดเช็คเกี๊ยวอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับกลุ่มโรงงานน�้ำตาลและเกษตรกร และบริการหนังสือรับรองสินเชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Credit Confirmation) เป็นต้น
ทั้งนี้ ในปี 2563 มีโครงการส�ำคัญ อาทิ
o โครงการระบบรับช�ำระเงินกลางแบบ Online
Real time โดยสามารถช�ำระเงินได้ทุกช่องทางการรับช�ำระเงิน

055

รายงานประจ� ำ ปี 2563

o โครงการโอนจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ
Krungthai Corporate Online ของกรมบัญชีกลาง
o โครงการศาลดิจิทัล E-Filing เพื่อยื่นและรับฟ้อง
ผ่านระบบออนไลน์ของศาลยุติธรรม
o โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ โดยสนับสนุน
บริการด้านการจ่ายเงินอุดหนุนภาครัฐไปยังลูกจ้างในสังกัดนายจ้างทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ
o โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น โดยร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร
o โครงการการให้บริการระบบประมูลขายทรัพย์
กรมธนารักษ์ (Treasury E- Auction) โดยช่วยจัดท�ำระบบประมูล Online
ผ่านช่องทาง Website
o โครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงิน
โดยร่วมโครงการต่างๆ ภายใต้แผนกลยุทธ์ระบบการช�ำระเงินของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการใช้มาตรฐาน ISO 20022
เพื่อยกระดับการให้บริการ
o โครงการระบบภาษีออนไลน์ (e - Tax) เป็นบริการ
น�ำส่งข้อมูลใบก�ำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e - Tax Invoice) ใบรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Receipt) รวมถึงการหักและน�ำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(e - Withholding Tax Plus) แทนผู้ประกอบการ ให้แก่กรมสรรพากร

ของธนาคาร

o การขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่สาขา

o การถอนเงินผ่านเครื่องรับช�ำระเงิน EDC ณ
ที่ท�ำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
o โครงการที่ ส� ำ คั ญ ของระบบขนส่ ง มวลชน
(Mass Transit) การช�ำระค่าผ่านทาง ค่าโดยสาร และการบริหารจัดการ
ระบบช�ำระเงินส�ำหรับกลุ่มภาคการขนส่งสาธารณะ ด้วยบัตรเดบิต
และบัตรเครดิตมาตรฐาน EMV และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
o Bangchak In-car Payment โดยร่วมมือกับ
บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
o โครงการ Digital Supply Chain Financing
เป็นการช่วยเหลือกลุ่มร้านค้าต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
ง่ายขึ้น โดยต่อยอดจากโครงการภาครัฐต่างๆ อาทิ ร้านค้าประชารัฐ
ชิมช้อปใช้ คนละครึ่ง เป็นต้น
o โครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ บริ ก ารทางการเงิ น
ระหว่ า งประเทศ โดยให้ บ ริ ก ารการเชื่ อ มต่ อ แบบ Host-to-Host
(TradeLynk) เพื่อเชื่อมต่อการรับเเละส่งข้อมูลกับธนาคารแบบ Real time
และพัฒนาบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency
Deposit) บนช่องทาง Krungthai Corporate Online
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•

บริการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ

1. บริการโอนเงินระหว่างประเทศ มีบริการ 2 หลัก ได้แก่
1.1 บริการเงินโอนต่างประเทศ แบ่งเป็น 1) บริการ
เงินโอนต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) โดยธนาคารให้บริการ
รับเงินโอนเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย จาก
ธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Correspondent Banks) หรือสาขา
ต่างประเทศของธนาคาร โดยรับเงินเข้าบัญชีทนั ทีแบบ Straight Through
Process (STP) หรือรับเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นวันท�ำการ และมีบริการ
Pre-advice for Inward Remittance แจ้งรายการเงินโอนเข้า และ
Credit Advice for Inward Remittance ให้ลูกค้าทราบทาง E-mail
2) บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) เป็นบริการ
โอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนใน
ต่างประเทศ (Correspondent Banks) หรือธนาคารผู้รับเงินโดยตรง โดย
ธนาคารมีบริการอัตราแลกเปลี่ยนอัตราพิเศษส�ำหรับยอดเงินโอนตั้งแต่
USD 20,000 ขึ้นไป และให้บริการโอนออกไปยังต่างประเทศได้ทั่วโลก
และยังมีบริการส่ง Advice for Outward Remittance / Copy MT 103
ให้ลูกค้าทาง E-mail ทั้งนี้ บริการโอนเงินต่างประเทศของธนาคาร
มีความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ สะท้อนจากรางวัล
Straight Through Processing Award (STPA) จากธนาคารชั้นน�ำใน
ต่างประเทศ ได้แก่ Wells Fargo, Bank of New York และ Bank of
America Merrill Lynch
ธนาคารมีระบบ SWIFT gpi เพื่อให้ลูกค้าติดตาม
สถานะการโอนเงินแบบ Real time ส�ำหรับลูกค้าบุคคล ติดต่อ Krungthai
Contact Center 02-111-1111 และลูกค้าธุรกิจผ่าน Krungthai
Corporate Online
1.2 บริการเงินโอนด่วนผ่านระบบ Western Union
เป็นบริการรับเงินโอนเข้า และโอนเงินไปต่างประเทศระหว่างบุคคลถึง
บุคคล ในจ�ำนวนไม่มาก โดยผู้รับเงินไม่จ�ำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคาร ซึ่ง
ให้บริการผ่านสาขาและจุดบริการแลกเปลีย่ นเงินทีม่ สี ญั ลักษณ์ Western
Union ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางบริการผ่านเครื่อง ATM, Internet
Banking และ Krungthai NEXT นอกจากนี้ ลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้าจาก
Amazon.com สามารถเลือกช�ำระเงินผ่าน Western Union ได้
2. บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประเภท
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�ำ และเงินฝากกระแสรายวัน ใน
กว่า 10 สกุลเงิน เหมาะส�ำหรับลูกค้าที่มีความต้องการใช้เงินตรา
ต่างประเทศ หรือต้องการออมเงินในสกุลต่างประเทศ รวมทั้งยังใช้เป็น
เครือ่ งมือหนึง่ ในการบริหารความเสีย่ งด้านอัตราแลกเปลีย่ น นอกจากนี้
ธนาคารได้เปิดให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตรา
ต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit: FCD) ผ่าน Krungthai
Corporate Online และสามารถจัดการบัญชี FCD เพื่อบริหารจัดการ
สภาพคล่อง สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยทีม่ กี าร
ผ่อนปรนการใช้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบัญชีเดียวที่ได้มีการ
ประกาศใช้ในปี 2563
3. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ในส่วนของ
Banknote ธนาคารให้บริการ ณ สาขา และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่
มีอยูท่ วั่ ประเทศ อีกทัง้ ลูกค้าสามารถช�ำระเงินค่าซือ้ ธนบัตรต่างประเทศ
ด้วยบัตรเครดิต KTC มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน โดย
สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร
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นอกจากนี้ ธนาคารยังเพิ่มความสะดวก และปลอดภัยในการใช้บริการ
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของลูกค้า ด้วยบริการบัตร Krungthai
Travel Card ซึ่งลูกค้าสามารถแลกเงินเก็บไว้ในบัตรได้สูงถึง 19 สกุล
เงินหลัก (รวมสกุลเงินบาท) และสามารถบริหารจัดการบัตรได้ตลอด 24
ชั่วโมงผ่าน Krungthai NEXT Application โดยลูกค้าสามารถน�ำบัตรรูด
ซือ้ สินค้าแทนเงินสดได้ทตี่ า่ งประเทศทัว่ โลก รวมทัง้ สามารถถอนเงินสด
สกุลต่างประเทศได้ทสี่ าขาทีใ่ ห้บริการ เช่น สาขานานา สยามพารากอน
เซ็นทรัลลาดพร้าว เป็นต้น
4. บริการการค้าต่างประเทศ ให้บริการกลุม่ ลูกค้าน�ำเข้าและ
ส่งออก โดยมีบริการทางการเงินและสินเชื่อด้านการน�ำเข้า การส่งออก
บริการด้านหนังสือค�้ำประกันต่างประเทศ และบริการด้านการซื้อ-ขาย
สินค้าภายในประเทศภายใต้วิธีการช�ำระเงินแบบเลตเตอร์ออฟเครดิต
ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับประเพณีและวิธีปฏิบัติท่ีก�ำหนดโดย
หอการค้านานาชาติ (The International Chamber of Commerce:
ICC) โดยมีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล ให้บริการ
ลูกค้าเป็นแบบรวมศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการให้บริการอย่างครบ
วงจรผ่านระบบ Krungthai Corporate Online (Trade Online) เพื่อให้
สามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ จาก
ความมุ่งมั่นและการให้ความส�ำคัญกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ท�ำให้ธนาคารได้รับประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐาน “ISO/IEC 27001: 2013” ส�ำหรับระบบ Trade Finance
System (TFS) และระบบ Krungthai Corporate Online (Trade Online)
นอกจากนี้ ในปี 2563 ธนาคารยังได้ให้ความช่วยเหลือด้านเงินทุนเพื่อ
ประคองธุรกิจลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้สามารถผ่าน
พ้นวิกฤตไปได้
• ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ
1. ผลิตภัณฑ์ธรุ กิจตลาดเงินตลาดทุน ส�ำหรับกลุม่ ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจ SME กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่
(Ultra High Net Worth หรือ UHNW) โดยธนาคารมีกระบวนการวิเคราะห์
ความเหมาะสมของลูกค้าก่อนเสนอขายธุรกรรม (Client Suitability and
Appropriateness) ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) เพือ่ ให้แน่ใจว่าธุรกรรมทีธ่ นาคารเสนอมีความเหมาะสมกับความ
ต้องการของลูกค้าและลูกค้ามีความเข้าใจธุรกรรมและความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการประกอบด้วย บริการธุรกรรมด้านซื้อ
ขายเงินตราต่างประเทศทันที และล่วงหน้า บริการการซื้อขายพันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนีเ้ อกชน บริการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุนทัง้ ของ
ธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อกลุ่มลูกค้า UHNW บริการอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและด้านอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งระยะสั้นและระยะยาว เช่น สิทธิในการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
(Currency Option) ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Swap: IRS) ธุรกรรม Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS)
ผลิตภัณฑ์เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity
Hedging) เป็นต้น
2. ผลิตภัณฑ์ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจตราสารหนี้
เป็นบริการด้านการระดมทุนและธุรกรรมเกีย่ วกับตลาดทุน โดยธนาคาร
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและนักลงทุน ให้บริการด้าน
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การจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (Arranging และ Underwriting) บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial
Advisor) และบริการการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) โดยแม้วา่ ในปี 2563 มูลค่าการออกตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนในประเทศไทย
ลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยส�ำคัญ จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ธนาคารยังประสบความส�ำเร็จในการเป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและผู้รับประกัน
การจัดจ�ำหน่ายตราสารหนี้ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นภาครัฐและภาคเอกชนอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เป็นผู้จัดจ�ำหน่ายและ
ผู้รับประกันการจัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหุ้นสามัญ อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจให้เป็น
ผู้จัดจ�ำหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Matrix Bond Switching) กับส�ำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่งประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าที่รับแลกเปลี่ยนพันธบัตร เท่ากับ 100,000 ล้านบาท

บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

1. บริการที่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง ATM RCM และ
เครื่อง Update Passbook เปิดบริการ 7 วัน 24 ชั่วโมง โดยให้บริการ
ถอน/ฝาก/โอนเงิน การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี การช�ำระเงินกู้/
ค่าสินค้าและบริการ การเติมเงิน (Top Up) บัตร KTB E-Money Card/
บัตร Easy Pass/ค่าโทรศัพท์เครือข่ายต่างๆ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล
รวมถึงการสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT
สมัครใช้บริการ SMS Alert สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ขอข้อมูล
เครดิต หรือขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีแบบย่อ (Mini Statement)
เป็นต้น และบริการเสริมพิเศษ อาทิ บริการยืนยันตัวตนด้วยบัตร
ประชาชน (Dip-chip) เพื่อการใช้งาน “เป๋าตัง” และ บริการถอนเงิน
และสอบถามยอดผ่านการท�ำรายการด้วยรูปแบบ (Contactless: แตะ
บัตรเพื่อท�ำรายการ) บริการถอนเงินสดด้วยโหมดผู้พิการทางสายตา
(ส�ำหรับเครื่องระบบหน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่) บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร
(Cardless) บริการแปลงค่าสกุลเงินให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรต่างประเทศ
เพื่อยืนยันอัตราแลกเงินก่อนการถอนเงิน ซื้อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาล
ล่วงหน้า ลงทะเบียน PromptPay และบริการจ่ายค่าปรับจราจร ผ่านเครือ่ ง
ATM รวมถึง Krungthai NEXT และสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เครื่อง ATM
ของธนาคารสามารถรองรับบัตรของธนาคารอื่นๆ ภายในประเทศได้
รวมถึงรองรับบัตรที่มีตราสัญลักษณ์ Plus, Cirrus, Union Pay, JCB,
American Express, APN (Asian Payment Network) และบัตร NonBank อื่นๆ รวมทั้งรองรับการท�ำรายการได้หลากหลายภาษา ได้แก่
ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น และเมียนมา

2. บริการ Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ ธนาคารได้
น�ำเทคโนโลยีชั้นน�ำระดับโลก เช่น AI (Artificial Intelligence), Cloud
Native, API (Application Program Interface), Biometric Verification
เป็นต้น มาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ เพื่อ
ก้าวสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking รองรับกิจกรรมการเงิน
ในอนาคต โดยตัวอย่างเทคโนโลยีและฟีเจอร์สำ� คัญของ Krungthai NEXT
เวอร์ชันใหม่ เช่น
o AI (Artificial intelligence) สร้างปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใช้งานผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรู้และขึ้นแถบรายการธุรกรรม
ทางการเงินที่ใช้งานบ่อย Smart Banner ท�ำหน้าที่แจ้งเตือนรายการ
ส�ำคัญ เช่น การครบก�ำหนดช�ำระค่าเบีย้ ประกัน การต่ออายุบตั ร เป็นต้น
และ Smart Promotion น�ำเสนอโปรโมชันพิเศษเฉพาะบุคคล
o Cloud Native มาใช้ 100% เป็นแห่งแรกของ
ประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 3S ได้แก่ Scalability - รองรับการท�ำธุรกรรม
การเงินที่พร้อมกันจ�ำนวนมหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน Stability
- มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลืน่ ไหล และ Security - มีความปลอดภัย
สูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
o Biometric Verification สามารถเปิดใช้งานด้วย
Face Authentication สแกนใบหน้าและบัตรประชาชน เพื่อพิสูจน์
อัตลักษณ์ตัวตน
o User Experience (UX) และ User Interface (UI)
ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสร้างประสบการณ์ Customer Experience
ทีเ่ หนือกว่า เช่น การตัง้ รูปโปรไฟล์ ปรับแต่งหน้าโฮมเพจได้ตามใจ และ
มีการปรับโฉมธีมสีใหม่อตั โนมัตติ ามช่วงเวลาหรือเทศกาลส�ำคัญ เป็นต้น
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o ฟีเจอร์ส�ำคัญด้านบริการโอน เติม จ่าย ที่มี
เน็ตเวิร์คการท�ำธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย ทั้ง
ช่องทางภาครัฐและเอกชน เช่น ค่าไฟฟ้า น�ำ้ ประปา ค่าบริการเครือข่าย
โทรศัพท์มือถือ ค่าบริการอินเทอร์เน็ต บริการรับช�ำระค่าปรับจราจร
เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์กองทุน ธนาคารโดย บมจ.หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย ให้บริการด้านกองทุนรวม กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล
ผ่านช่องทางของธนาคาร ทั้งสาขา และ Krungthai NEXT โดยเน้นการ
จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทีม่ คี วามหลากหลายเพือ่ เป็นทางเลือก
ให้กับนักลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนี้ในประเทศและต่างประเทศ
กองทุนหุ้น กองทุนผสม (หุ้น-ตราสารหนี้) และกองทุนต่างประเทศ ทั้ง
Feeder Fund และ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นต้น
• ผลิตภัณฑ์ประกันชีวติ และประกันวินาศภัย ธนาคารให้
บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่าน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
และบริการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ผ่าน บมจ.กรุงไทยพานิช
ประกันภัย โดยธนาคารน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย (Omni Channel) และครอบคลุมทั่วประเทศ
ทัง้ เครือข่ายของธนาคาร สาขาของบริษทั ในเครือ รวมถึงช่องทาง Online
และการขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing)

• ผลิตภัณฑ์บตั รเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดย บมจ. บัตรกรุงไทย
(KTC) ซึ่งมีธุรกิจหลักคือบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และธุรกิจร้านค้า
ทัง้ ยังมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ 4 สาขา และธุรกิจสินเชือ่
ที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน ผ่านช่องทางเครือข่ายของธนาคารและ
ช่องทางออนไลน์ของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้ง บจ. เคทีซี พรีเพด
เพื่อประกอบธุรกิจบริการช�ำระเงินภายใต้การก�ำกับ (Payment Service
Business)
• ผลิตภัณฑ์เช่าซื้อและเช่าแบบลีสซิง่ โดยให้บริการให้เช่า
อุปกรณ์แบบลีสซิ่ง เช่าซื้อ และบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมบ�ำรุงรักษา
แก่กลุม่ ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ SME ผ่าน บจ. กรุงไทย ไอ บี เจ
ลิสซิ่ง
• บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ โดย บล. กรุงไทย ซีมิโก้
ซึง่ มีบริการและผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ การเป็นนายหน้าซือ้ ขายหลักทรัพย์
เป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ จัดจ�ำหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ออกและจ�ำหน่ายใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิอนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทน
ซื้อขายหน่วยลงทุน รวมถึงจัดการกองทุนส่วนบุคคล
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3. ภาวะตลาดและการแข่งขัน ศักยภาพในการแข่งขัน

3.1 ภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563

ปี 2563 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เผชิญความท้าทายจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19
ซึง่ ท�ำให้ ธพ. ต้องเร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ทัง้ การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายและตามการปรับลด
อัตราเงินน�ำส่งเข้ากองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตลอดจน
การช่วยเหลือผ่านการเลื่อนและลดภาระการช�ำระหนี้ และการปรับ
โครงสร้างหนี้ ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4.55 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 31 ของสินเชื่อรวม ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้ากลุม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ทีม่ กี ารช่วยเหลือมาก
ถึงร้อยละ 49 ของสินเชื่อ SMEs นอกจากนั้น ธพ. ยังให้สินเชื่อ
เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ภาคธุรกิจ เช่น ผ่านโครงการ
Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงินรวม 5 แสนล้าน
บาท ท่ามกลางการผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ของ ธปท. ซึ่งช่วยชะลอ
ปัญหาการเร่งขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพในระบบ ธพ.
การปรับตัวให้สอดรับกับบริบททีเ่ ปลีย่ นไปจากวิกฤติ COVID-19
โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital economy) ที่เร็วกว่าคาด
เป็นอีกความท้าทายที่ ธพ. เผชิญ ในปี 2563 ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจของ ธพ. จึงแปรเปลีย่ นไป เช่น การปรับช่องทางการให้บริการ
สูร่ ปู แบบดิจทิ ลั มากขึน้ ยกระดับประสิทธิภาพโครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอที
เพิ่ม Banking Agent มากขึ้น และลดจ�ำนวนสาขาและจุดให้บริการลง
338 แห่ง หลังปริมาณธุรกรรมการช�ำระเงินผ่าน Mobile banking ใน
ช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 เพิม่ ขึน้ มากถึงร้อยละ 77 จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้านี้ นอกจากนั้น ธพ. ต่างมุ่งเน้นน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทที่ นั สมัย ด้วยกลยุทธ์การเข้าไปอยู่

ในระบบนิเวศของลูกค้ามากขึ้น และในลักษณะบริการที่นอกเหนือจาก
รูปแบบดั้งเดิม หรือ Beyond banking อาทิ บริการเปิดบัญชีเงินฝาก
ออนไลน์ และบริการ Social Banking เช่น ปล่อยสินเชือ่ ออนไลน์ (Digital
lending) ผ่านแพลตฟอร์ม Social media ท่ามกลางความท้าทายจาก
การเตรียมพร้อมรับมือกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ เช่น
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ทั้งนี้
ผลการด�ำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 สรุปได้ ดังนี้
• เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้างรับสุทธิ ขยายตัว
ร้อยละ 5.39 เร่งขึ้นจากที่เติบโตร้อยละ 1.80 ในปีก่อน ตามการใช้สินเชื่อ
ของภาครัฐ และธุรกิจขนาดใหญ่
• เงินฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 เทียบกับปีก่อนที่ขยายตัว
ร้อยละ 4.15 โดยเฉพาะจากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน
(CASA)
• ก�ำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 46.44 จากทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 30.71
ในปีก่อน เนื่องจาก ธพ. ตั้งส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้ ในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีร่ ายได้ดอกเบีย้ สุทธิเพิม่ ขึน้ เพียง
ร้อยละ 3.31 ส่วนรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการสุทธิหดตัวร้อยละ 10.00
• สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.52
เร่งขึ้นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.82 จากผลกระทบของเศรษฐกิจ
ถดถอย ขณะทีส่ ดั ส่วน NPLs/Loan อยูท่ รี่ อ้ ยละ 3.11 สูงกว่าในปีกอ่ น
ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.98
• เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.24 ส่งผลให้ Total
Capital Ratio อยู ่ ใ นระดั บ แข็ ง แกร่ ง ที่ ร ้ อ ยละ 20.13 ซึ่ ง ยั ง คง
สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนดไว้อยู่มาก
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

3.2 แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์
ในปี 2564

ปี 2564 ธพ. จะยังต้องประสบกับความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจ จาก
การพื้นตัวที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง หลังมีการระบาดระลอกใหม่ของ
COVID-19 ซึ่งท�ำให้ ธปท. ได้ก�ำหนดมาตรการร่วมกับสถาบันการเงิน
ในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือลูกหนี้ เร่งปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุก
ผ่อนปรนบางเงือ่ นไข และให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิม่ เติม
นอกจากนั้น การด�ำเนินงานของ ธพ. จะยังอยู่ภายใต้ภาวะดอกเบี้ยต�่ำ
ต่อเนือ่ ง ท่ามกลางการเปลีย่ นผ่านสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital economy)
ที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งจะสร้างความท้าทายต่อ ธพ. ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด�ำเนินธุรกิจ (Business model) ให้เท่าทัน อาทิ การผสมผสานกัน
ระหว่างช่องทาง Physical และ Digital การ Up & Re-skill พนักงาน
การผนวกเทคโนโลยี เช่น AI, Blockchain, Cloud Computing,
Data Analytics และ Open API เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลูกค้าที่
เปลี่ยนไป เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ยกระดับความปลอดภัย
ลดต้นทุน และแสวงหาแหล่งรายได้ใหม่ๆ ท่ามกลางการแข่งขันจาก
Non-bank ที่จะมีบทบาทมากขึ้น เช่น บริการช�ำระเงินผ่าน Digital wallet
และสินเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของธนาคาร
พาณิชย์ไทย ประกอบกับมาตรการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของ
ภาครัฐ การลงทุนในเทคโนโลยีและการปรับตัวสู่ Green economy ใน
บริบท New normal ของภาคธุรกิจซึ่งถือเป็นโอกาสของ ธพ.ในการ
ขยายสินเชื่อและต่อยอดธุรกรรมการเงิน ขณะที่การให้ความส�ำคัญกับ
การด�ำเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุก
ภาคส่วน หรือ Responsible Banking ด้วยแนวคิดของการเป็นธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ภายใต้การมีฐานะทางการเงิน
ที่ยังคงแข็งแกร่ง สะท้อนผ่านระดับเงินกองทุนและเงินส�ำรองที่สูงกว่า
เกณฑ์อยู่มาก จะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถรองรับความท้าทายจาก
ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเปลีย่ นแปลง (Disruption) ต่างๆ ได้
3.3 ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ
ในการแข่งขันอยู่ในระดับชั้นน�ำของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย โดย
จุดแข็งส�ำคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร ได้แก่
• มีความสัมพั นธ์อนั ดีในกลุ่มลูกค้ารัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ
ส่วนหนึ่งจากการที่ธนาคารสามารถตอบสนองบริการทางการเงินให้แก่
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐได้ดีอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งธนาคารยังมีบทบาทส�ำคัญในการสนับสนุนการด�ำเนิน
นโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การวางโครงสร้าง
พื้นฐานของระบบการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด รวมทั้งมาตรการ
พยุงเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม
เช่น โครงการ “ชิมช้อปใช้” “เราเทีย่ วด้วยกัน” และ “คนละครึง่ ” เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถน�ำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพือ่ ยกระดับ
ประสิทธิภาพโครงการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น โครงการการคืนภาษี
มูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และโครงการการออมผ่ า นพั น ธบั ต รรั ฐ บาลด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ฐานลูกค้าและคู่ค้าของภาครัฐ ท�ำให้ธนาคาร

สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจ โดยเฉพาะ
ใน 5 ระบบนิเวศหลักทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม
การช�ำระเงิน กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุม่ สถาบันการศึกษา
และนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง
• มี เ งิน กองทุ น ที่ แ ข็ ง แกร่ง รองรับ การเติ บ โต โดย
ณ 31 ธ.ค. 2563 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 19.11 ในจ�ำนวนนี้ เป็น
เงินกองทุนขั้นที่ 1 ร้อยละ 15.79 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก�ำหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุน
ของธนาคารที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ ตลอดจนรองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎ
ระเบียบต่าง ๆ ของทางการได้
• เป็นธนาคารพาณิชย์ทมี่ คี วามแข็งแกร่งในเครื่องหมาย
การค้า ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ทใี่ ห้บริการลูกค้า
และประชาชนคนไทยมากว่า 50 ปี โดยเป็นธนาคารอันดับต้น ๆ ที่ผู้ใช้
บริการนึกถึง และเป็นธนาคารอันดับต้น ๆ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับว่าสามารถ
ใช้เครือ่ งหมายการค้าในการท�ำกิจกรรมทางการตลาดบนโซเชียลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
• มีการปรับปรุงและพั ฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้
ธนาคารสามารถก้าวทันปัจจัยแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
มีแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Banking) ที่ชัดเจนและ
ครอบคลุมการผนวกนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้มีเสถียรภาพและ
ปลอดภัย เพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มขึ้น
ในอนาคต นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถท�ำงานได้หลากหลายมากขึ้น (Multi-tasking skill)
พร้อมก้าวสูก่ ารเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว ทัง้ นี้ ด้วยการพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเนื่องดังกล่าว น�ำมาซึ่งการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าใหม่
อาทิ ผู้ใช้ Krungthai NEXT กว่า 9 ล้านคน และผู้ใช้บริการ Krungthai
Connext กว่า 10 ล้านคน ณ สิ้นปี 2563
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ตารางเปรียบเทียบ สินทรัพย์ สินเชื่อ เงินฝาก และสาขา

ของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

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

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

3,384,961 15.55
3,280,442 15.07
3,226,987 14.83
3,061,407 14.07
2,460,731 11.31
15,414,528 70.83
1,205,404 5.54
811,183 3.73
632,342
2.9
2,648,929 12.17
404,421 1.86
354,468 1.63
264,921 1.22
240,085 1.10
225,413 1.04
167,167 0.77
80,721 0.37
78,454 0.36
68,562 0.31
49,406 0.23
25,120 0.11
1,958,738 9.00
1,741,938 8.00
21,764,133 100.00

สินเชื่อ (สุทธิ)
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

1,896,205 14.06
2,125,942 15.76
2,127,089 15.77
2,066,638 15.32
1,609,830 11.93
9,825,704 72.84
693,775 5.14
649,686 4.82
421,662 3.12
1,765,123 13.08
217,576 1.61
262,643 1.95
213,802 1.58
155,838 1.16
111,933 0.83
28,800 0.21
66,823 0.50
51,280 0.38
45,455 0.34
18,960 0.14
20,766 0.15
1,193,876 8.85
705,227 5.23
13,489,930 100.00

เงินฝาก
จ�ำนวน
(ล้านบาท)

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

2,485,597 16.16
2,429,780 15.79
2,466,780 16.04
2,340,470 15.21
1,819,223 11.83
11,541,850 75.03
815,678
5.3
557,957 3.63
491,560
3.2
1,865,195 12.13
194,150 1.26
252,067 1.64
204,859 1.33
182,735 1.19
147,053 0.95
84,329 0.55
64,626 0.42
21,719 0.14
47,094 0.31
10,052 0.06
16,417 0.11
1,225,101 7.96
750,316 4.88
15,382,462 100.00

ที่มา: ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ: 1. หลักการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย์ ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้
		 1.1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
		 1.2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 2.5 แต่ไม่ถึงร้อยละ 10
		 1.3. ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 2.5
2. ข้อมูลสินเชื่อ (สุทธิ) หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
3. ข้อมูลสาขาในประเทศ รวมส�ำนักงานใหญ่ จุดบริการและการให้บริการนอกสถานที่เกินกว่า 30 วัน

สาขา
จ�ำนวน
(แห่ง)

1,128
854
1,024
866
683
4,555
457
444
152
1,053
59
66
58
108
21
1
517
1
9
1
5
846
17
6,471

ส่วนแบ่ง
ตลาด
(ร้อยละ)

17.43
13.20
15.82
13.38
10.56
70.39
7.06
6.86
2.35
16.27
0.91
1.02
0.90
1.67
0.33
0.02
7.99
0.02
0.14
0.02
0.08
13.07
0.27
100.00
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

4. แหล่งที่มาของเงินทุน และการให้ก้ย
ู ืม
แหล่งที่มาของเงินทุน
หน่วย : ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน
งบการเงินรวม

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

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

2,463,225
274,566
86,564
148,361
355,064
343,466
11,598
3,327,780

74.0
8.2
2.6
4.5
10.7
10.3
0.4
100.0

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

71.6
7.2
3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

14.3
27.2
(10.6)
(24.1)
1.9
1.5
15.5
10.5

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส�ำคัญ
หน่วย : ล้านบาท

สินเชื่อและเงินฝากจ�ำแนกตาม
ระยะเวลาครบก�ำหนดของสัญญา
งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อ
- ไม่เกิน 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี
รวมเงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝาก
- ไม่เกิน 1 ปี
- มากกว่า 1 ปี
รวมเงินรับฝาก

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

จ�ำนวน

จ�ำนวน

ร้อยละ

เพิ่ ม/(ลด)

ร้อยละ

ร้อยละ

35.8
64.2

2,334,842

100.0

2,089,873

100.0

(8.1)
22.8
11.7

2,444,240
18,985
2,463,225

99.2
0,8
100.0

2,016,641
139,224
2,155,865

93.5
6.5
100.0

21.2
(86.4)
14.3

687,615
1,647,227

29.5
70.5

748,408
1,341,465
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
วิเคราะห์การด�ำเนินงานและฐานะทางการเงิน
1. ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มผ
ี ลต่อการด�ำเนินงาน

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เข้าสูภ่ าวะถดถอย จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ส่งผลต่อภาวะแวดล้อมใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการเศรษฐกิจโลก
ปี 2563 หดตัวจากปีก่อนถึงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรง
ที่สุดนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�่ำครั้งใหญ่ (Great Depression)
ซึง่ การถดถอยของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยที่ โ ครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ พึ่ ง พา
ต่างประเทศสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก นอกจากนัน้
มาตรการควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดยั ง ได้ จ� ำ กั ด กิ จ กรรมเศรษฐกิ จ
ในประเทศจนกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ต่อเนื่องไปถึงการจ้างงาน
จากผลกระทบดังกล่าว ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ
6.1 จากปีกอ่ น เศรษฐกิจทีเ่ ข้าสูภ่ าวะถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกว้าง
ท�ำให้รฐั บาลด�ำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อภาคธุรกิจและประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งมาตรการด้านการสาธารณสุข มาตรการเยียวยา
และชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ผ่านพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟืน้ ฟูเศรษฐกิจและสังคม ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินกูไ้ ม่เกิน 1 ล้านล้านบาท
และในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการก�ำหนดมาตรการ
ร่วมกับสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ ปรับโครงสร้างหนี้
พักช�ำระหนี้ ชะลอการช�ำระหนี้ สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan)
รวมถึงเสริมสภาพคล่องเพือ่ ดูแลเสถียรภาพตลาดตราสารหนีภ้ าคเอกชน
ประกอบกับนโยบายทางการเงินทีผ่ อ่ นคลาย โดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้
นโยบายลงไปที่ร้อยละ 0.5
นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งกดดันผลการด�ำเนินงาน
และสร้างความท้าทายต่อการบริหารความเสี่ยงแล้ว การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่
เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) ทีเ่ ร็วกว่าคาด ภายใต้ปจั จัยเร่งจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 และมาตรการ Social distancing จน
น�ำไปสู่วถิ ปี กติใหม่ หรือ New normal เป็นสิ่งทีอ่ าจส่งผลต่อรายได้และ
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารและลูกค้า อย่างไรก็ดี ธนาคารได้
เตรียมความพร้อมและก�ำหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับความ
ท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
2. ภาพรวมการเปลี่ ย นแปลงของฐานะทางการเงิ น และ
ผลการด� ำ เนิ น งานของธนาคารเปรีย บเที ย บกั บ อุ ต สาหกรรม
(ใช้งบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเฉลีย
่ อุตสาหกรรม
ซึ่ง ธปท. น�ำเสนอข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะเท่านั้น)

• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ ขยายตัว
ร้อยละ 12.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ขยายตัวร้อยละ 5.4 เร่งขึ้น
จากที่เติบโตร้อยละ 1.8 ในปีก่อน ตามการใช้สินเชื่อของภาครัฐ และ
ธุรกิจขนาดใหญ่
• เงินฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เทียบกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 โดยเฉพาะ
จากเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)

• ก�ำไรสุทธิ ลดลงร้อยละ 49.5 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
ลดลงร้อยละ 46.4 จากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.7 ในปีก่อน เนื่องจาก ธพ.
ตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลงร้อยละ 0.3 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลง
ร้อยละ11.8 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ 10.0
• NPLs เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ12.5 เร่งขึน้ จากปีกอ่ นทีเ่ พิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.8 จากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่สัดส่วน NPLs/Loan อยู่ที่ร้อยละ 3.79
ลดลงจากร้อยละ 4.33 ในปีก่อน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่
ร้อยละ 3.11 สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 2.98
• เงินกองทุนรวม ลดลงร้ อ ยละ 0.3 โดยมี Capital
Adequacy Ratio ที่ร้อยละ 18.76 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 5.24 ส่งผลให้ Capital Adequacy Ratio อยู่ในระดับ
แข็งแกร่งที่ร้อยละ 20.13 ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ ธปท. ก�ำหนด
3. รายจ่ า ยเพื่ อท� ำ การวิ จั ย และพั ฒนาเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรม (รายจ่าย R&D) (โดยรายจ่ายดังกล่าวสามารถน�ำมา
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้)

ในปี 2563 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน�ำไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 2559
4. ค� ำ อธิ บายและการวิ เ คราะห์ ฐ านะทางการเงิ น และ
ผลการด�ำเนินงาน (เปรียบเทียบ ปี 2563 และ 2562)

2563

ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยประจ�ำปี

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานในปี 2563
เท่ากับ 68,783 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
โดยรายได้ดอกเบีย้ สุทธิอยูใ่ นระดับเดียวกันกับปี 2562 ท่ามกลางสภาวะ
ดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษที่เพิ่มขึ้น (“รายได้ดอกเบี้ยพิเศษ”
จากเงินให้สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจ�ำนอง) การขยายตัวของสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
และต้นทุนทางการเงินทีล่ ดลง ซึง่ ช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ (NIM) ลดลงเป็น ร้อยละ 2.91 จากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานลดลงมากถึงร้อยละ 14.4 แม้ว่ารายได้
ที่มิใช่ดอกเบี้ยได้ปรับลดลง ส่งผลให้ Cost to Income ratio เท่ากับ
ร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

ธนาคารและบริษัทย่อยได้ทยอยตั้งส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับที่สูง จ�ำนวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 88.6 จากหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูงทีอ่ าจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ่ ท�ำให้อตั ราส่วน Coverage Ratio ณ 31 ธันวาคม 2563
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 147.3 จากร้อยละ 131.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ควบคูก่ บั การบริหารจัดการคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารโดยมีอตั ราส่วนสินเชือ่
ด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต่อสินเชือ่ รวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้อยละ 3.81 ลดลงจากร้อยละ 4.33 ณ 31 ธันวาคม 2562
จากผลประกอบการดังกล่าวและการตัง้ ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับสูง ส่งผลให้ธนาคารและบริษทั ย่อยมีกำ� ไรสุทธิ
ส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ธนาคารและบริษทั ย่อยมีอตั ราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทัง้ สิน้ ต่อสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง เท่ากับร้อยละ
15.79 และ ร้อยละ 19.11 ตามล�ำดับ อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ ธปท.
ทัง้ นี้ ธนาคารได้จดั ตัง้ บริษทั อินฟินธิ สั บาย กรุงไทย จ�ำกัด (Infinitas by Krungthai) โดยเป็นบริษทั วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ดิจิทัลรูปแบบใหม่ มุ่งเน้นการให้บริการด้านการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพื่อเข้าสู่ Open Banking, Virtual Digital Banking
Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนผลักดัน Platform ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชัน
เป๋าตัง เป็นโครงสร้างดิจิทัลพื้นฐานของประเทศ
นอกจากนี้ ธนาคารได้เข้าท�ำสัญญากับ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยธนาคารตกลงที่จะขายหุ้นของบริษัท กรุงไทยธุรกิจ
ลีสซิง่ จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 75.05 การซือ้ ขายหุน้ ดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขข้อบังคับก่อน ซึง่ รวมถึงการได้รบั อนุมตั จิ ากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้
การเข้าท�ำรายการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของธนาคารและบริษัทย่อย ในการให้บริการผลิตภัณฑ์เช่าซื้อส�ำหรับลูกค้ารายย่อยอย่างครบวงจร
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย

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

หน่วย : ล้านบาท

เพิ่ ม/(ลด)

ปี 2563
(TFRS 9)

ปี 2562

88,343
20,528
13,377
122,248
53,465
68,783

88,316
23,237
14,105
125,658
62,474
63,184

0.0
(11.7)
(5.2)
(2.7)
(14.4)
8.9

44,903
23,880
4,441
19,439
16,732
0.53
4.91

23,814
39,370
7,232
32,138
29,284
1.02
9.09

88.6
(39.3)
(38.6)
(39.5)
(42.9)

ร้อยละ

(1) ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนส�ำรอง (ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น หรือ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่า) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�ำนวณจากก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย

• ผลประกอบการปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานเท่ากับ 68,783 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.9 มีสาเหตุหลักจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่คงระดับเดียวกับปี 2562 ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานที่ลดลงมาก ถึงแม้ว่า
รายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ ปรับลดลง ทัง้ นี้ ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ตงั้ ส�ำรองผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับทีส่ งู จ�ำนวน 44,903 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.6 ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 16,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 42.9

066

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9)

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

เพิ่ ม/(ลด)
ปี 2562
ร้อยละ

112,837
3,594
435
4,251
104,307
184
66
24,494
13,765
1,860

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

(8.2)
(49.5)
(9.8)
(14.0)
(5.0)
(57.1)
(70.3)
(29.3)
(22.9)
(26.5)

5,687

9,978

(43.0)

3,080
102
88,343
3.72 (2)
0.93
2.91 (2)

4,085
199
88,316
4.48 (2)
1.46
3.22 (2)

(24.6)
(48.5)
0.0

(1)	สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ รวมสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน; หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย รวมหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือ
ขาดทุน ในไตรมาส 1/2563 เป็นต้นไป
(2)	หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ส�ำหรับปี 2562 และปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 4.34 และร้อยละ 3.56 ตามล�ำดับ และ NIM ส�ำหรับปี 2562 และปี 2563
อยู่ที่ร้อยละ 3.07 และร้อยละ 2.76 ตามล�ำดับ

• รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ 88,343
ล้านบาท อยู่ในระดับเดียวกันกับปี 2562 ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ย
นโยบายและอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง โดย
มีรายได้ดอกเบี้ยพิเศษที่เพิ่มขึ้น (“รายได้ดอกเบี้ยพิเศษ” จากเงินให้
สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลักประกันจ�ำนอง) การขยายตัวของสินเชือ่ อย่างระมัดระวัง และต้นทุน
ทางการเงินที่ลดลง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้

(NIM) เท่ากับร้อยละ 2.91 ลดลงจากร้อยละ 3.22 ในช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ธนาคารมีรายการดอกเบี้ยพิเศษจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้
สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลักประกันจ�ำนองจ�ำนวน 1,223 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2563 จ�ำนวน 3,524
ล้านบาท ในไตรมาส 2/2563 และจ�ำนวน 3,899 ล้านบาท ในไตรมาส
1/2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ NIM เท่ากับร้อยละ 2.76 ลดลงจาก
ร้อยละ 3.07 ในปี 2562)
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อัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

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

31 ธ.ค. 2563

30 ก.ย. 2563

30 มิ.ย. 2563

31 มี.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562

30 ก.ย. 2562

0.50%

0.50%

0.50%

0.75%

1.25%

1.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.375%
0.50%
0.50%

0.25%
0.50%
0.50%
0.50%
0.90%
0.90%
0.375% 0.60% - 0.70%
0.50% 0.80% - 0.90% 1.15% - 1.35% 1.15% - 1.35%
1.30%
1.30%
0.50% 0.90% - 1.00%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.250%
5.820%
6.220%

5.775%
6.620%
6.745%

6.025%
6.870%
6.870%

6.275%
6.870%
6.870%

(1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส�ำหรับบุคคลธรรมดา

คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวมากกว่าประมาณการเดิมเนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
หดตัวรุนแรง และผลกระทบจากการควบคุมการระบาดทัว่ โลก จึงปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายลงอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการปรับลดลงในเดือนพฤศจิกายน
2562 และในปี 2563 ปรับลดลงอีก 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนพฤษภาคม เป็น 0.50%
ทั้งนี้ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ การสนับสนุนกลไกของภาครัฐ และเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและลูกค้า
รายย่อย จึงได้ทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR MOR และ MRR ในปี 2563 ลงในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน และล่าสุดใน
เดือนพฤษภาคมทีผ่ า่ นมา โดยปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ ลงรวม ดังนี้ MLR ลดลง 1.025% MOR ลดลง 1.05% และ MRR ลดลง 0.65%
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับลดอัตราน�ำส่งเงินสมทบกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย์ จากเดิมอัตรา 0.46%
เหลือ 0.23% ประกาศเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

ปี 2563
(TFRS 9)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

27,690
7,162
20,528

เพิ่ ม/(ลด)
ปี 2562
ร้อยละ

29,596
6,359
23,237

(6.4)
12.6
(11.7)

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

หน่วย : ล้านบาท

14,105

-5.2%

13,377
3,197

N/A

ก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วด
ั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

N/A

ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่ อค้า
และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

3,134
951
4,372

2,060

-78.2%

376
1,425

44.6%

496
6,856

รวมรายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

-24.1%

ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธส
ี ่วนได้เสีย
รายได้จากเงินปันผล

4,615

48.5%

2563

2562

(TFRS 9)

รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

• รายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ โดยรวมปี 2563 เมือ่ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีกอ่ น ธนาคารและบริษทั ย่อยมีรายได้จากการด�ำเนินงาน
อื่นๆ โดยรวมเท่ากับ 13,377 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุนที่ได้จากการด�ำเนินงานอื่นๆ ในปี 2562
แม้วา่ มีรายได้จากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ จากก�ำไรจากการขายทรัพย์สนิ รอการขาย และมีสว่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธสี ว่ นได้เสียทีเ่ พิม่ ขึน้
ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอื่นๆ โดยรวม
การเปลี่ยนแปลง

หน่วย : ล้านบาท

62,474

-14.4%

53,465

รวมค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ

-9.3%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับพนักงาน

-0.5%

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์

-13.0%

ค่าภาษีอากร

-78.7%

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย

31,390
28,466
8,942
4,363

8,896

7,219

3,798
1,538

10,560
2562

49.72(2)

2563

(TFRS 9)

10,767

2.0%

อื่นๆ(1)
อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยต่อรายได้ (ร้อยละ)

43.73(2)

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ
(2) หากไม่รวมรายการรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ การตั้งส�ำรองผลประโยชน์พนักงานและส�ำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ส�ำหรับปี 2562 และ ปี 2563
เท่ากับร้อยละ 43.58 และร้อยละ 45.50 ตามล�ำดับ

• ค่าใช้จา่ ยจากการด�ำเนินงานอืน่ ๆ โดยรวมปี 2563 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจากการ
ด�ำเนินงานอื่นๆ โดยรวม เท่ากับ 53,465 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.4 จากรายการพิเศษส�ำรองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และการตั้งส�ำรอง
ผลประโยชน์พนักงานในปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 43.73 ลดลงจากร้อยละ 49.72 ในปี 2562 (หากไม่รวมรายการพิเศษ
Cost to Income ratio เท่ากับร้อยละ 45.50 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 43.58 ในปี 2562)
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ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ
หน่วย : ล้านบาท

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1)/ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (2)

ปี 2563
(TFRS 9)

ปี 2562

44,903

23,814

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

88.6

(1) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
และสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน
(2) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า ส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้เท่านั้น

• ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ /หนีส้ ญู หนีส้ งสัยจะสูญฯ ส�ำหรับปี 2563 ธนาคารและบริษทั ย่อยได้ทยอยตัง้ ส�ำรองผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวน 44,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.6 จากปี 2562 โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดล้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนือ่ ง และภาวะเศรษฐกิจทีม่ คี วามไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio สูงขึน้ เป็นร้อยละ 147.3 เทียบกับร้อยละ 131.8
ณ 31 ธันวาคม 2562 โดย NPLs Ratio ปรับตัวดีขึ้น
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

• สินทรัพย์
- สินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
ธนาคารและบริษทั ย่อยมีสนิ ทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน และเงินลงทุนสุทธิรวมตาม TFRS 9
เท่ากับ 330,712 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 47 ตราสารหนี้ภาคเอกชน ร้อยละ 44 ตราสารทุนในความต้องการของตลาด ร้อยละ 6 และหน่วยลงทุน
ร้อยละ 3 ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิจ�ำนวน 395,228 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2562
การจัดประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
- เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

13,724
316,988
1,740
300,505
14,743

รวมสินทรัพย์ทางการเงินฯ และเงินลงทุนสุทธิ

330,712
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินลงทุนสุทธิ
- เงินลงทุนเพื่อค้า
- เงินลงทุนเผื่อขาย
- ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
- เงินลงทุนทั่วไป
รวมเงินลงทุนสุทธิ

31 ธ.ค. 2562

48,252
344,198
1,737
1,041
395,228
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เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทธุรกิจ

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562

2563

2562

อุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์

22%

26%

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
และการก่อสร้าง

6%

5%

การสาธารณูปโภค
และบริการ

25%

17%

สินเชื่อเพื่ อที่อยู่อาศัย

18%

19%

1%

1%

28%

32%

การเกษตร
และเหมืองแร่
อื่นๆ

- เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีข้ องธนาคารและบริษทั ย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,334,842 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จาก
สิ้นปี 2562 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าภาครัฐ และสินเชื่อรายย่อย
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หัก รายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (1)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

31 ธ.ค. 2562

2,335,241
399
16,199
150,528
2,200,513

2,090,342
469
5,160
135,268
1,959,765

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

11.7
(15.2)
214.0
11.3
12.3

(1) ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ส� ำ หรั บ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ แก่ ลู ก หนี้ (รวมขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงเงื่ อ นไขใหม่ ) หรื อ ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ และค่ า เผื่ อ การปรั บ มู ล ค่ า
จากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน
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เงินให้สินเชื่อจ�ำแนกตามประเภทของผู้กู้ (งบการเงินรวม)

งบการเงินรวม

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

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2562

เพิ่ ม/(ลด)

จ�ำนวน

ร้อยละ

จ�ำนวน

ร้อยละ

ร้อยละ

639,930
367,293
335,857
991,804
430,281
496,443
59,990
5,090
357
2,335,241

27.4
15.7
14.4
42.5
18.4
21.3
2.6
0.2
0.0
100.0

650,266
182,986
332,447
924,268
396,035
464,138
56,653
7,442
375
2,090,342

31.1
8.8
15.9
44.2
18.9
22.2
2.7
0.4
0.0
100.0

(1.6)
100.7
1.0
7.3
8.6
7.0
5.9
(31.6)
(4.7)
11.7

(1) สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ�ำนวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจ�ำนวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ล้านบาท

- คุณภาพสินทรัพย์
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

Gross NPLs (1)
Gross NPLs Ratio
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) (2)
Coverage Ratio (3)

31 ธ.ค. 63
(TFRS 9)

31 ธ.ค. 62

107,138
ร้อยละ 3.81
157,854
ร้อยละ 147.3

102,659
ร้อยละ 4.33
135,268
ร้อยละ 131.8

(1) Gross NPLs เฉพาะต้นเงินหักรายได้รอตัดบัญชี รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(2) ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ (รวม) = ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ และภาระผูกพันทีจ่ ะให้สนิ เชือ่ และสัญญา
ค�้ำประกันทางการเงิน
ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (รวม) = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อ (รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้)
(3) 	Coverage Ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับรายการระหว่างตลาดเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน / Gross NPLs
ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2562 Coverage ratio = ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินเชื่อ / Gross NPLs
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อและ
(1)
ดอกเบี้ยค้างรับ

จ�ำแนกตามประเภทการจัดชั้น
สินทรัพย์ทางการเงินทีไ่ ม่มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญของความเสีย่ งด้านเครดิต
(Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต
(Under-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ (Lifetime ECL-simplified approach) (3)
รวม

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(2)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

2,013,375

32,093

223,501

41,627

109,407

74,204

4,758

2,604

2,351,041

150,528

(1) เงินให้สินเชื่อหักรายได้รอตัดบัญชี รวมดอกเบี้ยค้างรับ และรายได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ
(2) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตามงบการเงิน
(3) Lifetime ECL - simplified approach เป็นรายการของบริษัทย่อยซึ่งรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2562
เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

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

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

1. การจัดชั้นสินเชื่อ
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต�่ำกว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส�ำรองส่วนเกิน
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวม (1)
(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามงบการเงิน

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ

13,908
8,478
6,433
4,547
37,403
70,769
64,459
135,268
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ธนาคารและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ
107,138 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) ร้อยละ 3.81 ปรับตัว
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ ร้อยละ
4.33 อีกทั้งได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจัยแวดล้อมในการ
ด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และภาวะเศรษฐกิจที่มีความ
ไม่แน่นอนสูง ซึง่ อาจส่งผลต่อคุณภาพสินเชือ่ จึงได้ตงั้ ส�ำรองผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระดับสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio
เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 147.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เทียบกับ ร้อยละ
131.8 ณ 31 ธันวาคม 2562
ทัง้ นี้ จากการทีธ่ นาคารได้มมี าตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้
รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นการ

ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามมาตรการช่วยเหลือทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดถึงการจัดชัน้
กรณีมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซึ่ง
อาจช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (nonperforming) รวมถึงคุณภาพสินทรัพย์ในปัจจุบันอาจยังไม่สะท้อนถึง
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันด้วยเช่นกัน (รายละเอียดแนวทางของธปท.
เรื่องแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี 2563 (56-1) ส่วนที่ 1 ข้อ 2.5.3 นโยบายการควบคุมดูแล
การอนุมตั สิ นิ เชือ่ และการติดตามลูกหนี้ และในหัวข้อปัจจัยเสีย่ ง ข้อย่อย
ความเสีย่ งจากสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินทีม่ กี ารด้อยค่าด้าน
เครดิต (non-performing) หน้า 123)

• หนี้สิน
- เงินรับฝาก
ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,463,225 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นจาก
เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถาม โดยมีสัดส่วนเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากออมทรัพย์ (CASA) ต่อเงินฝากรวม
เท่ากับ ร้อยละ 78 ทัง้ นี้ สัดส่วนเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก เท่ากับร้อยละ 94.79 ลดลงเมือ่ เทียบกับ ร้อยละ 96.94
ณ 31 ธันวาคม 2562
เงินรับฝากจ�ำแนกตามประเภท

2563

2562

ออมทรัพย์

74%

69%

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

22%

27%

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม

4%

4%

31
ธันวาคม
2563

31
ธันวาคม
2562
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แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
หน่วย : ล้านบาท

31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)
จ�ำนวน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไร
หรือขาดทุน
เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี)
หัก ค ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้ (1)
สินทรัพย์อื่นๆ
		 สินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
หนี้สินอื่นๆ
รวมส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของบริษัทใหญ่
- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)
ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ)

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2562
จ�ำนวน

ร้อยละ

เพิ่ ม/(ลด)
ร้อยละ

516,792
13,724

15.5
0.4

338,771
N/A

11.2
N/A

52.5
N/A

346,388
2,334,842
150,528

10.4
70.2
4.5

426,174
2,089,873
135,268

14.2
69.4
4.5

(18.7)
11.7
11.3

266,562
3,327,780
2,463,225
274,566
86,564
148,361
355,064
343,466
11,598
3,327,780
94.79

8.0
100.0
74.0
8.2
2.6
4.5
10.7
10.3
0.4
100.0

292,666
3,012,216
2,155,865
215,823
96,841
195,361
348,326
338,287
10,039
3,012,216
96.94

9.7
100.0
71.6
7.2
3.2
6.5
11.5
11.2
0.3
100.0

(8.9)
10.5
14.3
27.2
(10.6)
(24.1)
1.9
1.5
15.5
10.5

(1)	คา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ส�ำหรับเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ (รวมขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขใหม่) หรือ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญและค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตามงบการเงิน

แหล่งเงินทุนที่ส�ำคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 74.0 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ ส่วน
ของเจ้าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมลดลงจากสิ้นปี 2562 เนื่องจากมีการ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ�ำนวน 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย ทั้งนี้ ธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ 70.2 ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลัง
หักรายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 15.5 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และใช้เงินทุนร้อยละ 10.4 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน
ในบริษัทร่วมสุทธิ
• ส่วนของเจ้าของ
- ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 343,466 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 24.57 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 24.20 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เงินกองทุนตามกฎหมาย

เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุ่มธุรกิจทางการเงิน)
31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

(1)

จ�ำนวน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

314,467
315,755
66,349
382,104
1,999,516

หน่วย : ล้านบาท

(3)

31 ธ.ค. 2562

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2563
เงินกองทุนต่อ
(2)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.73
15.79

>8.000
>9.500

19.11

>12.000

จ�ำนวน

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

(3)

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2562
เงินกองทุนต่อ
(2)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.19
15.24

>7.500
>9.000

19.01

>11.500

(1)	งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน จัดท�ำภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุม่ ธุรกิจทางการเงินนีจ้ ะไม่รวมถึงบริษทั ที่ ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวติ
และบริษัทที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50
(2)	ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่
จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท.
ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(3)	ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�ำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท.

ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ 314,467 ล้านบาท (ร้อยละ 15.73 ของสินทรัพย์
ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 315,755 ล้านบาท (ร้อยละ 15.79 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงิน
กองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 382,104 ล้านบาท (ร้อยละ 19.11 ของสินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง)
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เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร)
31 ธ.ค. 2563
(TFRS 9)
งบเฉพาะธนาคาร

(1)

จ�ำนวน

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุน
สินทรัพย์ถ่วงน�้ำหนักตามความเสี่ยง

293,683
293,683
65,332
359,015
1,913,769

หน่วย : ล้านบาท

(2)

31 ธ.ค. 2562

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2563
เงินกองทุนต่อ
(1)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

15.35
15.35

>8.000
>9.500

18.76

>12.000

จ�ำนวน

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

(2)

อัตราขั้นต่�ำที่
ก�ำหนดโดยธปท.
อัตรา
ส�ำหรับปี 2562
เงินกองทุนต่อ
(1)
สินทรัพย์เสี่ยง (ร้อยละ)
(ร้อยละ)

14.80
14.80

>7.500
>9.000

18.66

>11.500

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก�ำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำ� รงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่ เพือ่ รองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยให้ทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิม่
จากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ซึ่งมากกว่าร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท.
ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก�ำหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่ำเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด�ำรงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และด�ำรงเพิ่มเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
(2)	ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท�ำตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ ธปท.

ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็นส่วนของเจ้าของ และมีเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 (งบเฉพาะธนาคาร) เท่ากับ 293,683 ล้านบาท
(ร้อยละ 15.35 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ ง) โดยมีเงินกองทุนทัง้ สิน้ เท่ากับ 359,015 ล้านบาท (ร้อยละ 18.76 ของสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนัก
ตามความเสีย่ ง)
ทั้งนี้ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563 ธนาคารได้ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ�ำนวน 1 พันล้านริงกิตมาเลเซีย โดยใช้สิทธิไถ่ถอน
ก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวน ซึ่งตราสารดังกล่าวนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2
ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถว่ งน�ำ้ หนักตามความเสีย่ งในระดับทีแ่ ข็งแกร่งเมือ่ เทียบกับเกณฑ์ของ ธปท. อีกทัง้ ธนาคารได้ประเมิน
ความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ
วิเคราะห์งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ�ำนวน 68,161 ล้านบาท ลดลง 273
ล้านบาท หรือร้อยละ 0.40 จากสิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้
1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน 4,231 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด�ำเนินงาน 43,946 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของ
สินทรัพย์จากการด�ำเนินงาน ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 179,596 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อ
เพิ่มขึ้น 268,494 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากการ
ด�ำเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝากเพิม่ ขึน้ 307,360 ล้านบาท รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) 58,642 ล้านบาท

2) เงินสดสุทธิได้มาจากในกิจกรรมลงทุน 19,966 ล้านบาท ซึ่ง
เกิดจากมีเงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 211,772 ล้าน
บาท ในขณะทีเ่ งินสดจ่ายในการซือ้ ตราสารหนีแ้ ละตราสารทุนทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ มีจำ� นวน 185,121 ล้าน
บาท
3) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 24,513 ล้านบาท ซึง่ เกิด
จากเงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 14,540
ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ 10,524 ล้านบาท และเงินสดจ่าย
ช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 2,264 ล้านบาท
หมายเหตุ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค�ำนวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

ภาคผนวก

I) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผลกระทบ

ในวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มีผลบังคับใช้และธนาคารได้เริ่มถือปฏิบัติ
โดยการเปลี่ยนแปลงหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

1. การจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท โดยจัดประเภท
ตามโมเดลธุรกิจในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่
1.1 ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับกระแสเงินสดตาม
สัญญา โดยเป็นการรับช�ำระเงินต้นและดอกเบีย้ จากยอดคงเหลือของเงินต้น
ในวันที่ก�ำหนด ได้แก่ เงินให้สินเชื่อ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบก�ำหนดเดิมเป็นส่วนใหญ่
รับรูร้ ายการเมือ่ แรกเริม่ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ณ วันทีท่ ำ� รายการ
(Trade date) และวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายสุทธิจาก
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
1.2 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น วัตถุประสงค์เพื่อ
รับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน โดยเป็นการ
รับช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยจากจ�ำนวนเงินต้นคงค้างในวันที่ก�ำหนด ซึ่ง
ประกอบด้วยเงินลงทุนในตราสารหนี้เดิมเป็นส่วนใหญ่และตราสารทุน
		
รับรูร้ ายการเมือ่ แรกเริม่ ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม และวัดมูลค่าภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่า
ยุติธรรม จะแสดงเป็นรายการในส่วนของเจ้าของผ่านก�ำไรเบ็ดเสร็จอื่น
จนกว่าจะจ�ำหน่าย
1.3 มูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ไม่มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ รับ
กระแสเงินสดตามสัญญา ท�ำให้เกิดกระแสเงินสดซึง่ ไม่ได้เป็นการจ่ายช�ำระ
เพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�ำหนด
		 รับรูร้ ายการเมือ่ เริม่ แรกด้วยมูลค่ายุตธิ รรมและวัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรม ก�ำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรม และก�ำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรู้เป็นก�ำไร
(ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน

การจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด หลักทรัพย์
เพื่อค้า หลักทรัพย์เผื่อขาย และเงินลงทุนทั่วไป

2. การรับรูร้ ายได้ (สินทรัพย์ทางการเงิน)
รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ด้วยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง (Effective Interest
Rate: EIR) ค�ำนวณโดยค�ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริง

ธนาคารรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ย
ตามสัญญา (Contract rate) และรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
เต็มจ�ำนวนโดยทันที

078

การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดิม

3. ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์
ทางการเงิน
3.1 พิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ตลอดอายุของ
เครือ่ งมือทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาข้อมูลปัจจัยทางเศรษฐกิจทีม่ กี าร
คาดการณ์ในอนาคต (forward-looking)
3.2 รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นส�ำหรับสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทหนี้ ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย หรือด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้แก่
		 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์)
		 - เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
		 - เงินลงทุนในตราสารหนี้
		 - ภาระผูกพันเงินให้สนิ เชือ่ และสัญญาค�ำ้ ประกันทางการเงิน
3.3 จัดกลุ่มสินทรัพย์ทางการเงิน 3 ขั้น (Three stage approach)
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อ นับจากวันที่รับรู้รายการ
เริ่มแรกดังนี้
		 3.3.1 Stage 1 (Performing) เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มคี วามเสีย่ งด้าน
เครดิตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ ภายใน 12 เดือน (12 months ECL)
(ดอกเบีย้ รับค�ำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขนั้ ต้น โดยไม่มี
การปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(Gross Carrying Amount))
		 3.3.2 Stage 2 (Under - performing) เป็นกลุม่ ทีม่ คี วาม
เสีย่ งด้านเครดิตเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ไม่มกี ารด้อยค่า
ด้านเครดิต: ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้
ตลอดอายุ (Lifetime ECL) (ดอกเบีย้ รับค�ำนวณเช่นเดียว
กับ Stage 1)
		 3.3.3 Stage 3 (Non - performing) เป็นกลุม่ ทีม่ กี ารด้อยค่า
ด้านเครดิต: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุทมี่ กี ารด้อยค่าด้านเครดิต (รายได้ดอกเบีย้
จะค�ำนวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net carrying
amount))

3.1 ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยทีเ่ กีย่ วข้องโดยการวิเคราะห์ประวัตกิ าร
ช�ำระหนี้และการคาดการณ์เกี่ยวกับการช�ำระหนี้ในอนาคตของ
ลูกค้า

4. ตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แบ่งออกเป็น
4.1 การป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม
4.2 การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ
อัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อธนาคาร (Banking Book) โดยรายการ
ทีเ่ ป็นดอกเบีย้ บันทึกตามวิธเี กณฑ์คงค้าง ส่วนรายการทีเ่ ป็นอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะบันทึกบัญชีโดยการแปลงค่า
ด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
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การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ เครือ่ งมือทางการเงิน
และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
อย่างไม่เป็นสาระส�ำคัญ ธนาคารฯและบริษัทย่อยได้ปรับผลสะสม
จากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวโดยปรับปรุงกับก�ำไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
ไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสะสม
ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงข้างต้นไม่ได้มกี ารปรับย้อนหลังเพือ่ เปรียบเทียบ
และส่งผลหลักในการวิเคราะห์งบการเงิน ดังนี้
1. รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับ โดยค�ำนึงถึงส่วนลด ส่วนเกินในการได้มา
ซึง่ สินทรัพย์ ค่าธรรมเนียม และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องของสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate : EIR) และ
ทยอยตัดจ�ำหน่ายเป็นรายได้ดอกเบี้ยตลอดช่วงระยะเวลาของสินทรัพย์
ทางการเงิน จากเดิมทีร่ บั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ ตามสัญญา
(Contract rate) และรับรู้ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องเต็มจ�ำนวนโดยทันที
โดยส่งผลกระทบหลักต่ออัตราดอกเบีย้ รับจากสินทรัพย์ทกี่ อ่ ให้เกิดรายได้
(Earning Asset Yield) และรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด
รายได้ (Net Interest Margin: NIM) และรายได้ค่าธรรมเนียม
รับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ของเงินลงทุนในตราสารหนีต้ ามวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุการลงทุน ซึ่งไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส�ำคัญจากวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
2. การวัดมูลค่าจากเครือ่ งมือทางการเงิน จะแสดงภายใต้รายการ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน ซึ่งประกอบด้วยก�ำไร (ขาดทุน) จากการจ�ำหน่าย
การวัดมูลค่ายุตธิ รรม หรือการโอนเปลีย่ นประเภทของสินทรัพย์ทางการเงิน
จากการซื้อขายและแปลงค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ และก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรม หรือการตัดรายการของเครื่องมือทางการเงินที่ก�ำหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน จากเดิมที่แสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของ รายการก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน ในส่วนของรายได้
จากการด�ำเนินงานอื่นๆ
3. การพิจารณาค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ของสินทรัพย์ทางการเงิน ตามการจัดกลุ่มใหม่เป็น 3 Stages จากเดิม
ที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นของสินเชื่อตามเกณฑ์ของ
ธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดับ) รวมถึงการขยายการพิจารณาค่าเผือ่ ผลขาดทุน
ด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ของสินทรัพย์ทางการเงิน อาทิ ภาระผูกพัน
ที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค�้ำประกันทางการเงิน เป็นต้น จากเดิมที่มี
เพียงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามการจัดชั้นของสินเชื่อ เมื่อได้รับหนี้สูญ
รับคืน ธนาคารจะรับรู้เป็นรายได้

II) 	มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19
มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร

ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงได้
มีมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าของธนาคาร (ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
27 เมษายน 2563) โดยสรุปดังนี้
- สินเชื่อรายย่อย ทั้งสินเชื่อบุคคลภายใต้ก�ำกับ (อาทิ สินเชื่อ
Smart Money สิ น เชื่ อ อเนกประสงค์ 5 Plus) และสิ น เชื่ อ เพื่ อ
ที่ อ ยู ่ อ าศั ย (อาทิ สิ น เชื่ อ Home Easy Cash) (วงเงิ น ไม่ เ กิ น
3 ล้ า นบาท) ธนาคารพั ก ช� ำ ระหนี้ ทั้ ง เงิ น ต้ น และดอกเบี้ ย นาน
4 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้เดิม
นาน 4 เดือน
นอกจากนี้ สินเชือ่ บุคคลและสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีม่ เี อกสาร
แสดงรายได้ลดลง ธนาคารพักช�ำระหนี้เงินต้น (ช�ำระเฉพาะดอกเบี้ย)
นาน 6 เดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี จากสัญญากู้
เดิมนาน 6 เดือน
- สินเชือ่ ธุรกิจ (วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) ธนาคารพักช�ำระหนี้
ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนาน 6 เดือนแบบอัตโนมัติ
- สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางขึ้นไป ที่มีเอกสารแสดงรายได้ลดลง
ธนาคารพั ก ช� ำ ระหนี้ เ งิ น ต้ น วงเงิ น สิ น เชื่ อ ระยะยาว (Term loan)
สู ง สุ ด 12 เดื อ น ขยายระยะเวลาช� ำ ระหนี้ ส� ำ หรั บ ตั๋ ว สั ญ ญา
ใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ (Trade finance)
สูงสุด 6 เดือน
- สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่
ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ (วงเงิ น ไม่ เ กิ น 500 ล้ า นบาท) โดยมี ว งเงิ น กู ้ สูง สุด
ไม่เกิน 20% ของยอดหนี้คงค้าง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากู้
สูงสุด 5 ปี ที่อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.0% ต่อปี โดยพักช�ำระหนี้
เงิ น ต้ น สู ง สุ ด 12 เดื อ น ไม่ ต ้ อ งช� ำ ระดอกเบี้ ย 6 เดื อ นแรก
และการเข้าร่วมมาตรการสนับสนุนสินเชื่อใหม่ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่ออัตรา MLR MOR
และ MRR ลงอย่างต่อเนื่องจากสิ้นปีที่ผ่านมาถึงไตรมาสที่ 2/2563
(ล่ า สุ ด ปรั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ มี ผ ลเมื่ อ วั น ที่
22 พฤษภาคม 2563) รวม -0.65% ถึง -1.05%
โดยมาตรการต่ า งๆ นี้ จ ะช่ ว ยบรรเทาภาระหนี้ รวมถึ ง
เพิ่มสภาพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับการเข้าดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของธุรกิจ ควบคู่กับการพิจารณา
ปรับโครงสร้างหนี้ในเชิงป้องกัน (pre-emptive) เพื่อช่วยเหลือลูกค้า
เพิ่มเติม
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มาตรการช่วยเหลือระยะที่ 2 ของธปท.

ธปท. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. การลดเพดานดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ (ดอกเบี้ย) ส�ำหรับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ (มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2563) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

1. บัตรเครดิต
2. สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การก�ำกับ
- วงเงินหมุนเวียน
- ผ่อนช�ำระเป็นงวด
- จ�ำน�ำทะเบียนรถ

เพดานเดิม (ร้อยละต่อปี)

เพดานใหม่ (ร้อยละต่อปี)

18

16

28
28
28

25
25
24

2. การขยายวงเงินบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ำกับ (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563)
ส�ำหรับลูกค้าทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องใช้วงเงินเพิม่ เติม และมีพฤติกรรมการช�ำระหนีท้ ดี่ อี ย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนต�ำ่ กว่า 30,000 บาท
ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราว ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. มาตรการเพิ่มเติมการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยขั้นต�่ำระยะที่ 2 (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563)
ขยายขอบเขตและระยะเวลาการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ลู ก หนี้ ร ายย่ อ ยที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจาก COVID-19 และไม่ เ ป็ น NPLs
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยต้องจัดให้มีทางเลือกความช่วยเหลือขั้นต�่ำให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบได้เลือกตามประเภทสินเชื่อ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ประเภท

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่�ำ

1. บัตรเครดิต

เปลีย่ นเป็นสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี

2. สินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ำกับ ที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

1. ลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ ตามความสามารถในการช�ำระหนี้ หรือ
2. เปลีย่ นเป็นสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 22 ต่อปี

3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�ำระเป็นงวด และสินเชื่อ
จ�ำน�ำทะเบียนรถ

ลดค่างวด อย่างน้อยร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน
ร้อยละ 22 ต่อปี

4. สินเชื่อเช่าซื้อ

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้

5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. พ ักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
3. ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ Call center
หรือส่งข้อความ SMS
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ SME ภายหลังสิ้นสุดมาตรการชะลอการช�ำระหนี้ตามพระราชก�ำหนด

ธปท. ได้มีประกาศเพิ่มเติม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยพิจารณาถึงการที่สถาบันการเงินได้ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า SME ตาม
พระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผปู้ ระกอบวิสาหกิจทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563
โดยการพักช�ำระหนี้ ซึ่งจะครบก�ำหนดในวันที่ 22 ต.ค. 2563 ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีความไม่แน่นอนสูง ธปท.จึงได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์
การให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1.	พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่ลูกค้าตามความสามารถในการช�ำระหนี้ โดยหากสถาบันการเงินอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ให้สถาบันการเงินคงการจัดชั้นลูกหนี้ SME ตามการจัดชั้นลูกหนี้ก่อนเข้าร่วมมาตรการ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2.	กรณีสถาบันการเงินยังไม่สามารถประเมินกระแสเงินสดของลูกค้า SME ได้อย่างชัดเจน สถาบันการเงินสามารถให้ความช่วยเหลือ
โดยการพักช�ำระหนี้ เงินต้น และ/หรือ ดอกเบีย้ ตามความสามารถในการช�ำระหนีข้ องลูกค้าแต่ละราย โดยไม่เกิน 6 เดือน นับจากสิน้ ปี 2563
ทั้งนี้ ระยะเวลาของการคงการจัดชั้นของลูกหนี้และการพักช�ำระหนี้ไม่ถือเป็นเหตุแห่งการผิดเงื่อนไขการช�ำระตามสัญญา
นอกจากนี้ ในวันที่ 16 ตุลาคม ดังกล่าว ธปท. ได้ประกาศขยายระยะเวลาให้สถาบันการเงินยื่นค�ำขอกู้ยืมเงินต่อ ธปท. (soft loan) ออกไป
อีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมขยายคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อ soft loan ให้ครอบคลุมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ (MAI)
มาตรการ ธปท. เพิ่ มเติม

จากการพิจารณาถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลายลง และยังมีความไม่แน่นอนสูง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ธปท. ขอให้
ธนาคารพาณิชย์ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�ำเนินงานในปี 2563 รวมถึงการงดซื้อหุ้นคืน และให้ธนาคารพาณิชย์จัดท�ำแผนบริหาร
จัดการเงินระดับเงินกองทุนส�ำหรับระยะ 1-3 ปีข้างหน้า เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์รักษาระดับเงินกองทุนให้เข้มแข็งและรองรับการด�ำเนินธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ธปท. ได้มี “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมัน่ คง” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ช่วยเหลือลูกหนีธ้ รุ กิจทีม่ เี จ้าหนีส้ ถาบันการเงิน
หลายรายให้มีกลไกในการจัดการหนี้กับสถาบันการเงินทุกแห่งได้อย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับศักยภาพของลูกหนี้ รวมถึงมีแนวทาง
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt consolidation) เพื่อช่วยปรับโครงสร้างหนี้ส�ำหรับลูกหนี้รายย่อย
ที่ยังคงมีศักยภาพในการช�ำระหนี้ โดยเป็นการรวมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การก�ำกับ สินเชื่อเช่าซื้อ โดยใช้ประโยชน์จากหลักประกันในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อาศัยที่มีเหลืออยู่
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ธปท.ได้มีประกาศ เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ และการตัดช�ำระหนี้เพื่อลดการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพ
ลดภาระหนี้ของประชาชน และสนับสนุนการเจรจาปรับโคงสร้างหนี้ โดยมีแนวปฏิบัติที่ส�ำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
แนวปฏิบัติ

ผู้ให้บริการทางการเงิน

วันเริม
่ มีผลบังคับใช้

1. การคิดดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ บนฐานของเงินต้น
ที่ผิดนัดจริง โดยไม่รวมส่วนของเงินต้นของค่างวด
ในอนาคตที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

• สถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
• สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
• บริษัททีป่ ระกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้
การก�ำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน

1 เมษายน 2564

2. การก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช�ำระหนี้ โดยใช้
อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี

• บ ริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบ
อาชีพภายใต้การก�ำกับทีม่ ใิ ช่สถาบันการเงิน
• บริษัทบริหารสินทรัพย์

1 กรกฎาคม 2564

3. การก�ำหนดล�ำดับการตัดช�ำระหนี้ โดยให้น�ำไปจ่าย
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้
ที่ค้างช�ำระนานที่สุดก่อน

ผู้ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง

1 กรกฎาคม 2564
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ทัง้ นี้ สามารถพิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบีย้ ผิดนัดช�ำระหนี้
ส�ำหรับการผิดนัดช�ำระหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564
นอกจากนี้ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงเกณฑ์
การพิจารณาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (soft loan) ให้มี
ความยืดหยุ่นโดยปรับนิยามค�ำว่า “กลุ่มธุรกิจ” โดยแยกพิจารณา
ความสัมพันธ์ของบุคคลธรรมดาออกจากนิตบิ คุ คล พร้อมทัง้ นับความสัมพันธ์
ให้เหลือเพียงล�ำดับเดียวเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึง Soft loan
ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งก�ำหนดให้ผู้ประกอบการ SME ยื่นขอกู้ soft loan
ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง จากเดิมที่ก�ำหนดให้กู้ได้เพียงครั้งเดียว
นอกจากนี้ ในวันที่ 12 มกราคม 2564 ธปท. ได้พิจารณาถึง
สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทยที่
ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกว้างและกระจายไปในหลายพื้นที่
ส่งผลกระทบต่อลูกหนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น ธปท. จึงขอให้

สถาบันการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่
สถาบันการเงิน (ผูใ้ ห้บริการทางการเงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนีต้ ามแนวทาง
เพิ่มเติม เพื่อให้ลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวได้รับ
ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. การขยายระยะเวลาแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ของลูกหนี้รายย่อย ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จากเดิมที่ให้
ลูกหนี้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้สินเชื่อมีการให้
สินเชื่อแก่พนักงานหรือลูกจ้างของกิจการ ลูกหนี้สามารถสมัครขอรับ
ความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือนายจ้างหรือเจ้าของกิจการสมัคร
ขอรับความช่วยเหลือแทนลูกหนี้ได้ เช่น ในกรณีสินเชื่อสวัสดิการ
หรือสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ โดยต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก หนี้
ที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เพื่อให้การขอรับความช่วยเหลือของลูกหนี้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์

การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท

มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่�ำ

1. บัตรเครดิต

เปลีย่ นเป็นสินเชือ่ ทีม่ รี ะยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ของลูกหนี้ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 12 ต่อปี

2. สินเชื่อบุคคลภายใต้การก�ำกับ ที่มีลักษณะวงเงิน
หมุนเวียน เช่น บัตรกดเงินสด

1. ลดอัตราผ่อนช�ำระขั้นต�่ำ ตามความสามารถในการช�ำระหนี้ หรือ
2. เปลี่ยนเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ โดยคิดดอกเบี้ยไม่เกิน ร้อยละ 22 ต่อปี

3. สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อนช�ำระเป็นงวด และสินเชื่อ
จ�ำน�ำทะเบียนรถ

ลดค่างวดอย่างน้อย ร้อยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ
22 ต่อปี

4. สินเชื่อเช่าซื้อ

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. ลดค่างวดโดยการขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้

5. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
เป็นหลักประกัน

1. พักช�ำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) 3 เดือน หรือ
2. พักช�ำระเงินต้น 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบี้ยตามความเหมาะสม หรือ
3. ลดค่างวด โดยขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้
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2. กรณีลกู หนี้ SMEs สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ยังคงสามารถให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่มีคุณสมบัติได้รับการ
ชะลอการช�ำระหนีต้ ามพระราชก�ำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19
โดยพิจารณาชะลอการช�ำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยต่อไปตาม
ความสามารถของลูกหนี้แต่ละราย และก�ำหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
แต่ไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน 2564
3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ทุกประเภท (ลูกหนี้
รายย่อย ลูกหนี้ SMEs และลูกหนี้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ)
ตามความเหมาะสมกับประเภทสินเชื่อและค�ำนึงถึงความเสี่ยงของ
ลู ก หนี้ จ� ำ แนกตามลั ก ษณะธุ ร กิ จ และพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
ซึ่งมีแนวทางต่างๆ ดังนี้
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลา
ช�ำระหนี้ ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้จากสินเชื่อ
ระยะสั้นเป็นสินเชื่อระยะยาว ปลอดช�ำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย
ชั่วคราว ลดอัตราดอกเบี้ยให้ต�่ำกว่าอัตราตลาด การตัดต้นก่อนดอกเบี้ย
ได้ตามความเหมาะสม เป็นต้น
3.2 ให้เงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องเพิ่มเติม
3.3 พิจารณาชะลอการช�ำระหนีส้ ำ� หรับลูกหนี้ SMEs ทีม่ วี งเงิน
สินเชือ่ ไม่เกิน 100 ล้านบาท ภายใต้ พ.ร.ก. soft loan
3.4 ผ่อนปรนเงื่อนไขอื่นตามความเหมาะสม
แนวปฎิบัติทางบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับ
กิจการทีใ่ ห้ความช่วยเหลือลูกหนีท
้ ไี่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ธปท. ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส�ำหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่เข้าช่วยเหลือลูกค้าในเชิงป้องกัน (pre-emptive)
ส�ำหรับลูกหนีท้ ยี่ งั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (non-NPLs) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
โดยสามารถจัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของ
ความเสี่ยงด้านเครดิต (stage 1) ได้ทันที หากวิเคราะห์แล้วว่าลูกหนี้
สามารถปฏิบัติตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ โดยไม่ถือเป็นการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring: TDR)
และส�ำหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ สามารถจัดชั้นสินเชื่อดังกล่าวเป็นชั้น
performing ได้ หากลูกหนี้สามารถช�ำระเงินตามสัญญาปรับปรุง
โครงสร้างหนีใ้ หม่ได้ตดิ ต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการช�ำระเงิน
ส� ำ หรั บ การปรั บ โครงสร้ า งหนี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง
31 ธันวาคม 2564
ส�ำหรับการกันเงินส�ำรอง ให้คำ� นวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่า
จะเกิดขึ้น (Expected credit loss) จากสินเชื่อคงค้างเฉพาะส่วนของ
วงเงินที่เบิกใช้แล้วได้

5. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ท่ีอาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือ
การด�ำเนินงานอย่างมีนย
ั ส�ำคัญในอนาคต (Forward looking)

เศรษฐกิจไทยปี 2564 พ้นจากภาวะถดถอย แต่ยงั คงเต็มไปด้วย
ความเสีย่ ง โดยคาดว่าจะเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปทีร่ ะดับร้อยละ 2.5
เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส�ำคัญคือ COVID-19 ที่กลับมาระบาด
ระลอกใหม่ส่งผลให้กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปได้อย่างจ�ำกัด
ตลอดไตรมาสแรก โดยเฉพาะการเดินทางท่องเทีย่ ว และยังส่งผลกระทบ
ต่ออุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้งต่อเนื่องจากปีก่อน
มีแนวโน้มทีจ่ ะกระทบรายได้ของเกษตรกรเช่นเดียวกัน ซึง่ เมือ่ พิจารณา
ร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ให้การขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนเป็นไปได้อย่างจ�ำกัด อย่างไรก็ดี
คาดว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ อาทิ
มาตรการเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ รวมทัง้ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
และด� ำ เนิ น มาตรการพยุ ง การบริ โ ภคและการลงทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงด้านนโยบาย
การเงินที่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในระดับต�่ำต่อไป ด้านปัจจัยภายนอกก็ยังเต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง
ที่นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังแพร่ระบาดทั่วโลก
จนอาจกระทบกับอุปสงค์ของสินค้าไทย ทัง้ นโยบายการค้าระหว่างประเทศ
ของสหรัฐฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอนจากการเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งของ
ประธานาธิบดี โจ ไบเดน การขาดแคลนตู้สินค้าในการส่งออก การแข็งค่า
ของเงินบาท ซึง่ ความเสีย่ งเหล่านีจ้ ะส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของไทย
นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารต้องยังเผชิญ
ความท้าทายอืน่ ๆ อาทิ การเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมและความคาดหวัง
ของผู้บริโภคในบริบทใหม่ยุค New normal โดยเฉพาะการมี Digital
Lifestyle มากขึ้น หลังจากมีตัวเร่งจากวิกฤติ COVID-19 รวมถึงความ
ต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization
Experience) นอกจากนั้น กระแสการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของโลก
(Great Reset) เช่น ในมิติของการใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จะมีนัยต่อ
การด�ำเนินธุรกิจของทั้งลูกค้าและธนาคารเอง ขณะที่ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล แม้ด้านหนึ่งเป็นโอกาสในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิด
ความท้าทายจากการปรับตัวให้เท่าทัน อาทิ การบริหารความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามด้าน Cyber อีกทัง้ ยังเปลีย่ นรูปแบบการแข่งขัน เช่น การเชือ่ มโยง
ธุ ร กิ จ ธนาคารกั บ หลากหลายระบบนิ เ วศทางธุ ร กิ จ (Ecosystem)
ท่ามกลางการแข่งขันจากผู้เล่นใหม่ๆ เช่น FinTech, e-Commerce
และ Telco ที่จะมีบทบาทมากขึ้น
เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของธนาคาร ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและความผันผวนต่างๆ
ดังกล่าว แผนยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทย
ในปี 2564 จะยังคงให้ความส�ำคัญกับการขับเคลือ่ นธุรกิจด้วย เรือบรรทุก
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เครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speedboat) เพื่อต่อยอดการเติบโต
ของธนาคารโดยยึ ด แนวทางการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
5 เสาหลักส�ำคัญ (5 Execution Pillars) ได้แก่ การประคองการเติบโต
ของธุรกิจหลัก การสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ลดการใช้กระดาษให้นอ้ ยทีส่ ดุ
การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า และกรุงไทยเคียงข้างไทย
สูค่ วามยัง่ ยืน นอกจากนี้ ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับ 5 Ecosystems
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564 โดย
ธนาคารจะด�ำเนินโครงการต่างๆ และมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่
เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
กลุม่ การช�ำระเงิน กลุม่ การรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุม่ สถาบันการศึกษา
และนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง ซึ่งธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่ม
ดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถ
ใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการในชีวิตประจ�ำวันของลูกค้าได้
จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของ
ประเทศไทยหลายโครงการในช่วงทีผ่ า่ นมา ส่งผลให้ธนาคารได้รบั โอกาส
ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ จากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ฐานลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝากและสินเชือ่ ของธนาคาร ซึง่ สะท้อนจากความ
ส�ำเร็จของ Krungthai NEXT โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการคนละครึ่ง การสนับสนุน
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ตลอดจนโครงการบัตรสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ ท�ำให้ธนาคารกรุงไทยมีฐานลูกค้าและประชาชน
มากกว่ า 40 ล้ า นราย ผลั ก ดั น ให้ ธ นาคารพร้ อ มเป็ น ผู ้ น� ำ
ในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ธนาคารได้รับ
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทีจ่ ะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างตรงจุด สนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการด�ำเนินการและสร้างรายได้
ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี้ ในปี 2564 ยังเป็นปีทธี่ นาคารกรุงไทยเร่งพัฒนาระบบดิจทิ ลั
แบบคูข่ นาน ทัง้ ระบบเปิด คือ “เป๋าตัง” และระบบปิดคือ โมบายแบงก์กงิ้
Krungthai NEXT เพื่อให้ระบบของธนาคารสามารถรองรับการใช้
แพลตฟอร์มไปสู่ 60 ล้านคน จากปัจจุบันที่ทั้ง 2 แพลตฟอร์ม
สามารถรองรับลูกค้าได้กว่า 40 ล้านคน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มด้านดิจิทัล
ที่ใหญ่ที่สุดที่ด�ำเนินการในประเทศไทยในปัจจุบัน และเป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่สุดบนระบบคลาวด์ เพื่อมุ่งสู่การสร้าง
ดิจทิ ลั แพลตฟอร์มของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย
เพื่อคนไทยในอนาคตอันใกล้
ธนาคารคาดว่าการด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการ
ส�ำคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ และช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม นอกจากนี้ ยังจะเป็น
การสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร
ตลอดจนยกระดั บ ความเชื่ อ มั่ น ของสาธารณชน (Public Trust)
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจที่ให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า
สังคม พนักงาน และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ของธนาคาร

รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ทิ ศ ทางและแผนงานของธนาคาร
รวมทัง้ โครงการทีส่ ำ� คัญของธนาคารในปี 2564 ดังทีแ่ สดงในหัวข้อทิศทาง
และแผนงานของธนาคารรวมทั้ ง โครงการที่ ส� ำ คั ญ ของธนาคาร
ในปี 2564 หน้า 47
อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking
Statements) ที่เกี่ยวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส
โครงการด�ำเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความ
ในลั ก ษณะดั ง กล่ า วเป็ น ความเห็ น ของธนาคารในปั จจุ บัน เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต แต่มิได้เป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคต
ของธนาคารแต่อย่างใด โดยผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้นอาจมีความ
แตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญจากข้อมูลทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานประจ�ำปีฉบับนี้
ผู ้ ล งทุ น จึ ง ควรพิ จ ารณาและไม่ อ าจยึ ด ถื อ เอาข้ อ ความที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้
ดังนัน้ ในการตัดสินใจลงทุน ผูล้ งทุนจึงควรใช้ความระมัดระวัง
และวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของธนาคารในรายงาน
ประจ�ำปีฉบับนี้
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการ
1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น) มีรายละเอียด ดังนี้
จ�ำนวนหุ้น

รายชื่อ

สามัญ

1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
7,696,248,833
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
590,672,059
3) สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
390,453,400
4) STATE STREET EUROPE LIMITED
366,852,651
5) กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
304,775,658
6) กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
304,775,657
209,502,240
7) SOUTH EAST ASIA UK ( TYPE C) NOMINEES LIMITED
8) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
197,862,800
9) ธนาคารออมสิน
114,529,722
10) THE BANK OF NEW YORK MELLON
105,063,016
11) ผู้ถือหุ้นอื่น
3,695,325,214
			 รวม
13,976,061,250

บุรม
ิ สิทธิ

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

รวม

7,696,248,833
590,674,119
390,453,400
366,852,651
307,501,753
307,501,752
209,502,240
197,862,800
114,529,722
105,063,016
3,695,370,964
13,981,561,250

ร้อยละ

55.05
4.22
2.79
2.62
2.20
2.20
1.50
1.42
0.82
0.75
26.43
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

การถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
ธนาคารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พบว่าการถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) มีสัดส่วนเท่ากับ
ร้อยละ 44.95 ของทุนที่ช�ำระ
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ จํานวน 7,696,248,833 หุน หรือ
เท่ากับรอยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ชําระแล้ว (หรือคิดเป็นร้อยละ 55.07 ของหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชําระแล้ว) กองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีฐานะทั้งเป็นส่วนหนึ่งและเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่
ปี 2528 ส�ำหรับใช้เป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินทีป่ ระสบปัญหา เพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายทีร่ นุ แรงหรือ
ลุกลามจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีบทบาทส�ำคัญ
อย่างมากในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหาในช่วงวิกฤติการเงินปี 2540 นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่ในการเข้าไป
ค�้ำประกันการช�ำระคืนเงินฝากและเงินกู้ให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและรักษาความมั่นคงของระบบ
สถาบันการเงินของประเทศด้วย
ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

สัญชาติไทย
สัญชาติต่างด้าว
รวม

นิติบุคคล

บุคคลธรรมดา

รวม

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนราย

จ�ำนวนหุ้น

ร้อยละ

626
223
849

10,689,251,265
1,512,416,320
12,201,667,585

77,130
119
77,249

1,741,182,617
38,711,048
1,779,893,665

77,756
342
78,098

12,430,433,882
1,551,127,368
13,981,561,250

88.91
11.09
100.00

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ที่ หัวข้อข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลส�ำคัญอื่น หน้า 348
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมี NVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ�ำนวน 590,674,119 หน่วย โดยผูถ้ อื หลักทรัพย์ NVDR นี้ จะ
ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซือ้ ขายหุน้ เพิม่ ทุน เช่นเดียวกับการลงทุนในหุน้ ของธนาคาร แต่จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม จ�ำนวน NVDR นี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.22 ของหุน้ สามัญทีอ่ อกและช�ำระแล้วทัง้ หมดของธนาคาร
และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.41 ของหุน้ สามัญทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อย โดยผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและผูล้ งทุนสามารถตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ ทีเ่ ป็น NVDR ได้
จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th
พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต
2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
2.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับ
ผลก�ำไรทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการด�ำเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนนั้ ๆ และจะต้องค�ำนึงถึงผลการด�ำเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ
และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินส�ำรองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของ
ธนาคาร จ�ำนวนก�ำไรสะสม และความจ�ำเป็นในการกันเงินส�ำรองตามกฎหมายและส�ำรองอื่นๆ ตามที่จ�ำเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร
รวมทั้งการที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานก�ำกับผู้มีอ�ำนาจ
ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส�ำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีของธนาคารให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 0.9075 บาท และผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.7530 บาท (คิดป็นร้อยละ 40.00 ของก�ำไรสุทธิ)
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 27 เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ได้รบั ทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี 2562 ดังกล่าว
2.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

บริษทั ย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึน้ อยูก่ บั ผลประกอบการ หรือผลการด�ำเนินงานตามแผนธุรกิจ ก�ำไรสะสม การกันส�ำรอง
ตามกฎหมาย และส�ำรองอื่นๆ ตามที่จ�ำเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการด�ำเนินธุรกิจ
3. โครงสร้างการจัดการ
3.1 โครงสร้างองค์กร

สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 8-9

3.2 รายชื่อและอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารชุดต่างๆ

3.2.1 คณะกรรมการธนาคาร
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
ประธานกรรมการ
2) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
3) นายวิชัย
อัศรัสกร	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
4) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
6) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
7) พลเอก เทียนชัย
รับพร	กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
8) นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
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9) นางแพตริเซีย
10) นางนิธิมา
11) นายลวรณ
12) นายผยง
นางสาวสินีนาฏ

มงคลวนิช	กรรมการ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
เทพวนังกูร	กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
แสงสนิท
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ศรีวณิช	กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ด�ำริห์อนันต์
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
1) นายประสงค์
พูนธเนศ	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 17 มกราคม 2563
แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
			
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 17 มกราคม 2563
			ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
2) นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
แทนนายเอกนิติ นิตทิ ณั ฑ์ประภาศ ทีล่ าออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
และกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563
			
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563
3) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563
แทนนายนนทิกร กาญจนะจิตรา ซึ่งลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563
4) นายลวรณ
แสงสนิท	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563
แทนนายประสงค์ พูนธเนศ ที่ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
5) นายนิรุฒ
มณีพนั ธ์
ลาออกจากต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร วันที่ 22 เมษายน 2563
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจเต็มในการบริหารงาน เพือ่ ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร
และมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ อยูภ่ ายใต้เงือ่ นไขและข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีอำ� นาจและหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
อ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคาร
1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�ำได้ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�ำพัง หรือ
กรรมการอืน่ ร่วมกันตัง้ แต่ 2 คนขึน้ ไป ซึง่ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ และประทับตราส�ำคัญของธนาคารกระท�ำการใดๆ
แทนธนาคารได้ ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชือ่ กรรมการซึง่ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ ผูกพันธนาคารกระท�ำ
การใดๆ แทนธนาคารได้
2) คณะกรรมการธนาคารมีอำ� นาจแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การใหญ่และพนักงานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตัง้ ตัวแทนของธนาคาร โดยให้ผใู้ ด
มีอำ� นาจและหน้าทีเ่ พียงใดสุดแต่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร รวมทัง้ สามารถก�ำหนดอัตราและค่าใช้จา่ ย และบ�ำเหน็จรางวัลแก่บคุ คลเหล่านี้
และถอดถอนจากต�ำแหน่งได้
3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ�ำนาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของธนาคารก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4) คณะกรรมการธนาคารมีอ�ำนาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็น
ในกิจการของธนาคาร ตามทีค่ ณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กับทัง้ ก�ำหนดค่าจ้างและบ�ำเหน็จรางวัลได้
5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ได้เป็นครัง้ คราว ในเมือ่ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าธนาคารมีกำ� ไร
สมควรพอทีจ่ ะท�ำเช่นนัน้ และรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป
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แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�ำได้ แต่มีกิจการบางประการที่พระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนและข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1) การอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกำ� ไรขาดทุน
2) การอนุมตั จิ ดั สรรก�ำไร
3) การเลือกตัง้ กรรมการธนาคารใหม่แทนผูต้ อ้ งออกตามวาระ หรือเลือกตัง้ กรรมการธนาคารเพิม่ ในกรณีทมี่ กี ารเพิม่ จ�ำนวน
4) การเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชี และก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
5) การเพิม่ ทุน ลดทุน การโอนส�ำรองเพือ่ ชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือจัดสรรหุน้ และการออกหุน้ กู้
6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ การซือ้ หรือรับโอนกิจการอืน่ การท�ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกีย่ วกับ
การให้เช่ากิจการของธนาคารทัง้ หมดหรือบางส่วนทีส่ ำ� คัญ
หน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร
1) ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซือ่ สัตย์สจุ ริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลการด�ำเนินกิจการ
ทัง้ หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ สร้างคุณค่า
ให้แก่ธนาคารอย่างยัง่ ยืน
2) ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมตั เิ ป็นประจ�ำทุกปี
3) ก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการทีด่ ี ซึง่ ครอบคลุมถึงการก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งทีม่ ี
การทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่ำเสมอ ก�ำหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance
Framework) เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�ำหนด รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค�ำนึงถึงความเสี่ยง
(Risk Culture)
4) ดูแลให้มกี ารควบคุมภายใน (Internal Control) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในการด�ำเนินงาน และสามารถสะท้อน
ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท�ำหน้าที่ควบคุม ก�ำกับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense)
มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล
5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส�ำคัญเพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตามดูแล
ให้มกี ารน�ำกลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบตั ิ รวมถึงการประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�ำเนินงาน
6) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคาร ผูจ้ ดั การใหญ่และฝ่ายจัดการ เพือ่ ให้สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร ก�ำกับดูแลให้มนี โยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
7) ดูแลให้มกี ารบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตัง้ แต่ตน้ จนจบ (End-to-End Process) จัดให้
มีชอ่ งทางในการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของผูแ้ จ้งหรือผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้ การให้นโยบาย
เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารโดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรของธนาคาร
8) ก�ำกับดูแลให้มแี ผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูง ให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
คุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูง
ทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็นประจ�ำทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ ง มีระบบการก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหาร
ระดับสูงทีร่ อบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและผลการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้ และ
ระยะยาว
9) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิน้ สุดของรอบปีบญั ชีของ
ธนาคาร ส่วนการประชุมผูถ้ อื หุน้ คราวอืน่ ๆ นอกจากทีก่ ล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ซึง่ กรรมการธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ไรก็ได้ สุดแต่
จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มกี ารประชุมวิสามัญภายในหนึง่ เดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือร้องขอจากผูถ้ อื หุน้
10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละปี และการประชุมผูถ้ อื หุน้
เว้นแต่ในกรณีท่ีมีเหตุจ�ำเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้
กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการ
ชัว่ คราวได้
11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยเพือ่ ช่วยปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารและการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี โดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหนึง่ หรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ พิจารณาอนุมตั กิ ฎบัตร
ของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ก�ำหนดสาระส�ำคัญเกีย่ วกับองค์ประกอบ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และเรือ่ งอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่
คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม
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12) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทัง้ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินกรรมการท่านอืน่ และแบบประเมิน
ทัง้ คณะ ปีละ 2 ครัง้ และน�ำผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มที ปี่ รึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาทีเ่ ห็นสมควร เช่น ทุกๆ 3 ปี เป็นต้น โดยต้องเปิดเผยการด�ำเนินการ
เกีย่ วกับการประเมินผลไว้ในรายงานประจ�ำปี
13) ปฏิบตั ติ ามข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ สี ำ� หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียน (Code of Best Practice of Directors of Listed Companies) และหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code)
บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการธนาคาร
ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผูน้ ำ� องค์กรได้ทำ� หน้าทีด่ แู ลผลประโยชน์ของธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ รวมถึงผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอืน่ ๆ เพือ่ ให้บรรลุ
ผลประโยชน์สงู สุดในระยะยาว โดยเป็นผูน้ ำ� ในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทัง้ ความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ
ของธนาคารเข้าด้วยกัน ทีส่ ง่ ผลให้แผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวประสบความส�ำเร็จ มีการติดตามการด�ำเนินกิจการ
ของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชดิ และต่อเนือ่ ง โดยให้มกี ารรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�ำคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมของธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กบั บุคลากรทุกระดับ โดยมีบทบาทหน้าที่
สรุปได้ดงั นี้
การบริหาร
1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกิดความยุตธิ รรม รวมถึงการดูแลลูกค้าของธนาคารด้วยความเท่าเทียมกัน
2) ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายทัง้ ในด้านการก�ำกับของทางการและของธนาคาร ตลอดจนมติ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
3) ก�ำกับ ติดตาม ดูแลให้มนั่ ใจได้วา่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของธนาคาร
4) ดูแลให้มนั่ ใจว่า กรรมการธนาคารทุกคนมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม และการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
1) ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครัง้ เว้นแต่มเี หตุจำ� เป็น เพือ่ ให้การด�ำเนินการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
มีประสิทธิภาพ
2) ก�ำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และมีมาตรการทีด่ แู ลให้เรือ่ งส�ำคัญได้ถกู บรรจุ
เป็นวาระการประชุม
3) กระตุน้ ให้กรรมการธนาคารทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝา่ ยจัดการ
ด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านได้รบั ข้อมูลของธนาคารทีถ่ กู ต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพือ่ ใช้ในการตัดสินใจซึง่ จะน�ำไปสู่
ความส�ำเร็จของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาทีเ่ พียงพอทีฝ่ า่ ยจัดการจะเสนอเรือ่ งและเพียงพอส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร
ในการอภิปรายประเด็นทีส่ ำ� คัญและปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารมีการใช้ดลุ ยพินจิ อย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องได้โดยทัว่ กันในวาระประชุมทีส่ ำ� คัญ ทัง้ นี้ เป็นผูน้ ำ� แนวนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการ
ทีไ่ ม่ใช่ผบู้ ริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้มกี ารปรึกษาหารือกันเป็นประจ�ำ
การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท�ำงาน
1) ดูแลให้มีการจัดการปฐมนิเทศและการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานให้กับกรรมการธนาคารใหม่ทุกท่าน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการธนาคาร
ใหม่เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
2) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่
กรรมการธนาคารทีจ่ ดั โดยสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงและเป็นทีย่ อมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็นต้น
3) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�ำงาน
ดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทัง้ คณะ น�ำผลการประเมิน
ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคาร
4) ก�ำหนดให้มรี ะบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�ำเนินงานของธนาคารเพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง
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ความสัมพันธ์ระหว่างผูถ้ อื หุน้
ดูแลให้มกี ารสือ่ สารระหว่างผูถ้ อื หุน้ ของธนาคารด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถติดต่อสือ่ สารกับคณะกรรมการ
เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างกัน
การประชุมผูถ้ อื หุน้
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ และมีการมอบหมายให้มผี ดู้ แู ลการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ
อย่างถูกต้อง พร้อมทัง้ ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการประชุม
ผูถ้ อื หุน้ อย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ การซักถามหรือขอค�ำชีแ้ จงเพิม่ เติม การรับทราบรายงานประจ�ำปี
การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�ำไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรก�ำไรและเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร และก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
การเลือกตัง้ ผูส้ อบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมตั เิ รือ่ งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เป็นต้น
บทบาทในด้านอืน่ ๆ
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มคี วามเหมาะสม ดูแลให้มกี ารน�ำนโยบายและการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ให้เกิดขึน้ ในทุกระดับ ตัง้ แต่กรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูง รวมถึงพนักงาน
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคารทีเ่ หมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการธนาคารคนใดมีความเหมาะสมทีจ่ ะ
ด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านัน้ คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการธนาคารรายดังกล่าวและชีแ้ จงเหตุผล
พร้อมผลการปฏิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ผูถ้ อื หุน้
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนามแทนธนาคาร
ในระหว่างปี 2563 ธนาคารได้มกี ารเปลีย่ นแปลงกรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนธนาคาร โดยตัง้ แต่วนั ที่ 28 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบนั
กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนธนาคารเป็นดังนี้ “นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่โดยล�ำพัง ลงลายมือชือ่ และประทับตราส�ำคัญของ
บริษทั ”
3.2.2 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ
3) นายลวรณ
แสงสนิท
กรรมการ
4) นายผยง
ศรีวณิช
กรรมการ
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
1) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2) นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2563
3) นายลวรณ
แสงสนิท
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
4) นายนิรุฒ
มณีพันธ์	ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563

รายงานประจ� ำ ปี 2563

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�ำนาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�ำนาจที่ก�ำหนด
2) การพิจารณากลัน่ กรองหรืออนุมตั กิ ารลงทุน หรือขายหลักทรัพย์ทธี่ นาคารลงทุน การซือ้ ขาย หรือให้เช่าทรัพย์ของธนาคาร ตามอ�ำนาจ
ที่ก�ำหนด
3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�ำปี
5) การติดตามงานที่มีความส�ำคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
6) การพิจารณาอนุมตั หิ รือรับทราบกิจการอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการบริหารงานทีค่ ณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ�ำเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วน
เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด�ำเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว
7) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร
มีวาระเท่ากับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร
3.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายวิชัย
อัศรัสกร
ประธานกรรมการ
2) พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ
3) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการ
นายปานะพันธ์
หาญกิจจะกุล
เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงขอบเขต อ�ำนาจ หน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี
2563/2564 (ปรับปรุงพฤศจิกายน 2563) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นส�ำคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น
1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส�ำคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ
1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป
1.2.5) ร่างงบการเงินประจ�ำปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี
1.3) พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ เป็นไปตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง มีความ
สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
1.4) สอบทานหลักฐานหากมีขอ้ สงสัยเกีย่ วกับการด�ำเนินการทีอ่ าจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างมีนยั ส�ำคัญ หรือ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร
1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น�ำส่งหน่วยงานก�ำกับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
2) ผู้สอบบัญชี
2.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
2.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความซ�้ำซ้อนของการปฏิบัติงานที่อาจจะมี
ความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงิน โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
2.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�ำเป็นและ
เป็นเรื่องส�ำคัญ พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะที่ส�ำคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
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3) สอบทานการด�ำเนินงานของธนาคารทีม่ คี วามเสีย่ งส�ำคัญกระทบต่อวัตถุประสงค์ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญในด้านการก�ำกับดูแลทีด่ ี
และการน�ำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้และนวัตกรรม
4) การบริหารความเสี่ยง
4.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่ส�ำคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในกับของผู้สอบบัญชี
ว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส�ำคัญและที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
5) การควบคุมภายใน
5.1) สอบทานให้มรี ะบบการควบคุมภายในทีม่ ปี ระสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of Treadway Commission) และ/หรือที่เหมาะสม โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายใน ทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง
5.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร รวมถึง
การรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
6) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
6.1) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก�ำหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ำกับดูแล เพื่อป้องกันความเสียหาย
ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
6.2) การก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6.2.1) ก�ำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
6.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
6.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของธนาคาร ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
7) ผู้ตรวจสอบภายใน
7.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
7.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรงต่อ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
7.3) ก�ำกับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ
รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
7.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน และคูม่ อื การปฏิบตั งิ านของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�ำ่ เสมอ
7.5) พิจารณาและอนุมตั แิ ผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงาน แผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี
ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และจัดล�ำดับความส�ำคัญ
โดยค�ำนึงถึงระดับความเสี่ยง
7.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายบริหารและ
ฝ่ายจัดการ เพือ่ สอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเป็นอิสระและใจทีเ่ ป็นอิสระของผูต้ รวจสอบภายใน
7.7) ก�ำกับดูแล เรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดที่ส่งมายังสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด�ำเนิน
การตรวจสอบอย่างเหมาะสม
7.8) สอบทานกับผูบ้ ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สนิ ของธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายหรือ
คู่มือปฏิบัติงาน
7.9) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�ำคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
7.10) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก�ำหนดค่าตอบแทน และพิจารณาความดี
ความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดี
ความชอบและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน
7.11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
7.12) จัดให้มกี ารสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผูป้ ระเมินอิสระจากภายนอกองค์กร (Independent Quality
Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
8) การประเมินการท�ำงาน จัดให้มกี ารประเมินตนเองและคณะกรรมการธนาคารเป็นผูป้ ระเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�ำปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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9) การจัดท�ำ/สอบทาน กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ
9.1) จัดท�ำกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ โดยได้รบั ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
9.2) จัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร
10) ความรับผิดชอบอื่นๆ
10.1) มีอ�ำนาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ�ำนาจใน
การว่าจ้างหรือน�ำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
10.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
ปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน
2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเป็นอิสระและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการรายดังกล่าว ให้กลับมาด�ำรงต�ำแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครัง้ ต้องไม่ใช่
การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
2) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
2.1) ครบก�ำหนดตามวาระ
2.2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
2.3) ลาออก
2.4) ตาย
2.5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
2.7) ต้องโทษจ�ำคุกตามค�ำพิพากษาถึงที่สุด หรือค�ำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ�ำคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท�ำด้วยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
2.8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.9) เป็นบุคคลล้มละลาย
3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มีเหตุจ�ำเป็นอันมิอาจ
ก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
4) เมือ่ มีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตัง้ กรรมการทีม่ คี ณุ สมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต�ำแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ
นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปรากฏในหน้า 188-189
3.2.4 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการ
2) นายวิชัย
อัศรัสกร
กรรมการ
3) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
กรรมการ
4) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการ
นายกฤษณ์
ฉมาภิสิษฐ
เลขานุการ

093

094

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ
1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในเครือต่อคณะกรรมการธนาคาร
2) ก�ำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร
อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบตั ทิ ดี่ ี ส�ำหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก�ำหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการ
ที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
5) เสนอแนะข้อก�ำหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของธนาคาร
6) ส่งเสริมการเผยแพร่วฒั นธรรมในการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี และการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคมเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนให้
เป็นทีเ่ ข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
7) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�ำหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตามความเหมาะสม
8) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
3.2.5 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
ประธานกรรมการ
2) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
กรรมการ
3) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการ
นายศุภวัฒน์
วัฒน์ธนปติ
เลขานุการ
นายบุญเชิด
พิกุลแย้ม
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายธนกร
กาญจนนัติ
ผู้ช่วยเลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฯ
1) นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
รับต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
2) นายนนทิกร
กาญจนะจิตรา
ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
รับต�ำแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
4) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
รับต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
5) นายธนกร
กาญจนนัติ
รับต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2563
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ดำ� เนินการ
ในเรือ่ งต่างๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และได้รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
ทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1) ก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธกี าร ในการสรรหาและการก�ำหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อนื่ ของกรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหาร
ระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร
2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร
3) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามระเบียบ ข้อบังคับของธนาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1) กรรมการ
3.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ
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4) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามข้อบังคับ
6) ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริหารระดับสูงและผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการของธนาคารได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ทีม่ ตี อ่ ธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ควรได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมายนั้น
7) ก�ำหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับ
ผลตอบแทนประจ�ำปี โดยจะต้องค�ำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส�ำคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของ
ผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหานโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบ
ต่างๆ รวมทั้งจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด�ำเนินงาน และความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารด้วย
9) ด�ำเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
3.2.6 คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย
ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการ
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
4) นายลวรณ
แสงสนิท
กรรมการ
5) นายผยง
ศรีวณิช
กรรมการ
นายพูลพัฒน์
ศรีเปล่ง
เลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
1) นายลวรณ
แสงสนิท
แต่งตั้งเป็นกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงมีหน้าที่ให้ค�ำแนะน�ำคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคาร
และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดูแลให้การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงต่างๆ ของธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย
และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
โดยคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงพึงประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินครอบคลุม
ความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และมีการด�ำเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคารในเรือ่ งประสิทธิภาพการบริหารความเสีย่ งและสถานะการปฏิบตั ติ ามวัฒนธรรมองค์กรทีค่ ำ� นึงถึงความเสีย่ ง ตลอดจนปัจจัย
และปัญหาที่มีนัยส�ำคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงผลการด�ำเนินการด้านการบริหารความเสีย่ งในภาวะพิเศษหรือภาวะฉุกเฉิน เมือ่ มีการประกาศ
ใช้แผน เช่น Business Continuity Plan (BCP) รวมทั้ง กรณีที่มีเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะเงินกองทุน
ของธนาคาร เป็นต้น รวมถึงน�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อทราบ/พิจารณาทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ�ำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือ
ตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
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3.2.7 คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
รายชื่อคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
ประธานกรรมการ
2) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการ
3) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการ
4) พลเอก เทียนชัย
รับพร
กรรมการ
นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
เลขานุการ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ำกับการปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ และเลขานุการคณะกรรมการฯ
1) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส	ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2563
2) นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข	ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายนิรุฒ มณีพันธ์
ซึ่งลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
3) นางวิภาวดี
เลิศศรีสุริยะ	ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563
(ปัจจุบันยังไม่มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ)

ดังนี้

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารในเรื่องต่างๆ

1) ดูแลให้ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยผ่านหน่วยงานก�ำกับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์
2) ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎบัตรของหน่วยงานการก�ำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญ เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ
3) ประเมินการปฏิบัติงานประจ�ำปีของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
มีความเป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม�่ำเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม
4) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�ำปี (Annual Compliance Report)
5) สอบทานรายงานการสอบทานหรือติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทานหรือ ติดตามธุรกรรมใดที่
เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�ำคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร
6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ รับทราบผลการสอบทานหรือติดตามการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
3.2.8 คณะกรรมการอิสระ
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย
1) พลเอก เทียนชัย
รับพร
ประธานกรรมการอิสระ
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
กรรมการอิสระ
4) นายวิชัย
อัศรัสกร
กรรมการอิสระ
5) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
กรรมการอิสระ
6) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
กรรมการอิสระ
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์
ผู้ช่วยเลขานุการ

รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
1) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563
2) นายนิรุฒ
มณีพันธ์	ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2563
3) นางวิภาวดี
เลิศศรีสุริยะ	ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ
ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ
1) เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�ำคัญหรือประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการธนาคาร
ควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
4) กรณีที่มีการพิจารณาวาระส�ำคัญๆ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่มี
นัยส�ำคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการอิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�ำคัญดังกล่าว
5) กรณีที่มีการพิจารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมีความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใด
ก็ตาม ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง
6) ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
การก�ำกับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง
7) ด�ำเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
มีวาระเท่ากับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ำรงต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน โดยเมื่อครบ 9 ปีแล้ว หากคณะกรรมการ
ธนาคาร/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจ
ในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่น
ขอความเห็นชอบการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
3.3 รายชื่อเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นล�ำดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช
กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็ น ต้ น ไป เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยคุณสมบัติและ
หน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
หน้าที่ความรับผิดชอบส�ำหรับต�ำแหน่งเลขานุการบริษัท
1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้อง และสม�่ำเสมอ
3) จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�ำปีของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
5) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6) ให้ค�ำแนะน�ำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
7) ดูแลเรื่องการก�ำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ
9) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
10) ด�ำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
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3.4 การประชุมคณะกรรมการ

ธนาคารได้กำ� หนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ ปี โดยในปี 2563 ได้กำ� หนดการประชุมในวันพุธทีส่ องและสี่
ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมวาระการ
ประชุมและเอกสารประกอบ ไปยังคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยเลขานุการเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อพร้อมให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ธนาคารได้จ�ำแนก
วาระการประชุมออกเป็นหมวดหมูท่ ชี่ ดั เจน เช่น เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุม เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา เรือ่ งสืบเนือ่ ง เรือ่ งนโยบาย
เรื่องสินเชื่อ เรื่องปรับปรุงหนี้ เรื่องการลงทุน เรื่องซื้อ/ขายทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้
การด�ำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 26 ครัง้ คณะกรรมการบริหาร 46 ครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ 22 ครัง้ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน 20 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 13 ครั้ง คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง 12 ครั้ง
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 12 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
รายนามคณะกรรมการ

1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (1)
2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
3) นายวิชัย
อัศรัสกร (2)
4) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์ (3)
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
6) นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส (4)
7) พลเอก เทียนชัย รับพร
8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช (5)
10) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
11) นายลวรณ แสงสนิท (6)
12) นายผยง
ศรีวณิช
กรรมการที่ออกระหว่างปี
1) นายเอกนิติ นิตทิ ณั ฑ์ประภาศ (7)
2) นายประสงค์ พูนธเนศ (8)
3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (9)

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ธนาคาร
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาฯ
บรรษัทภิบาลฯ

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแล
กิจการ
ก�ำกับฯ
อิสระ
ความเสี่ยง
สัมพั นธ์

23/24
25/26
25/26
26/26
26/26
1/1
26/26
24/26
25/26
26/26
1/1
26/26

30/33
44/46
46/46
5/6
43/46

22/22
22/22
22/22
-

20/20
16/16
-

12/13
13/13
12/13
12/13
-

12/12
12/12
12/12
0/1
11/12

12/12
12/12
1/1
12/12
-

4/4
4/4
4/4
1/1
4/4
3/4
-

1/1
-

0/0
16/18
17/17

-

-

14/14

9/9

-

-

-

9/9

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�ำนวนครั้งที่มาประชุม/จ�ำนวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�ำแหน่ง
(1)	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563
และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร วันที่ 31 ตุลาคม 2563
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(3)	เปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งจากประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจากกรรมการสรรหาฯ เป็น
ประธานกรรมการสรรหาฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(4)	ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาฯ
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(5) ออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(7) ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วันที่ 13 มกราคม 2563
(8) ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วันที่ 1 ตุลาคม 2563
(9) ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ และประธานคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ วันที่ 20 กันยายน 2563

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุม
คณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ�ำนวน
3 ครั้ง

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3.5 ค่าตอบแทนกรรมการ

3.5.1 นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ท�ำหน้าทีท่ บทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวม เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก�ำหนด โดยมีกระบวนการในการก�ำหนด
ค่าตอบแทนดังนี้
- คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามนโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชุดย่อยของธนาคาร เพื่อน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคาร น�ำเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีข้อมูลประกอบ
การพิจารณาได้แก่ นโยบายการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ หลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการแต่ละต�ำแหน่ง จ�ำนวนเงิน
ค่าตอบแทน
- เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจ�ำปี
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1) ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง)
2) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุมตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
2.1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม เดือนละ 1 ครั้ง)
2.2) ค่ า เบี้ ย ประชุ ม กรรมการชุ ด ย่ อ ย คณะกรรมการกิ จ การสั ม พั น ธ์ หรื อ คณะท� ำ งานอื่ น (เฉพาะกรรมการที่ เ ข้ า ประชุ ม
รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน)
3) เงินบ�ำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการ ดังนี้
3.1) ธนาคารจะต้องมีผลก�ำไรจากผลประกอบการ และ
3.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
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รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1.

ค่าตอบแทนรายเดือน (ตามระยะเวลาที่ด�ำรงต�ำแหน่ง)
1.1 ประธานกรรมการธนาคาร
1.2 กรรมการธนาคาร
2. ค่าเบี้ยประชุม
2.1	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้
ในกรณีที่มีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้อง
ไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)
		 - ประธานกรรมการธนาคาร
		 - กรรมการธนาคาร
2.2	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการ
หรือคณะท�ำงานอื่น (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม รวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน
1 ครั้ง/เดือน)
		 - ประธานกรรมการ
		 - กรรมการ

อัตราต่อคน

160,000.- บาท / เดือน
80,000.- บาท / เดือน

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

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

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3.5.2 ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�ำปี 2563
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ ส�ำหรับปี 2563
ครบถ้วนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 26,928,038.74 บาท จ�ำแนกเป็น
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 17,895,861.30 บาท
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม 1,613,709.68 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 1,313,709.68 บาท คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน รวม 1,111,209.68 บาท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 1,733,709.68 บาท
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง รวม 1,343,709.68 บาท คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม 1,253,709.68 บาท คณะกรรมการ
อิสระ รวม 293,709.68 บาท คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รวม 338,709.68 บาท และคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รวม 30,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ (1)
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร (2)
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์ (3)
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส (4)
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย มงคลวนิช (5)
นางนิธิมา
เทพวนังกูร
นายลวรณ แสงสนิท (6)
นายผยง
ศรีวณิช

1,537,936.59
1,625,806.45
1,437,096.77
1,437,096.77
1,437,096.77
88,387.10
1,437,096.77
1,437,096.77
1,437,096.77
1,437,096.77
88,387.10
1,437,096.77

คณะกรรมการ
ธนาคาร

240,000.00
593,709.68
360,000.00
60,000.00
360,000.00

คณะกรรมการ
บริหาร

481,209.68
1,111,209.68

1,313,709.68

330,000.00
300,000.00
-

คณะกรรมการ
สรรหาฯ

-

593,709.68
360,000.00
360,000.00
-

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1,733,709.68

180,000.00

330,000.00
330,000.00
-

-

593,709.68

-

300,000.00

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลฯ

1,343,709.68

-

593,709.68
60,000.00
360,000.00
330,000.00

คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสีย
่ ง

1,253,709.68

-

556,209.68
360,000.00
37,500.00
300,000.00
-

คณะกรรมการ
ก�ำกับฯ

293,709.68

-

30,000.00
263,709.68
-

คณะกรรมการ
อิสระ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมส�ำหรับคณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ดังนั้น หากกรรมการชุดย่อยท่านใด เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 2 คณะ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมฯ รวม 2 คณะ เท่านั้น
หมายเหตุ (1) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 28 ตุลาคม 2563 และลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร วันที่ 31 ตุลาคม 2563
(2) ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(3) เปลี่ยนแปลงการด�ำรงต�ำแหน่งจากประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เป็นกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจากกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(4) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 และด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาฯ วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(5) ออกจากต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหาฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
(6) ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง วันที่ 23 ธันวาคม 2563
(7) ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วันที่ 13 มกราคม 2563
(8) ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วันที่ 1 ตุลาคม 2563
(9) ลาออกจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ และประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ วันที่ 20 กันยายน 2563
(10) ค่าเบี้ยประชุมในการปฏิบัติหน้าที่คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (7)
77,419.35
(8)
1,993,387.11
2) นายประสงค์ พูนธเนศ
(9)
987,763.44
3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร
17,895,861.30
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
1,613,709.68
รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

กรรมการที่ออกระหว่างปี

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

รายชื่อคณะกรรมการ

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

338,709.68

301,209.68

37,500.00
-

คณะกรรมการ
กิจการสัมพั นธ์

26,928,038.74

30,000.00

-

30,000.00
-

(10)

คณะอนุกรรมการ
พิ จารณา
ผลตอบแทน กจญ

หน่วย: บาท
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3.5.3 ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารจากการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยปี 2563
มีกรรมการธนาคารจ�ำนวน 1 คน ได้แก่ นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย โดย
ไม่ได้รับค่าตอบแทน
3.5.4 เงินบ�ำเหน็จคณะกรรมการธนาคาร ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�ำเหน็จกรรมการประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 41,270,000.00 บาท ดังนี้
หน่วย : บาท

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร/อดีตกรรมการธนาคาร *

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

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

3.6 ผู้บริหารธนาคาร

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

เงินบ�ำเหน็จ

4,057,658.51
3,550,451.19
3,198,880.10
3,410,100.68
3,410,100.68
3,550,451.19
3,550,451.19
2,201,140.78
3,550,451.19
4,564,865.82
3,550,451.19
1,896,816.39
778,181.09
41,270,000.00

3.6.1 กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ำ� กับดูแล บริหารจัดการ และด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ
และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนดไว้ ตลอดจนบริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้
1) ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย
2) บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�ำนาจหน้าที่ของธนาคาร
4) ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการแทนธนาคารในการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ำกับ หรือกระท�ำ
นิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร
6) ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคาร
7) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
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การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
ในปี 2563 ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�ำหนดให้มีการน�ำผลประเมินมาเชื่อมโยง
ระบบแรงจูงใจ ปีละ 1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ Feedback ตามกระบวนการ ดังนี้
1) คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนประจ�ำปี น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับสภาวการณ์และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของธนาคารในปัจจุบันเพื่อให้สามารถวัดผลและสะท้อนผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและ
ครบถ้วนทุกมิติ
3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลร่วมกับสายงานบริหารการเงิน น�ำเสนอผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อม
น�ำเสนอผลการประเมินที่เชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจ ต่อคณะกรรมการธนาคาร
4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
3.6.2 ผู้บริหารระดับสูง
รายชื่อและต�ำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 8-9)
ชื่อ-นามสกุล

ต�ำแหน่ง

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

นายผยง
นายพูลพัฒน์
นางประราลี
นายวีระพงศ์
นายสุรธันว์
นายรวินทร์
นายเอกชัย
นางสาวศรัณยา
นายสันติ
นายศุภวัฒน์
นายธวัชชัย
นายพงษ์สิทธิ์
นพ.พลวรรธน์
นายกิตติพัฒน์
นายพิชิต
นายชาญชัย

ศรีวณิช
ศรีเปล่ง
รัตน์ประสาทพร
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
คงทน
บุญญานุสาสน์
เตชะวิริยะกุล
เวชากุล
ปริวิสุทธิ์
วัฒน์ธนปติ
ชีวานนท์
ชัยฉัตรพรสุข
วิทูรกลชิต
เพียรธรรม
จงสฤษดิ์หวัง
สินศุภรัตน์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน

17.
18.
19.
20.
21.

นายปานะพันธ์
นายเฉลิม
นางสุวรรณา
นายกฤษณ์
นายปฏิเวช

หาญกิจจะกุล
ประดิษฐอาชีพ
อนันทานนท์
ฉมาภิสิษฐ
สันตะวานนท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส

สายงาน

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

ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2563
1. นางสุรางค์
ธนัตถานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน
2. นายเทิดชัย
วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย
3. นายโกศล
แช่มชื่น
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สังกัดธนาคารกรุงไทย
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2563
1) นายพูลพัฒน์
2) นายสันติ

ศรีเปล่ง
ปริวิสุทธิ์

3) นายศุภวัฒน์

วัฒน์ธนปติ

4) นายธวัชชัย

ชีวานนท์

5) นายปานะพันธ์

หาญกิจจะกุล

6) นายนิรุฒ

มณีพันธ์

7) นายพงษ์สิทธิ์

ชัยฉัตรพรสุข

8) นายเฉลิม

ประดิษฐอาชีพ

9) นางสุวรรณา

อนันทานนท์

10) นายกฤษณ์

ฉมาภิสิษฐ

11) นพ.พลวรรธน์

วิทูรกลชิต

พ้นรักษาการ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563
เลื่อนต�ำแหน่ง และหมุนเวียนงานจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหาร
สายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 และรักษาการผู้บริหารสายงาน สายงาน
ก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย แทนนายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ลาออก
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน - 30 กันยายน 2563
เลือ่ นต�ำแหน่งจาก ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน เป็น
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2563
เลื่อนต�ำแหน่งจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน เป็น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563
รับต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 มีนาคม 2563 แทนนายสันติ ปริวสิ ทุ ธิ์ ทีห่ มุนเวียนไปด�ำรงต�ำแหน่ง ผูบ้ ริหาร
สายงาน สายงานปฏิบตั กิ าร
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ลาออก
จากธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ 22 เมษายน 2563
รับต�ำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายนิรุฒ มณีพันธ์ ที่ลาออก
รับต�ำแหน่ง ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนนายเทิดชัย วิรฬุ ห์พานิช
ทีเ่ กษียณอายุงาน
รับต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้
และบริหารทรัพย์สิน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทน นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
ที่เกษียณอายุงาน
รับต�ำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานสื่อสารและ
ภาพลักษณ์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 แทนต�ำแหน่งว่าง
รับต�ำแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี ตัง้ แต่วนั ที่
5 ตุลาคม 2563 แทน นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ผูบ้ ริหารสายงาน
สายงานเทคโนโลยี หมุนเวียนงานไปด�ำรงต�ำแหน่ง ทีป่ รึกษากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และลาออกจากธนาคาร

รายงานประจ� ำ ปี 2563

3.7

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้ จิ ารณาและน�ำเสนอค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารระดับสูงรวมถึงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนตามนโยบาย Performance Driven Organization (PDO) คือ องค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและเป็นธรรม โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะเชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยเน้นการดูแล
ผลประโยชน์ของผูบ้ ริหารให้ได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและอยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม สะท้อนการเป็นธนาคารแห่งความยัง่ ยืน
ผ่านการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ที่ก�ำหนดใน Balanced Scorecard รวมถึงผลการด�ำเนินงานของธนาคารเมื่อเทียบกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกันในทุกมิติ เพือ่ น�ำไปสูค่ วามส�ำเร็จทีย่ งั่ ยืนในระยะยาว ภายใต้หลักเกณฑ์ทโี่ ปร่งใส และตามขอบเขต
ความรับผิดชอบของต�ำแหน่งงาน ซึ่งสะท้อนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความสามารถในการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบัน
การเงินชั้นน�ำในประเทศไทย โดยค่าตอบแทนของผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพในส่วนของธนาคาร รวมถึงผลประโยชน์และสวัสดิการอืน่ ๆ ตามระเบียบของธนาคาร เช่นเดียวกันกับพนักงาน เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
และสร้างแรงจูงใจในการท�ำงาน โดยมีการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดังนี้
• ผูบ้ ริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส รวม 27 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 331,335,128 บาท แบ่งเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงทีธ่ นาคารจ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 23 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 280,320,402 บาท และผู้บริหารระดับสูงที่ธนาคารไม่ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ จ�ำนวน 4 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 51,014,726 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�ำปี 2562 ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกษียณในปี 2562 จ�ำนวน 2 ท่าน ซึ่งได้รับในปี 2563 ด้วยเช่นกัน)
• ส�ำหรับผูบ้ ริหารกลุม่ รวม 90 คน (ผูม้ อี ำ� นาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ�ำนวนเงินรวม 507,813,061 บาท แบ่งเป็นผูบ้ ริหารกลุม่
ที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�ำหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และ
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ จ�ำนวน 79 คน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 488,500,612 บาท และผูบ้ ริหารกลุม่ ทีธ่ นาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�ำหน่วยงาน
เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน แต่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ จ�ำนวน 11 คน
เป็นจ�ำนวนเงินรวม 19,312,449 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ�ำปี 2562 ส�ำหรับผู้บริหารกลุ่มที่เกษียณในปี 2562
จ�ำนวน 9 ท่าน ซึง่ ได้รบั ในปี 2563 ด้วยเช่นกัน)
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3.8 ข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Krungthai

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย(1)

1

กรรมการ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางนิธิมา เทพวนังกูร
นายลวรณ แสงสนิท
นายผยง
ศรีวณิช
ผู้บริหารระดับสูง
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายสุรธันว์ คงทน
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
นางสาวศรัณยา เวชากุล
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
นายธวัชชัย ชีวานนท์
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
นายพิชิต
จงสฤษดิ์หวัง
นายชาญชัย สินศุภรัตน์
นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
นางสุวรรณา อนันทานนท์
นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
นายปฏิเวช สันตะวานนท์
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6

บริษัทร่วม(1)

7

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

8

9

10 1

2

3

4

บริษัท
อื่นๆ(2)
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บริษัทที่มีกรรมการ
ร่วมกัน(3)

4
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หมายเหตุ	ตารางนีม้ ไิ ด้แสดงรายละเอียดต�ำแหน่งของแต่ละท่านในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยรายละเอียดของต�ำแหน่งจะแสดงอยูท่ ปี่ ระวัตขิ องแต่ละท่านในหัวข้อประวัตคิ ณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหารระดับสูง
สัญลักษณ์
		
		
		
		

XX
/
X
C
M

หมายเหตุ		 (1)
		
(2)
		
(3)
		
(4)

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

รายชื่อ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน

(4)

6

กรรมการ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร
นายธันวา เลาหศิริวงศ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
นางนิธิมา เทพวนังกูร
นายลวรณ แสงสนิท
นายผยง
ศรีวณิช
ผู้บริหารระดับสูง
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายสุรธันว์ คงทน
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
นางสาวศรัณยา เวชากุล
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
นายธวัชชัย ชีวานนท์
นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
นายพิชิต
จงสฤษดิ์หวัง
นายชาญชัย สินศุภรัตน์
นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ
นางสุวรรณา อนันทานนท์
นายกฤษณ์ ฉมาภิสิษฐ
นายปฏิเวช สันตะวานนท์

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

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

บริษัทที่มี
ผู้บริหาร
ร่วมกัน

(3)

7

8

9

10

11

12

13

X

X

X

X

14

15

X

X

16

17

X

X

18

19

20

21

22

X

X

X

23

24

1

2

XX XX XX XX

X
/
/
XX

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

XX X

3. บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
4. บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (ชื่อเดิม บล. เคที ซีมิโก้)
5. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
6. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
บริษัทท่ี่เกี่ยวข้องกัน-บริษัทอื่นๆ (2)
1. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2. บมจ. ทิพยประกันภัย
3. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
4. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2
บริษัทท่ี่มีกรรมการร่วมกัน (3)
1. บมจ. บีซีพีจี

2. บมจ. ท่าอากาศยานไทย
3. บจ. โรงแรมเอราวัณ
4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
5. บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
6. บจ. วี.บอดี้ แอนด์ เพนท์
7. บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์
8. บจ. วี. ออโต้เซลส์
9. บจ. วี. คอนกลอมเมอเรท
10. บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
11. บจ. พาเนล พลัส
12. บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
13. บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล
14. บมจ. ทีพีบีไอ
15. บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค
16. บมจ. ดุสิตธานี

17. บมจ. ปตท.
18. บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น
19. บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม
20. บมจ. บีบีจีไอ
21. บจ. ปตท.ค้าสากล
22. บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
23. บจ. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
24. บจ. เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี
บริษัทท่ี่มีผู้บริหารร่วมกัน (4)
1. บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
2. บจ. อินโนสเปช (ประเทศไทย)
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3.9 การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ
รายชื่อคณะกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นายกฤษฎา
จีนะวิจารณะ
นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย
นายวิชัย
อัศรัสกร
นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
พลเอก เทียนชัย รับพร
นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
นางแพตริเซีย
มงคลวนิช
นางนิธิมา
เทพวนังกูร
นายลวรณ
แสงสนิท
นายผยง
ศรีวณิช
นายพูลพัฒน์
ศรีเปล่ง
นางสาวศรัณยา
เวชากุล
นางประราลี
รัตน์ประสาทพร
นายวีระพงศ์
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
นายสุรธันว์
คงทน
นายรวินทร์
บุญญานุสาสน์
นายเอกชัย
เตชะวิริยะกุล
นายธวัชชัย
ชีวานนท์
นายสันติ
ปริวิสุทธิ์
นายศุภวัฒน์
วัฒน์ธนปติ
นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
นายแพทย์พลวรรธ์ วิทูรกลชิต
นายกิตติพัฒน์
เพียรธรรม
นายปฏิเวช
สันตะวานนท์
นายพิชิต
จงสฤษดิ์หวัง
นายชาญชัย
สินศุภรัตน์
นายปานะพันธ์
หาญกิจจะกุล
นายเฉลิม
ประดิษฐอาชีพ
นายกฤษณ์
ฉมาภิสิษฐ
นางสุวรรณา
อนันทานนท์

ต�ำแหน่ง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563
จ�ำนวนหลักทรัพย์ท่ีถือ
ตนเอง

ประธานกรรมการธนาคาร
รองประธานกรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 4,000
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 12,600
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
-

คู่สมรส

บุตร

1,070
2,591
-

-

สัดส่วน
รวม

ร้อยละ

1,070 0.000008
4,000 0.000029
15,191 0.000109
-
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3.10 บุคลากร

3.10.1 จ�ำนวนพนักงาน
ธนาคารมีจ�ำนวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
หน่วย : คน

สายงาน

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

จ�ำนวนพนักงาน และพนักงานตามสัญญา
ส�ำนักงานใหญ่

ไม่ใช่ส�ำนักงานใหญ่

ลูกจ้าง

รวม

345
19
184
142
2,856
1,124
112
221
186
4,844

14
14
9,074
9,088

71
2
73

359
19
184
156
12,001
1,126
112
221
186
14,005

193
74
974
464
210
300
316
361
314
1,824
262
677
146
63
6,178
11,022

9,088

22
1
2
50
4
79
152

193
74
974
486
210
300
317
361
316
1,874
262
681
146
63
6,257
20,262

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ธนาคารได้จดั การประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและผูแ้ ทนฝ่ายลูกจ้าง เพือ่ ร่วมพิจารณาให้ความเห็นเกีย่ วกับการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด�ำเนินงานของธนาคารตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ โดยมิให้เกิดข้อพิพาทแรงงานเกิดขึน้ ประกอบกับธนาคารได้มกี ารจัดตัง้
คณะท�ำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ที่ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อปรึกษาหารือข้อเสนอต่างๆ
ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและพนักงานควบคู่กันไป นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการส�ำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของพนักงาน เพื่อรับทราบ ระดับความพึงพอใจในปัจจัยต่างๆ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของพนักงาน
น�ำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีและท�ำให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
การประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและตัวแทนฝ่ายลูกจ้างมุง่ เน้นทีผ่ ลประโยชน์ของธนาคารเป็นส�ำคัญ ซึง่ ตัวแทน ทัง้ 2 ฝ่ายได้รว่ มกันหารือ
ด�ำเนินการแก้ไขและมีข้อสรุป พร้อมทั้งมีมาตรการแก้ไขแล้วเสร็จในทุกเรื่อง ตามกรอบของกฎหมายที่ใช้บังคับกับธนาคาร ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติทั้งทางด้านเชื้อชาติ การนับถือศาสนา เพศ และพวกพ้อง ส่งผลให้ธนาคารไม่มีความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารและ
ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินงานทางธุรกิจของธนาคาร
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3.10.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ในปี 2563 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึง
ผูบ้ ริหารระดับสูง) จ�ำแนกเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม
เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์อื่นๆ รวม 22,993 ล้านบาท
3.10.3 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปีทผี่ า่ นมา
ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรง
จากคูแ่ ข่ง (Bank และ Non-Bank) ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบ
จากการ Disruption ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามความสามารถ
ของพนักงาน (Core Competency, Technical Competency)
และความสามารถของผู้บริหาร (Management Competency) โดยมี
การวิเคราะห์และระบุส่วนที่ต้องพัฒนา (Development Areas) เพื่อ
น�ำมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพือ่ ปิด Competency Gap
ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking ที่มีการ
ด�ำเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงาน
ก�ำกับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนาบุคลากรและผู้น�ำ ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ โดยเริ่มจาก
รวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาผูบ้ ริหารและพนักงานในระดับองค์กร
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของสายงาน
รวมถึงความต้องการระดับบุคลากรเพื่อน�ำมาใช้วิเคราะห์ร่วมกับ
ปัจจัยอื่นๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ของ
องค์กร แผนปฏิบตั กิ ารขององค์กรทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ฯลฯ เพือ่
น�ำมาก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบ
ทุกมิติ อันจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร ซึง่ เป็นการเสริมสร้าง
ทักษะการท�ำงานให้กับพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการด�ำเนินธุรกิจ
ท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงาน
ที่มีการเปลี่ยนต�ำแหน่งงาน (Upskill-Reskill) เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยในปี
2563 ธนาคารยังมุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้
• ด้านการ Strengthen Foundation
จากวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทมี่ งุ่ ไปสูก่ ารยกระดับธนาคาร
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรูค้ คู่ ณุ ธรรม พร้อมสนับสนุนธนาคารสูก่ ารสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) ธนาคารจึงได้
ด�ำเนินการสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 5 ส.
ทีก่ ำ� หนดไว้ พร้อมทัง้ พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงาน ด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผ่านการจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอน
อาทิ หลักสูตร “Lesson Learn for กรุงไทยคุณธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตร
การเรียนรูผ้ า่ นช่องทางออนไลน์ แก่พนักงานธนาคารทุกระดับ, หลักสูตร
“Market Conduct” ที่มุ่งเน้นให้ความรู้พนักงานในเรื่องการให้บริการ
แก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรมตามสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของลูกค้า และผูม้ าใช้บริการ
ทางการเงิน และหลักสูตร “Design Thinking กระบวนการสินเชื่อ เพื่อ
Productivity-Efficiency” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานระดม
ความคิดเพื่อค้นหาปัญหาที่แท้จริง เพื่อปิด Gap ข้อตรวจพบที่ส�ำคัญ
ปรับปรุงกระบวนการสินเชื่อให้เกิด Productivity-Efficiency เป็นการ
ป้องกันการทุจริตและความเสียหายแก่ธนาคาร ยกระดับการสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี ปราศจากการทุจริตคอรัปชัน
(Zero Tolerance) และสร้าง Public Trust ให้แก่ธนาคาร

นอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ และทักษะพื้นฐาน
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงาน เพือ่ รองรับความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อาทิ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (Thai Financial
Reporting Standards: TFRS) ฉบับที่ 9 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ผ่านการจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน (TFRS 9)” และ หลักสูตร “TFRS 9 เครื่องมือ
ทางการเงิน-การบัญชีป้องกันความเสี่ยง” โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงหลักการ
และแนวทางการก� ำ กั บดู แล ตลอดจนการวิ เ คราะห์ ธุ ร กิ จการเงิน
การธนาคารผ่านงบการเงิน การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และการกระทบ
ยอดทางบัญชีเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง ส�ำหรับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act,
B.E. 2562 (2019) ธนาคารได้มีการจัดอบรมหลักสูตร “พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA” ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้กับพนักงานทุกระดับทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งยังด�ำเนินการ
ให้ความรู้ผู้บริหารด้านบทบาทในการรักษาวินัยพนักงาน ผ่านการ
จัดอบรมหลักสูตร “รู้วินัย ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท�ำผิด” เพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของ Three Lines of Defence
• ด้าน Leadership
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาทักษะของผู้บริหารในด้านการสร้าง
Inspiration และส่งเสริมให้เกิด Coaching Culture ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการยกระดับความผูกพัน (Engagement) และผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงาน (Performance) ผ่านการจัดหลักสูตรภายในและภายนอก
องค์กรให้กับผู้บริหารของธนาคาร อาทิ หลักสูตร “Storytelling”
หลักสูตร “Essential Coaching Tools for Leader” และ หลักสูตร
“Effective Coaching for Leader”
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

นอกจากนี้ เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ธนาคารมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานของพนักงาน
ทั่วทั้งธนาคารให้เป็นการท�ำงานแบบยืดหยุ่น (Flexi-Working) โดย
พนักงานบางส่วนท�ำงานจากทีบ่ า้ น (Work from Home) ผูบ้ ริหารจึงต้อง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ และติดตามผลการปฏิบัติงาน
ของทีม เพื่อให้ยังคงสามารถบริหารสร้าง Engagement ให้กับทีมงาน
รวมถึงผลักดันให้ทมี งานสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ไม่ได้
ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน ธนาคารจึงได้จัดท�ำคู่มือบริหารผลการ
ปฏิบตั งิ านภายใต้การท�ำงานแบบ Flexible Working รวมถึงจัดหลักสูตร
“Effective Team Management for Flexi-Working Environment”
ส�ำหรับผู้บริหารและพนักงาน
• ด้านการ Upskill - Reskill
เพือ่ พัฒนาความรู้ และทักษะของพนักงาน ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลไปสู่การสร้างผลการด�ำเนินงานที่ดีขึ้น
ขององค์กร ตามบริบทของธนาคารทีม่ งุ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็น Digital Banking
ธนาคารจึงได้กำ� หนดทักษะทีจ่ ำ� เป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
o Future Banking เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานให้เข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อรองรับการเป็น
Digital Banking อาทิ หลักสูตร National Digital ID และยังได้มีการ
จัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ Digital ให้กับพนักงานทั่วทั้งธนาคาร
อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ Blockchain, AI, Digital Supply Chain Financing
และ Human-centered Design เป็นต้น
ส�ำหรับการเพิ่มพูนความรู้และอัพเดต Digital Trend ให้กับ

พนักงานกลุ่มศักยภาพและ Speedboat ธนาคารได้จัดให้มีหลักสูตร
Digital Short Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการอบรมสั้น
สามารถน�ำมาใช้ในการท�ำงานได้ทันที ทั้งในรูปแบบ Classroom และ
E-learning อาทิ หลักสูตร “Digital Enablement Program”, “Artificial
Intelligence: Strategies for Leading Business Transformation” รวมถึง
มีการน�ำ E-learning Platform SkillLane (TUXSA) ซึ่งเป็นหลักสูตร
ออนไลน์ ทีไ่ ด้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รว่ มพัฒนาเนือ้ หาหลักสูตร โดย
มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งในเรื่อง Data analytics, Digital Business
Transformation, Digital Technology Management การวางกลยุทธ์
การบริหารจัดการ ทักษะเฉพาะทางในการด�ำเนินการทางธุรกิจ และการ
สร้างภาวะผูน้ ำ� และ Platform Your Next U ซึง่ เสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงาน ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
ในยุคดิจิทัล
o Retail เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ การตลาด และ
การขาย ที่สอดคล้องกับการเป็น Digital Banking อาทิ หลักสูตรการ
ขายกองทุนรวมอย่างมืออาชีพ : Superstar Module, KTB Financial
Planner, Customer Relationship Management for HUB, ICR5Plus
PRO และ หลักสูตร Digital Marketing
o Credit & Core Business เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานใน
การบริหารประสบการณ์ลกู ค้าเพือ่ ให้ได้รบั บริการทีเ่ หนือความคาดหมาย
และสร้างความผูกพันให้มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล อาทิ หลักสูตร
“Pre & Post Sale Knowledge (Credit Analysis)” หลักสูตร “Financial
Accounting for Lenders (FAL)” หลักสูตร “Unreliable Financial
Statement Issues in Thailand & Financial Data Validation” หลักสูตร
“Risk based Lending Workshop” และ หลักสูตร “RM X2G2X
Foundation Program”
o Cyber Security & Privacy เพื่อรองรับการเป็น Digital
Banking อัตราการเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งของจ�ำนวนธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบดิจิทัลและปริมาณของข้อมูล ธนาคารจึงได้จัดหลักสูตรด้าน
Cyber Security และ Data Privacy ให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ
หลั ก สู ตร “ความรู ้ เ รื่ อ งระบบบริ หารจั ดการความมั่ น คงปลอดภัย
สารสนเทศ (ISMS) ตาม ISO / IEC 27001:2013” หลักสูตร “Information
Security Awareness” หลักสูตร “CompTIA Security+ Online”
หลักสูตร “กฎหมายคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ส�ำหรับบริหารทรัพยากรบุคคล
(PDPA for HR)” และ หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ส�ำหรับงานตรวจสอบภายใน (PDPA for Internal Audit)”
o Data - Driven Organization พัฒนาบุคลากรจากหลาก
หลายสายงานไปสู่การเป็น Data Scientist ที่มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายในการใช้ Data - Driven เพื่อขับเคลื่อนองค์กร โดยมี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาพนักงานให้สามารถน�ำข้อมูลธนาคารที่มีอยู่
ไปต่อยอดเพื่อสร้างประโยชน์ในการจัดท�ำกลยุทธ์และประกอบการ
ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
• ด้าน Digital Banking
ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ�ำเป็นต่อการเป็น Digital Banking
โดยพัฒนาทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ
Digital Skill ที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถ
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ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าหลากหลายกลุม่ ในยุคดิจทิ ลั ได้มากขึน้ ซึง่ รวมถึง
กลุม่ 5 Ecosystem ด้วย และเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินธุรกิจได้ตามกระแส
การเปลี่ยนแปลง ธนาคารได้ให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Agile Way of
Working ควบคู่ไปกับเรื่อง Design Thinking เพื่อให้สามารถน�ำไป
ปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารได้จัดโครงการ Krungthai
Hackathon เปิดโอกาสให้พนักงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ
แบบ Open Application และระหว่างการด�ำเนินโครงการจะมีการให้
ค�ำปรึกษาโดย Mentor ระดับประเทศ โดย Prototype ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
จะได้ รั บ การพิ จ ารณาเพื่ อ พั ฒ นาให้ เ ป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ บริ ก าร
ของธนาคารต่อไป โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุน้ และเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เกิดการสร้าง Innovation ในองค์กร
ในส่วนของความรู้ด้าน Digital ธนาคารได้จัดหลักสูตรและ
จัดท�ำสือ่ เผยแพร่ความรูใ้ ห้กบั พนักงานทุกระดับ ทัง้ ในหน่วยงาน Carrier
และ Speedboat เสริมสร้างความรู้พื้นฐานเพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งสู่ Digital
Banking ได้ (สร้าง Basic Foundation) อาทิ หลักสูตร National Digital
ID การเผยแพร่ความรูพ้ นื้ ฐานด้าน Digital ผ่านโครงการ Digital Sharing
รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ทางด้าน Cyber Security ให้กับพนักงาน
ซึง่ จะช่วยให้การปฎิบตั ิงาน / การใช้เทคโนโลยีมคี วามปลอดภัย รวมถึง
ป้องกันความเสี่ยง (Risk) ที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บ รวบรวม ใช้ และ
เผยแพร่ข้อมูล อาทิ หลักสูตรขั้นตอนการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่มา
ในรูปแบบอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail), Ransomware : มัลแวร์เรียก
ค่าไถ่ 2020 หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 :
PDPA (Update) ผ่าน Google Form นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาพนักงานในหน่วยงาน Carrier เพื่อให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางธุรกิจ หรือมองหาโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ อาทิ หลักสูตรเตรียมความ
พร้อม ต�ำแหน่ง CRM (ต่อยอด Value Chain) อีกทัง้ ยังมีการจัดกิจกรรม
และหลักสูตรที่ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกัน (Synergy) ระหว่าง Carrier
และ Speedboat อาทิ หลักสูตร RM X2G2X Foundation Program
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับ Digital
Banking ในอนาคตของธนาคาร มุง่ เน้นให้พนักงานมีการพัฒนาตนเอง
(Self - Learning) โดยให้ความรูผ้ า่ นช่องทาง Knowledge Management
(KM) และ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง (Self-learning) และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
ซึ่งจะช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้น จึงส่งผลเร่งให้
แนวทางการอบรมพนักงานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิม
ที่เน้นการอบรมในรูปแบบ Classroom ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น
หลักสูตรที่เน้นการอบรมผ่าน E-Learning หรือระบบ Online ต่างๆ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของพนักงานในด้าน
Digital ตามนโยบายหลักของธนาคาร และเพือ่ เป็นมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ตามหลัก Social Distancing
โดยมีการวางแผนเป้าหมายการอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานเป็นหลักสูตร
E-Learning หรือระบบ Online ในสัดส่วน 50% ของหลักสูตรทีจ่ ดั อบรม
ทั้งหมดในปี 2563

นอกจากนี้ ธนาคารยังค�ำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการ
ก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีการด�ำเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินโครงการ โดยในปี 2562 ธนาคารเริ่มโครงการโดยมี
การให้ความรูด้ า้ นสิง่ แวดล้อมผ่านหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรกรุงไทย
รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยาย
ด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อมแบบต่างๆ
อาทิ ป่าชายเลน ปะการัง พร้อมลงมือปฏิบตั ปิ ลูกป่าชายเลนและปลูกปะการัง
ณ ป่าชายเลนอ�ำเภอคลองโคน และชายหาดดงตาล อ�ำเภอสัตหีบ
มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,256 คน และในปี 2563 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส COVID-19 ธนาคารได้จดั อบรม
หลักสูตร “DIY หน้ากากผ้าฝ้ายมัสลิน” ขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความรู้
และลงมือปฏิบัติการเย็บหน้ากากชนิดผ้าได้ส�ำเร็จ โดยพนักงานจะได้
รับหน้ากากที่ตัดเย็บด้วยผ้ามัสลินจากการลงมือปฏิบัติของพนักงาน
ไปใช้จริง และส่งมอบหน้ากากผ้าแก่พนื้ ทีช่ มุ ชน ถือเป็นทางเลือกส�ำคัญ
ทีใ่ ช้ปอ้ งกันความเสีย่ งให้แก่พนักงานธนาคารและชุมชนได้ เพือ่ ลดปัญหา
การขาดแคลนหน้ากากอนามัย และยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ลดขยะ ในประเด็นของการใช้หน้ากากอนามัยแบบกระดาษทีต่ อ้ งใช้แล้วทิง้
โดยมีการจัดอบรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 5 รุ่น ซึ่งมีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 90 คน
พร้อมจัดท�ำสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติแก่พนักงานธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของพนักงานและ
อาชีวอนามัยส่วนรวม ส�ำหรับการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ธนาคารมีการจัดอบรมผ่านหลักสูตร
“คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน”,
หลักสูตร “เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัยในการท�ำงานระดับหัวหน้างานและ
ระดับบริหาร” และหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” จ�ำนวนทั้งสิ้น 7 รุ่น
ซึง่ มีผเู้ ข้าอบรมรวมทัง้ สิน้ 231 คน ธนาคารยังมีนโยบายพัฒนาพนักงาน
ให้เป็น Content Creator เพือ่ ให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสือ่ การเรียนรู้
เพื่อน�ำไปใช้เป็นหลักสูตร E-learning ของธนาคารและเผยแพร่
ให้พนักงานเรียนรู้ได้ อาทิ หลักสูตร G Suite เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที,
หลักสูตร Micro Learning ทิศทางเศรษฐกิจ ทิศทางธนาคาร และ
การท�ำงานในยุค New Normal เป็นต้น โดยในปี 2563 ธนาคาร
มีการจัดฝึกอบรมทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร ทัง้ ในและต่างประเทศ
ผ่านช่องทางการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 777 หลักสูตร
1,179 รุ่น ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 21,152 คน ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น
109.81 ชั่วโมง/คน/ปี

รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายงานของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารตัง้ ขึน้ โดยมติของคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร ปัจจุบนั คณะกรรมการบริหาร
ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 คน โดยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต�ำแหน่ง มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายไกรฤทธิ์
อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปุณณิศร์
ศกุนตนาค
กรรมการบริหาร
3. นายลวรณ
แสงสนิท
กรรมการบริหาร
4. นายผยง
ศรีวณิช
กรรมการบริหาร
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 46 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
รวมถึงมีการรายงานผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำสม�ำ่ เสมอ ซึง่ สรุปสาระส�ำคัญได้ดงั นี้
การพิ จารณากลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อ/ปรับปรุงหนี้

คณะกรรมการบริหาร มีผลการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร ดังนี้ :(1) อนุมตั สิ นิ เชือ่ จ�ำนวน 254 ราย และกลัน่ กรองเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ จ�ำนวน 212 ราย
(2) อนุมตั ปิ รับปรุงหนี้ จ�ำนวน 26 ราย และกลัน่ กรองเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ จ�ำนวน 5 ราย
(3) อนุมตั ดิ า้ นนโยบาย จ�ำนวน 8 เรือ่ ง และกลัน่ กรองเพือ่ น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมตั ิ จ�ำนวน 59 เรือ่ ง
(4) รับทราบรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการด�ำเนินงานของบริษทั ในเครือ รายงานความคืบหน้าการติดตามผลการด�ำเนินการตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการ รายงาน Market Risk Taking Update เป็นต้น รวมจ�ำนวน 113 เรือ่ ง
การพิ จารณาแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ

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

การติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารและบริษัทในเครือ

คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดและธนาคารคู่เทียบ การลงทุนในตราสารทุน/
ตราสารหนีข้ องธนาคาร และได้ให้ความส�ำคัญกับการติดตามให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการทีไ่ ด้สงั่ การไป รวมถึงผลการด�ำเนินงาน
ของบริษทั ในเครือและให้มกี ารรายงานอย่างสม�ำ่ เสมอ

การมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงานเชิงรุกเพื่อให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่าง เช่น

ด้านสินเชื่อ
• วิเคราะห์ปญั หาหนีค้ า้ งช�ำระ (Non Performing Loans) ทบทวนยุทธศาสตร์การให้สนิ เชือ่ และหาแนวทางแก้ไขหนีค้ า้ งช�ำระ โดยมุง่ ประสิทธิภาพ
ในการติดตามหนีค้ า้ งช�ำระ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนีค้ า้ งช�ำระ ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด้านสินเชือ่ ให้มคี วามรัดกุมยิง่ ขึน้
• ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตัวลง เกิดผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และการท�ำงานของลูกค้า โดยธนาคารมีนโยบายให้การสนับสนุนดูแลและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้เพื่อผ่อนคลายผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ผ่านพ้นวิกฤตนีไ้ ปได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกันธนาคารเองมีความเสีย่ งสูงจากภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวและผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
เช่นกัน จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเหมาะสม มีการระบุเหตุผลความจ�ำเป็นที่ชัดเจน และประเมินด้วยความสมเหตุสมผลถึงความจ�ำเป็น
ที่แท้จริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ความรุนแรงของผลกระทบที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับ รวมถึงต้องมีการติดตามแนวโน้มสถานการณ์ของลูกหนี้
เป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
• นโยบายในการพิจารณาความเสีย่ งของธุรกิจ ตามหลักการแล้ว Credit Facility ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็นวงเงินประเภททีม่ คี วามเสีย่ งสูงหรือต�ำ่
ในการพิจารณาให้การสนับสนุนสินเชื่อ จะต้องมีการพิจารณาความเสี่ยงของลูกค้าเป็นเกณฑ์ตั้งต้น โดยจะต้องมีการก�ำหนด Credit Risk Rating
เพื่อให้เห็นสถานะของลูกค้าได้อย่างชัดเจน จึงจะสามารถก�ำหนดเงื่อนไขของวงเงินให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้านั้นๆ ได้ ซึ่งการจัด Credit
Rating เป็นเครื่องมือส�ำคัญมาก แต่จะต้องด�ำเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยได้มอบนโยบายให้สายงานบริหารความเสี่ยงบูรณาการระบบ Credit Risk
Rating Model (CRRM) ให้สามารถแยก Credit Rating ออกเป็น Obligor Risk Rating และ Facility Risk Rating เพื่อให้สามารถสะท้อนความเสี่ยง
ที่แท้จริงของลูกค้าได้
• การพัฒนารายงาน Industry Direction หรือการแบ่งกลุม่ อุตสาหกรรมตามระดับความเสีย่ ง เพือ่ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชือ่
รายอุตสาหกรรม การจัดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อพอร์ตสินเชื่อ และความเพียงพอของเงินกองทุน
ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้วย
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• มอบนโยบายการควบคุม Exposure Limit ด้วย Single Lending Limit (SLL) โดยเจ้าหน้าที่สินเชื่อ (RM) ที่เป็นผู้ดูแลลูกค้า ต้องทราบภาพรวม
Total Exposure ว่าธนาคารมี Exposure กับลูกค้าแต่ละรายในส่วนที่เป็น Indirect Exposure จากพันธบัตร/หุ้นกู้ที่ออกโดยลูกค้ารายดังกล่าวมาเป็น
หลักประกันให้กับธนาคารนอกเหนือจากการให้สินเชื่อที่เป็น Direct Exposure เท่าใด เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของ
ลูกค้า ดังนั้น เมื่อ RM ทราบ Total Exposure ของลูกค้าแต่ละรายแล้ว ควรควบคุม Exposure Limit ด้วย Single Lending Limit (SLL) แม้ว่าตาม
เกณฑ์จะไม่ได้นับ Indirect Exposure เป็นส่วนหนึ่งของ SLL ก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร โดยมอบนโยบายให้
สายงานบริหารความเสี่ยงจัดท�ำเป็นระเบียบ ส�ำหรับกรณีที่ฝ่ายจัดการมีความจ�ำเป็นต้องขอมี Exposure ของลูกค้ารายใดเกินกว่า SLL (รวม Indirect
Exposure)
• ในกระบวนการบริหารความเสีย่ ง ต้องมีการระบุ วัด ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม ต้องมีการดูแลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปตามหลักการให้สินเชื่อ ใช้ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนดุลยพินิจอย่างมืออาชีพ มีแนวทางควบคุมความเสี่ยงตลอดจนระมัดระวัง
สินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
• มอบนโยบายให้สายงานบริหารความเสี่ยงก�ำหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยงด้านธุรกรรมสินเชื่อต่างประเทศที่ต้องด�ำเนินการ Match Buyer
เพื่อควบคุมการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ แต่หากมีความจ�ำเป็นต้อง Match Amount เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ จะต้อง
ด�ำเนินการควบคุมความเสีย่ งและก�ำหนดเงือ่ นไขทีร่ อบคอบรัดกุมยิง่ ขึน้ โดยด�ำเนินการ Mapping เงินโอนจากต่างประเทศกับชือ่ ผูซ้ อื้ ในเอกสารของ
ธุรกรรมเพือ่ ประกอบการเบิกใช้วงเงินสินเชือ่ ทุกครัง้
• การหมั่นตรวจคุณภาพลูกหนี้การค้าและสต๊อคสินค้าอย่างใกล้ชิดและเป็นไปตามระเบียบของธนาคารโดยเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงและ
ป้องกันความเสียหายจากสต๊อคสินค้าทีเ่ ป็นหลักประกันสูญหาย สินค้าคงคลังมีจำ� นวนไม่ตรงกับรายงานสต๊อคสินค้า ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
แบบบูรณาการ มีการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการท�ำงานในกระบวนการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท�ำงานที่ดียิ่งขึ้นเพิ่มเติม
จากการตรวจสอบสต๊อคสินค้าโดย Surveyor หรือพนักงานธนาคาร เป็นการพัฒนาระบบการท�ำงานของธนาคารและช่วยลดค่าใช้จา่ ยโดยรวม อย่างไรก็ตาม
ในการพิจารณาน�ำเทคโนโลยีใดมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการสนับสนุนการท�ำงาน จะต้องประเมินอย่างรอบคอบรอบด้านถึงประโยชน์ทธี่ นาคารจะได้รบั
และค่าใช้จ่าย เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้วย
• ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก นอกจากนี้ในบางประเทศยังมีการประกาศใช้ Negative
Interest Rate ดังนั้น ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้าน ไม่ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเป็น Fixed Deposit Rate (FDR)
ส�ำหรับการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อใหม่
• นโยบายในการด�ำเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 จะส่งผลกระทบต่อการกันส�ำรองของธนาคาร
ท�ำให้ต้องมีการรับรู้เงินส�ำรองเร็วขึ้นตามสถานะของลูกหนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป และงบการเงินสะท้อนฐานะที่แท้จริงอย่างทันการณ์ ดังนั้น จึงให้มี
การบริหารจัดการ Portfolio อย่างเหมาะสม ต้องท�ำการทบทวนวงเงินของลูกค้าทุกราย เพื่อให้การด�ำเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ไม่กระทบต่อ
การกันส�ำรองของธนาคาร ซึ่งจะช่วยให้ภาระการกันเงินส�ำรอง และผลประกอบการของธนาคารดีขึ้น
• การศึกษาข้อมูลและท�ำความเข้าใจใน Character และลักษณะธุรกิจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม สามารถ Verify ข้อมูลด้าน Wealth ของลูกค้า
อย่างชัดเจน ตลอดจนด้าน Corporate Governance เพือ่ ก�ำหนดแนวทางในการจัดการลูกค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงการพิจารณาด้วยความรอบคอบ
รัดกุมและสอดคล้องกับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย วงเงินสินเชื่อมีความสอดคล้องกับความต้องการใช้ของลูกค้า มีการควบคุมดูแลการเบิกใช้
วงเงินอย่างเข้มงวดเพือ่ ไม่ให้มกี ารใช้ผดิ วัตถุประสงค์ และติดตามดูแลอย่างใกล้ชดิ และหมัน่ ประเมินคุณภาพและศักยภาพของลูกค้าอย่างสม�ำ่ เสมอ
ตามระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ในการด�ำเนินการใดๆ ให้พิจารณาถึงโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจโดยรอบคอบ ต้องมีการพิจารณาข้อมูลข้อเท็จจริง
อย่างละเอียดถี่ถ้วน มีการตรวจสอบข้อมูลประวัติของลูกหนี้ และเพื่อเป็นการสร้างรายได้และต่อยอดธุรกิจของธนาคารได้ ระมัดระวังไม่ให้ธนาคาร
ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือผลประโยชน์ ตลอดจนสร้างความน่าเชือ่ ถือและภาพลักษณ์ของธนาคาร มีการวางแผนหาแนวทางด�ำเนินการทีเ่ หมาะสม
โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของธนาคารเป็นส�ำคัญ
• การพัฒนาแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ของธนาคาร โดยให้มีการทบทวนรูปแบบของแบบฟอร์มสัญญาต่างๆ ให้มีความเหมาะสม ปรับปรุงแก้ไข
ข้อความในสัญญาโดยพิจารณาข้อกฎหมายให้รดั กุมแต่ตอ้ งมีขอ้ ความทีล่ ะมุนละม่อมเหมาะสม และให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน สอดคล้องกับลูกค้า
ในแต่ละกลุ่ม และไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลงนามในสัญญากับลูกค้า
• การพิจารณาเอกสารและหรือรายงานข้อมูลต่างๆ ที่ลูกค้าน�ำส่งให้ธนาคาร ซึ่งเป็นข้อมูลส�ำคัญที่มีผลต่อ Credit Consideration จะต้องมี
การลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอ�ำนาจของลูกค้า เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นหลักฐานที่สามารถด�ำเนินการทางกฎหมายและหรือรายงานข้อมูล
อันเป็นเท็จ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
ด้านนวัตกรรมและดิจิทัล
• ธนาคารมีแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น Digital Banking ด้วยการน�ำระบบและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานในทุกมิติ จ�ำเป็นต้องยกระดับการท�ำงานของธนาคารตัง้ แต่ตน้ จนจบทัง้ กระบวนการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ โดยการน�ำ
ระบบการท�ำงานแบบ Digital และ Robotic Process Automation (RPA) เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงานของธนาคารทั่วทั้งองค์กรตั้งแต่
First Line of Defense, Second Line of Defense และ Third Line of Defense เพื่อให้กระบวนการท�ำงานมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย
และการท�ำงานที่ซ�้ำซ้อน รวมถึงลดความผิดพลาดในการท�ำงาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบการท�ำงานได้อย่างแม่นย�ำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
• ธนาคารได้เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Digital Economy โดยพัฒนาแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การให้บริการทางการเงินและยุทธศาสตร์ที่
วางไว้อย่างต่อเนื่อง โดยได้ขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์คู่ขนาน 2 Banking Model แบ่งเป็น แบบเรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเชื่อ การเร่งปรับกระบวนการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ โดยเน้นการ
ต่อยอดธุรกิจจากลูกค้าของคู่ค้าในทุกภาคส่วน และแบบเรือเร็ว (Speedboat) จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ�ำกัด
(Infinitas by Krungthai) เพื่อเป็นที่รวมของผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาและให้บริการด้านนวัตกรรมและดิจิทัลโซลูชั่น (Innovation and
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Digital Solutions) ตอบสนองยุทธศาสตร์ Speedboat ที่ธนาคารจะเป็นผู้น�ำด้าน Digital Platform ในการขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
มีเป้าหมายเป็นการสร้าง Platform ใหม่ๆ ของประเทศและสามารถสร้างความแข็งแกร่งกลับมายังฐานลูกค้าของธนาคาร โดยอินฟินธิ สั ฯ เป็นเรือเร็ว
ที่ออกหาโอกาสด�ำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ มีลักษณะการท�ำงานแบบ Resilient & Agile ที่ยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่
เชือ่ มโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ต่อยอดความส�ำเร็จจากฐานข้อมูลจ�ำนวนมากทีจ่ ะใช้ประมวลผลให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุด
ลดต้นทุนการด�ำเนินการและสร้างรายได้ให้กับธนาคารได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้สามารถฝ่าฟัน Perfect Storm ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุภารกิจที่ตั้งไว้
• การน�ำเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ต้องมีการเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงจาก
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) มากขึ้น จะต้องมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดและรัดกุม และมี
ความพร้อมในการรับมือกับทุกสถานการณ์ ต้องจัดให้มีการวางกรอบการก�ำกับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งด้านบุคลากร กระบวนการ
และเครื่องมือ เพื่อลดผลกระทบต่อลูกค้าและชื่อเสียงของธนาคาร
• ให้มีการด�ำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้น Electronic Banking แบบครบวงจร น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความซับซ้อนและหลากหลายมาใช้
ในการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินมากขึ้น
• ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาแพลตฟอร์ม Application และ Web Application ต่างๆ ที่เป็นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
ประเทศชาติและการด�ำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการด�ำเนินโครงการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
• การลงทุนในด้าน Blockchain Infrastructure แต่ละรายการ ต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติ ไม่ให้เป็นการลงทุนใน Infrastructure
ที่ซ�้ำซ้อนกับ Infrastructure เดิมที่ธนาคารได้ลงทุนไว้แล้ว และเพื่อใช้ประโยชน์ได้ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้รวมถึงสามารถในการสื่อสารกับ
ระบบ Blockchain สากลของต่างประเทศด้วย
• ให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ Upskill/ Reskill พนักงาน ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่
ด้านการบริหารจัดการองค์กร
• ในการท�ำงานร่วมกันในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องร่วมมือร่วมใจและประสานการท�ำงานแบบ Holistic ที่พิจารณา
ครอบคลุมในทุกประเด็นทัง้ ข้อกฎหมายและมีความเข้าใจในธุรกิจของธนาคารและลูกค้า เพือ่ ก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด ให้มกี ารจัดท�ำ Lesson Learn
เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการน�ำรูปแบบ/ลักษณะของกรณีความเสียหายหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
มาเป็นบทเรียน ควรให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจพบหรือปรับปรุงแก้ไขเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ถ่ายทอดให้ผู้บริหารได้รับฟังและจัดท�ำเป็นวีดิทัศน์เพื่อสื่อสาร
ให้กบั พนักงานทัว่ ทัง้ ธนาคารได้ทราบ ศึกษาท�ำความเข้าใจ และปรับปรุงพัฒนา ซึง่ จะเป็นแนวทางด�ำเนินการทีเ่ ป็น Lesson Learn อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลอย่างแท้จริง
• มอบนโยบายด้าน Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพือ่ สนับสนุนแผนการด�ำเนินงานด้าน Market Conduct ในการ
ยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และน�ำไปสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรมภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นการปลูกจิตส�ำนึก
พนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กรของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความยึดมั่นต่อการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง
ทั้งนี้ มีการก�ำหนดแนวทางในการตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท�ำผิด และสนับสนุน แนวทางการด�ำเนินงานแบบ
Three Lines of Defense ให้มีประสิทธิภาพ

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการบริหาร
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้ รงคุณวุฒิ จ�ำนวน 4 ท่าน โดยมีผบู้ ริหารสายงานก�ำกับกฎเกณฑ์
และกฎหมาย ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และผู้บริหารกลุ่มก�ำกับงานกฎเกณฑ์ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง โดยในปี 2563
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุป
ผลงานส�ำคัญได้ดังนี้
1. พิจารณารายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�ำปี 2562 และรายงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อหาและเห็นชอบรายงานการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ�ำปี 2562 ก่อนน�ำส่ง
ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการก�ำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในปีถัดไป โดยให้รายงานข้อมูลในสิ่งที่ธนาคาร
ด�ำเนินการภายใต้กรอบแผนบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงต้องเข้าใจง่าย และต้องน�ำเสนอจุดเด่นของธนาคารด้วย
2. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่องการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน (Compliance) โดยพิจารณาไม่เฉพาะเพียงแต่ Action Base เท่านั้น แต่พิจารณาจาก Result Base
ร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก�ำกับฯ น�ำผลประเมินไปใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงแก้ไข (Room for Improvement) รวมถึงการด�ำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. พิจารณาแผน สอบทาน และติดตามผลการด�ำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program)
ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการก�ำหนดระดับความเสี่ยงตาม Risk Matrix ซึ่งการจัดท�ำแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�ำปี 2563 ให้ค�ำนึงถึงระดับความเสี่ยงด้าน Compliance เป็นหลัก โดยพิจารณา
มุมมองและความเห็นจากผู้ปฏิบัติ (1st Line) และจากหน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร (3rd Line) ซึ่งแผน Compliance Program ควรเน้นการบริหาร
ความเสี่ยงในเชิงป้องกัน (Preventive) กระตุ้นและสร้างกระบวนการให้ 1st Line มีความตระหนักและให้ความส�ำคัญ โดยการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ รวมถึงให้ยกระดับการก�ำกับดูแลสาขาต่างประเทศด้วย อีกทั้งได้ติดตามผลการด�ำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ�ำปี 2563 อย่างใกล้ชิดโดยคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการด�ำเนินการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไขปัญหา
และปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน (Process Improvement) ให้สะท้อนการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์เพือ่ สร้าง Compliance Culture
โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องการก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย
4. พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการฯ พิจารณาการบริหารจัดการการน�ำเสนอวาระต่อคณะกรรมการธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีการจัดท�ำ
รายการตรวจสอบในรายละเอียดทีส่ ำ� คัญ ปรับเปลีย่ นแนวทางการน�ำเสนอให้ชดั เจน จัดกลุม่ นโยบายให้เหมาะสม รวมวาระให้เป็นเรือ่ งเดียวกัน จัดความส�ำคัญ
และก�ำหนดกรอบเวลาการน�ำเสนอวาระ ปรับปรุงวงเงินอ�ำนาจการจัดซือ้ จัดจ้างของคณะกรรมการ ตลอดจนเพิม่ ระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ให้พจิ ารณาหรือหารือส่วนของยุทธศาสตร์ธนาคารเพือ่ รองรับการเปลีย่ นผ่านเข้าสูย่ คุ ดิจทิ ลั (Digital Transformation) และบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit Charter)
และกฎบัตรคณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Committee Charter)
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนือ้ หาของนโยบายฯ และกฎบัตรฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
และโครงสร้างองค์กรของธนาคารในปัจจุบัน รวมถึงปรับข้อความในการเพิ่มเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในกฎบัตรฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
สอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร ตลอดจนเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
6. ทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท�ำลายล้างสูง ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแก้ไขถ้อยค�ำเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด ครอบคลุมและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�ำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 รวมทั้งปรับปรุงหัวข้อ
การพิสูจน์ทราบและการระบุตัวตนของลูกค้า หัวข้อการฝึกอบรมพนักงานให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2563
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know Your Customer: KYC) และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ว่าด้วยการจัดให้มีการอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ. 2563
7. ทบทวนนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy)
คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการก�ำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมส�ำหรับนิติบุคคลในการป้องกัน
การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ รวมถึงให้สอดคล้องกับบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ได้แก่ MOU จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ (Industry Code of Conduct) MOU การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) MOU การขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ และโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ที่ธนาคารเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก
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8. สอบทานและติดตามรายงานดัชนีชวี้ ดั และระดับความเสีย่ งด้านการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ (Key Risk Indicator & Compliance Risk Dashboard)

คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลดัชนีชี้วัดและระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Key Risk Indicator & Compliance
Risk Dashboard) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลง KRI & การประเมินความเสี่ยงด้าน Compliance ตามธุรกรรมและ/หรือกฎเกณฑ์ส�ำคัญ และ
ประเด็นด้านความเสี่ยงส�ำคัญที่เกิดขึ้นกับธนาคาร รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะการจัดท�ำแผนงานในการป้องกันหรือแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ และการจัดท�ำรูปแบบ
Dashboard ที่เข้าใจง่าย และเกิดประโยชน์ต่อธนาคาร
9. สอบทานและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินการ Market Conduct 3 Lines of Defense
คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดย
มีการสอบทานและติดตามความคืบหน้าการร่วมมือกันระหว่าง 3 Lines of Defense ของธนาคารในการด�ำเนินการ Market Conduct อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อ
ยกระดับ Market Conduct Rating ให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น รวมถึงมีค�ำแนะน�ำในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หรือจัดกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสาร
ไปยังพนักงานด้วย อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ได้ร่วมผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นแนวนโยบายหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงปลูกฝัง
ในการด�ำเนินงานและวัฒนธรรมองค์กร (Tone from the Top) ด้วย

10. สอบทานและติดตามรายงานการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ของสาขาต่างประเทศ 8 สาขา
และ 1 ส�ำนักงานผู้แทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่ส�ำคัญและป้องกันมิให้เกิดกรณีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์
ทางการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือกรณีถูกปรับจากหน่วยงานทางการ รวมถึงทราบทิศทางการขับเคลื่อนการก�ำกับธนาคารสาขา
ต่างประเทศ เพื่อพิจารณาเป็นพิเศษหรือเร่งด่วน ถือเป็นการยกระดับ Compliance และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด
11. สอบทานและติดตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสอย่างสม�่ำเสมอ รวมถึงมีข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงที่ตรวจพบการกระท�ำความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�ำความผิดซ�้ำ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร
12. ติดตามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการฯ ได้ตดิ ตามเรือ่ งต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะในด�ำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย และหน่วยงานก�ำกับภายนอกอื่นๆ เช่น การก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปี 2562 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้องกันการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Guideline) แนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Banking Industry Code of Conduct Guideline)
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 เป็นต้น รวมถึงติดตามพระราชก�ำหนดและพระราชกฤษฎีกา
ที่ได้ถูกตราขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ ในระหว่างมีการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
13. ติดตามการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
คณะกรรมการฯ ได้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะการเตรียมความพร้อม เพื่อให้ธนาคารปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ซึ่ง พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลกระทบต่อธนาคาร ลูกค้า และคู่สัญญา
ของธนาคารในหลายๆ ด้าน
14. มอบนโยบาย ก�ำกับดูแล และติดตามการด�ำเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion ซึ่งเป็นเสาหลักของกรุงไทยคุณธรรม
คณะกรรมการฯ ได้มอบนโยบายในการด�ำเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion โดยได้ก�ำกับดูแล ผลักดัน ให้ค�ำแนะน�ำ และติดตาม
การด�ำเนินโครงการฯ ทีส่ ง่ เสริมในการสร้างความตระหนัก (Awareness) และเน้นการมีสว่ นร่วม (Collaboration) จากพนักงานทุกภาคส่วนร่วมกันปรับ Mindset
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการอย่างจริงจัง ด้วยการระเบิดจากข้างในผ่านเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon จนธนาคารได้แนวคิดต้นแบบ
(Prototype) เรื่อง การก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ที่สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งถือเป็น
นโยบายของธนาคารในการสร้างเครือ่ งมือใหม่ๆ ทีจ่ ะท�ำให้การท�ำงานง่ายขึน้ ทัง้ นี้ ได้ให้ขอ้ แนะน�ำการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ทัง้ ภายในและภายนอกธนาคาร
เพื่อสร้าง Commitment จากพนักงาน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงเพื่อสร้างความไว้วางใจจากสาธารณชน (Public Trust)
15. มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้
มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้
15.1	คณะกรรมการฯ ให้ความส�ำคัญในเรื่องการสื่อสารกฎเกณฑ์ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการสื่อสาร
ที่เชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน รวมทั้งเครื่องมือในการติดตามและการรายงานผลความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน
15.2	กรณีเกิดภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารต้องเตรียมแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)
เนื่องจากพนักงานอาจต้องมีการ Work from Home โดยให้ค�ำนึงในมิติของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมายด้วย ซึ่งอาจมีช่องโหว่ที่ท�ำให้
การปฏิบตั งิ านไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย จึงต้องมีการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชดิ และบริหารจัดการให้ถกู ต้องเหมาะสม เพือ่ ให้ธนาคารมี
การด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง
15.3	แนวทางและข้อเสนอแนะในการก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ธปท.ที่ สนส.8/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลโครงสร้างและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งจะต้องด�ำเนินการให้มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกประเด็น
15.4	ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมีทั้งสิ้น 9 ระบบ ซึ่งส่วนใหญ่
มีความเกีย่ วข้องกับส่วนกลาง นอกเหนือจากการขายผลิตภัณฑ์ทสี่ าขา อย่างไรก็ตาม ต้องเตรียมความพร้อมทุกระบบให้ครบถ้วนและครอบคลุม
ทุกประเด็น
15.5	ข้อเสนอแนะให้สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมายรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักและให้ความส�ำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้าง Compliance Culture ให้เกิดทั่วองค์กร ดังเช่นการด�ำเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion
ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นต้นแบบที่ดี จึงควรด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส)
ประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
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รายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 4 คนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งหมด 5 คน โดยมี
ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2563 คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานของ
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกไตรมาส
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลตามแนวทางของหน่วยงานก�ำกับ และแนวทางพึงปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากล (COSO)
เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม/เพียงพอส�ำหรับการด�ำเนิน
ธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส�ำคัญดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมความเสีย่ งประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสีย่ งด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด ความเสีย่ ง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความเสี่ยงอื่นๆ ที่มีนัยส�ำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน
2. ก�ำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk Tolerance และจัดท�ำรายงาน
Risk Management Dashboard โดยค�ำนึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Enablers และ Basel
3. ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายที่ก�ำหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้งติดตามและเฝ้าระวัง
สถานการณ์ความเสีย่ งอย่างใกล้ชดิ ทัง้ ด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร ภาวะการแข่งขัน ตลอดจนการเปลีย่ นแปลงของกฎข้อบังคับต่างๆ
ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความมั่นคงของธนาคาร
4. ให้ความเห็นในการพัฒนาเครื่องมือ และแบบจ�ำลองการค�ำนวณการด้อยค่า เพื่อใช้ค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
(Expected Credit Loss) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) รวมถึงปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเชือ่ เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง
และลด NPL พร้อมทั้ง เฝ้าระวังและติดตามพอร์ตสินเชื่อและ NPL อย่างใกล้ชิด
5. กลั่นกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่า แผนยุทธศาสตร์และ
Key Initiatives ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน
6. ให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้กรอบหลักการของ ธปท. ที่ส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) ด้าน Confidentiality เพื่อให้ระบบและข้อมูลมีความปลอดภัย (2) Integrity เพื่อให้ระบบงานและข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ และ
(3) Availability เพื่อให้ระบบงานมีความพร้อมใช้งาน และมีการเฝ้าระวังและติดตามระบบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถให้บริการลูกค้า
ได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือกรอบหลักการดังกล่าวเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของธนาคารด้วย
7. ก�ำกับดูแลและติดตามการด�ำเนินการตามประเด็นสั่งการและข้อสังเกตของ ธปท. และหน่วยงานก�ำกับอื่น เช่น ปปง. และ ก.ล.ต.
อย่างใกล้ชิด โดยเร่งรัดการด�ำเนินการ และก�ำหนดระยะเวลาส�ำเร็จของงานที่ชัดเจน
8. ก�ำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก�ำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทางการก�ำกับ
แบบรวมกลุม่ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคุม ติดตามและประเมินความเสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพและอยูใ่ นระดับ
ที่ยอมรับได้

119

รายงานประจ� ำ ปี 2563

9. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงได้สั่งการและติดตามแผนการบริหารความเสี่ยง
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นปกติและมีความต่อเนื่อง รวมถึงประเมินสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจที่มีผลกระทบ
ต่อธนาคาร เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้
		 9.1	สงั่ การและติดตามผลจากการด�ำเนินการตามแผน Business Continuity Plan (BCP) เพือ่ ให้ธนาคารสามารถด�ำเนินธุรกิจได้อย่าง
เป็นปกติ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และลดความเสี่ยงที่พนักงานของธนาคารติดเชื้อ COVID-19
		 9.2	ประเมินแนวโน้มฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของธนาคารหลังจากทีธ่ นาคารได้รบั ผลกระทบจาก COVID-19 เพือ่ วางแผน
ในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
		 9.3	ตดิ ตามมาตรการและนโยบายของภาครัฐทีใ่ ห้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน เพือ่ เตรียมการให้ธนาคารมีความพร้อมในการด�ำเนิน
มาตรการช่วยเหลือประชาชนและลูกค้าของธนาคาร เช่น การปรับปรุงกระบวนการยืน่ ค�ำขอและพิจารณาสินเชือ่ เพือ่ ให้มคี วามสะดวก
มากขึ้นในการขอรับมาตรการความช่วยเหลือ เป็นต้น
		 9.4	ประเมินและแยกกลุม่ ลูกค้าตามระดับความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจและความสามารถในการช�ำระหนี้ เพือ่ ก�ำหนดแนวทาง
ในการเฝ้าระวังติดตามและด�ำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมตามแต่ละกลุ่มลูกค้า

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
มีนาคม 2564
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
1.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท�ำให้เกิดการ
พลิกโลก (Disruptive Technology) อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทัง้ มีความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
โดยเฉพาะสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบ
ให้ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ลดลงและเกิ ด ภาวะเศรษฐกิ จ หดตั ว
(Recession) ค่อนข้างรุนแรงทั่วโลก และส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้อง
ปรับตัวไปสู่การใช้ชีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคจะมี
กิจกรรมการใช้ชีวิตบน Online Platform มากขึ้น รวมถึงในภาคธุรกิจ
การเกิดขึน้ ของ Digital Transformation จะรวดเร็วและขยายวงกว้างขึน้
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นตัวเร่งมีการขยายตัวของ Digital Economy ยิ่งขึ้นอีก
จึงเป็นความท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมายของธนาคาร ซึ่งการบริหาร
ความเสี่ยงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้
ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ และการมีระบบการบริหารความเสี่ยง
ที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรมในการ
ด�ำเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐาน
ส�ำคัญที่จะท�ำให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง
ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน�ำขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่ง
ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ งอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้ก�ำหนดกรอบโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยง นโยบาย รวมถึงแนวทางและคู่มือในการบริหาร
ความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ
ตามข้อก�ำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ระบบประเมิน
ผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานก�ำกับ ซึง่ ได้นำ� แนวทางของ
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
องค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล โดยมี
หลักการส�ำคัญ คือ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับ

แผนกลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร เพื่อบูรณาการการบริหารและ
จัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งธนาคารได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัด
ความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(Risk Appetite) ระดับความเสีย่ งทีท่ นได้ (Risk Tolerance) ทีค่ รอบคลุม
ทุกปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตามผล
การบริหารความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีธ่ นาคารยอมรับได้และเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ ำ� หนด ทัง้ ยังสามารถระบุถงึ สาเหตุของความเสีย่ งทีแ่ ท้จริง
เพื่อหามาตรการจัดการและแนวทางการป้องกันก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยสายงานบริหารความเสีย่ ง
ท�ำหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการ
บริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk)
และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยมีการติดตาม
ความเสี่ยงดังกล่าวและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ด�ำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่งแนวทางการบริหาร
ความเสีย่ งของธนาคารจะท�ำให้ธนาคารสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร ผู้ถือหุ้น
ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน
ธนาคารได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงการสร้าง
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) อย่างต่อเนื่อง โดยมี
การสื่อสารและจัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร
ความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง
และพนักงานในทุกหน่วยงานของธนาคาร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับ
ตระหนักถึงความส�ำคัญ มีความเข้าใจ ตลอดจนมีสว่ นร่วมความรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
ซึ่ ง จะสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานสามารถบรรลุ เ ป้ า หมายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืนต่อไป
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1.2 แนวทางการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกลุม
่ ธุรกิจการเงิน
(Consolidated Supervision)

ธนาคารมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวม 19 บริษัท
ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สินเชื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนงานของ
ธนาคาร โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบาย และแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การ
ก�ำกับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และใน
แนวทางเดียวกันกับการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารก�ำหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
รายงานผลการบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างสม�่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ที่มีนัยส�ำคัญ โดยมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
แต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด
ธนาคารสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญตามเกณฑ์
การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital Adequacy
Assessment Process: ICAAP) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้าน
ตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบตั กิ าร ด้านชือ่ เสียง และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อเป็น
เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
คณะกรรมการธนาคาร ท�ำให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินมีการพัฒนาเป็นล�ำดับ
1.3 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและสายการรายงานไว้อย่างชัดเจน
ส�ำหรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบด้วย
คณะกรรมการระดับนโยบายการบริหารความเสีย่ ง ได้แก่ คณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นอีกหลายชุดที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
เพื่อท�ำหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่
คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน คณะ
กรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และคณะกรรมการ
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดจะแสดงในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 86 และหัวข้อการก�ำกับ
ดูแลกิจการ หน้า 141
2. ความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)

เป็นความเสีย่ งทีเ่ กิดจากความเสียหายอันเนือ่ งมาจากคูส่ ญั ญา
ไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ตกลงและระบุไว้ในสัญญา รวมถึงการที่คู่ค้า
ของธนาคารถูกปรับลดอันดับความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ

รายได้ และการด�ำรงเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความส�ำคัญต่อ
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ทั้งในระดับลูกค้าและระดับ portfolio
โดยระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร ประกอบด้วย
กระบวนการที่ส�ำคัญ คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง
การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง
ธนาคารยังคงให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทบทวนและปรับปรุงนโยบายและคู่มือ
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงการติดตามคุณภาพสินเชื่อที่
อนุมัติผ่าน Loan Factory และการก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานส�ำหรับ
เงือ่ นไขสินเชือ่ ต่างๆ การก�ำหนด Standard Credit Term and Condition
ส�ำหรับลูกค้าสินเชือ่ ธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ
Product Program ส�ำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ
ควบคูก่ บั การบริหารจัดการความเสีย่ งโดยรวม ให้อยูใ่ นระดับความเสีย่ ง
ทีย่ อมรับได้ การบริหารความเสีย่ งด้านเครดิตจ�ำแนกตามกลุม่ ลูกค้ามีดงั นี้
• สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก
ธนาคารได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสินเชือ่
Underwriting Criteria และ Product Program ส�ำหรับสินเชื่อรายย่อย
ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตาม
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ
พิจารณาสินเชื่อ ส�ำหรับกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Loan)
สินเชื่อบุคคล (Personal Loan) สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เช่น
คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ระยะเวลาการกู้ ความสามารถในการช�ำระหนี้
การใช้มูลค่าหลักประกัน เพื่อให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้ง
ธนาคารได้มีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือในการวัดระดับ
ความเสีย่ งด้านสินเชือ่ รวมถึงสร้างความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ
อย่างยั่งยืน โดยให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนิน
ธุรกิจและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคาร ทัง้ นี้ ส�ำหรับสินเชือ่ เพือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยยังคงให้สนิ เชือ่ ภายใต้กลุม่ บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชนั้ น�ำ
ของประเทศ ส�ำหรับสินเชือ่ ส่วนบุคคล การให้สนิ เชือ่ ส่วนใหญ่อยูใ่ นกลุม่
ลูกค้าจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทีม่ ขี อ้ ตกลง
กับธนาคาร ส�ำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ไปเป็นไปแนวทางเดียวกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อขยายการให้
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง
• สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
ธนาคารมีการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ควบคุม ติดตาม
และรายงานสถานะของ portfolio ในระดับรายลูกค้า โดยการออกแบบ
และพัฒนากระบวนการท�ำงานเพือ่ แจ้งเตือนสัญญาณความเสีย่ งล่วงหน้า
ผ่านระบบงาน Early Warning System (EWS) เพิ่มขึ้น โดยแยกเป็นการ
แจ้งเตือนล่วงหน้าส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size M (Early
Warning System - EWS for SME-M) ส�ำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง
Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และส�ำหรับลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่ (Early Warning System - EWS for Wholesales)
กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลาง Size M : ระบบ EWS for SME-M จะท�ำการส่งสัญญาณเพือ่
แจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าทีป่ ระมวลผลมาจากแบบจ�ำลองทางสถิติ
ประกอบกับการก�ำหนดขัน้ ตอนการพิจารณา (Workflow) ในการท�ำงาน
ตามระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เชือ่ มโยงความสัมพันธ์กบั การทบทวนต่อ
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อายุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และ
การแก้ไข การปรับปรุงคุณภาพหนี้ผ่านระบบงาน Turnaround System
(TA) ท�ำให้ธนาคารสามารถดูแลลูกค้าสินเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มของการ
เบิกใช้เงินกูก้ บั ธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการติดตามดูแลลูกค้าต่อเนือ่ ง
รายวันจนครบก�ำหนดระยะเวลาของการต่ออายุวงเงินสินเชือ่ รายปีอย่าง
ครบวงจร โดยระบบงาน 3 ระบบ EWS ระบบ CR และระบบ TA ท�ำงาน
ควบคู่และสัมพันธ์กันตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-end Process
กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดกลาง Size L และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ : ระบบ EWS
จะท�ำการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าที่ประมวลผล
มาจากแบบจ�ำลองทางสถิติ ประกอบกับการก�ำหนดขัน้ ตอนการพิจารณา
(Workflow) ในการท�ำงานตามระดับความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ เชือ่ มโยงความ
สัมพันธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน
Credit Review (CR) และมีการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนการจัดอันดับ
ความเสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่านระบบ EWS
ระบบงาน EWS ยั ง มี ฟ ั ง ก์ ชั น การแจ้ ง เตื อ นและติ ด ตาม
ความเสีย่ งของลูกค้าเป็นรายวัน อาทิ การแสดงประวัตริ ะดับความเสีย่ ง
ย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด การรายงานจ�ำนวนวันค้างช�ำระแต่ละช่วงอายุ
จ�ำแนกตามหน่วยงานสินเชื่อ เพื่อน�ำมาช่วยในการติดตามและควบคุม
คุณภาพสินเชื่อ การติดตามความเสี่ยงลูกค้ากลุ่มโรงสีและพืชไร่
การติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขจ�ำน�ำหุ้น การแจ้งเตือนต่ออายุและ
ทบทวนสินเชื่อ รวมถึงการแจ้งเตือนทบทวนความเหมาะสมของอันดับ
ความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ติดตาม
ทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อได้ท�ำการทบทวนความเสี่ยงทุกด้าน
ของลูกค้า ทั้งด้านการเงิน สภาพคล่อง การด�ำเนินธุรกิจ การติดตาม
ทบทวนความสามารถในการช�ำระหนี้ งบการเงิน การใช้วงเงินและ
เงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนาคารก�ำหนดความถี่ในการทบทวนสินเชื่อตาม
คุณภาพลูกหนี้ ทั้งนี้ หากมีสัญญาณบ่งชี้ว่ามีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยง
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้กำ� หนดให้ทำ� การทบทวนก่อนระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ส่งผลให้
กระบวนการติดตามลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวมีการติดตามและบริหาร
จัดการความเสีย่ ง (Risk) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั และธนาคาร
ยังสามารถเพิ่มโอกาส (Opportunity) ในการแนะน�ำผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ทีเ่ หมาะสมให้กบั ลูกค้าได้ และยังช่วยให้กระบวนการติดตามการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายสินเชือ่ สามารถท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนือ่ งจากมีขอ้ มูล
การติดตามแสดงผ่านระบบงาน
ส�ำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลูกค้าสินเชื่อ
ธุ ร กิ จ ขนาดใหญ่ นอกจากจะมี ก ระบวนการจั ด อั น ดั บ ความเสี่ ย ง
(Credit Rating) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือประกอบการอนุมัติและการบริหาร
ความเสีย่ งพอร์ตสินเชือ่ แล้ว ยังใช้ในการก�ำหนดราคาด้วย นอกจากนีธ้ นาคาร
ยังได้จดั ให้มกี ระบวนการควบคุมและติดตามระดับความเสีย่ งของลูกค้า
รายใหญ่ในระดับกลุ่มลูกค้า (Single Lending Limit หรือ SLL) ตามเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด โดยการควบคุมและติดตามปริมาณ
ความเสีย่ งด้านเครดิตของลูกค้ารายใหญ่ผา่ นระบบงาน Credit Exposure
Monitoring (CEM) ซึ่งเป็นการติดตามทั้งในระดับรายลูกค้า (Single
Risk) รายกลุ่มลูกค้า (SLL Counterparty Risk) รวมถึงรายอุตสาหกรรม
(Industry Risk) โดยประมวลผลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครอบคลุม
ปริมาณธุรกรรมทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อ การลงทุน ภาระผูกพัน
และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่มีกับ

กลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารด้วย เพื่อสะท้อนปริมาณความเสี่ยงด้าน
เครดิตที่มีกับธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ธนาคารยั ง คงตระหนั ก ถึ ง การบริ ห ารจั ด การฐานข้ อ มู ล
เชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยได้พัฒนาต่อยอด
ระบบงานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที่ท�ำการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ
ข้อมูลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลพฤติกรรมการช�ำระหนี้ และ
ข้อมูลคุณภาพสินเชือ่ เป็นต้น ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูล Credit Risk Data
Mart ในการพัฒนาแบบจ�ำลองทางสถิติส�ำหรับการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต การประมวลผลการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อการ
ติดตามและทบทวนสินเชือ่ และใช้ในการบริหารจัดการติดตามคุณภาพ
สินเชือ่ เพือ่ ให้ธนาคารรูแ้ ละประเมินได้วา่ ลูกค้ามีการเปลีย่ นแปลงความ
เสี่ยงด้านเครดิตอย่างไร โดยการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านระบบงาน EWS
end-to-end Process ทั้งนี้ การบริหารจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวยัง
รองรับการพัฒนาแบบจ�ำลองความเสีย่ งด้านเครดิตส�ำหรับการวัดมูลค่า
ผลการด้อยค่าจากความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน�ำไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า : การด้อยค่า โดยการรับรู้และการวัดมูลค่า
ของค่าเผือ่ ผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน ทีต่ อ้ งมีการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเครดิต
ธนาคารยังพัฒนารายงาน Industry Direction หรือการแบ่ง
กลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการพอร์ตสินเชื่อรายอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดให้มีการทดสอบภาวะ
วิกฤต (Stress Test) เพือ่ ประเมินผลกระทบทีม่ ตี อ่ พอร์ตสินเชือ่ และความ
เพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนการติดตาม/รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามแผนการ
บริหารความเสีย่ งด้านเครดิต และเป็นไปตามแนวนโยบายการก�ำกับดูแล
ความเสีย่ งด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก�ำกับต่างๆ
• ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ
ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสีย่ งจากการกระจุกตัวของการให้
สินเชื่อ การลงทุน ภาระผูกพัน หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้
สินเชือ่ แก่ลกู หนีแ้ ละกลุม่ ลูกหนี้ ตามหลักเกณฑ์การก�ำกับลูกค้ารายใหญ่
ที่ทางการก�ำหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดปริมาณการท�ำ
ธุรกรรมสูงสุดส�ำหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมาณ
การท�ำธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อให้มีการ
กระจายความเสีย่ งและควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวด้านเครดิตอย่าง
มีนัยส�ำคัญ โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและมีการทบทวน
เป็นประจ�ำทุกปี
นอกจากนี้ ธนาคารดูแลความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาโดย
ก�ำหนดวงเงินหรือเพดานสูงสุด เพือ่ ควบคุมความเสีย่ งในการท�ำธุรกรรม
ระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการให้สินเชื่อ
ลงทุน และภาระผูกพัน ส�ำหรับลูกค้าหรือคู่สัญญาที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน
ประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสี่ยงโดยธนาคารก�ำหนดให้มีการ
รายงานการใช้วงเงิน ของหน่วยงานต่างๆ ทุกสิ้นเดือน เพื่อดูแลให้อยู่
ภายในกรอบวงเงินสูงสุดที่ก�ำหนดไว้ และธนาคารยังมีกระบวนการ
ประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของประเทศคู่สัญญา โดยใช้อันดับ
ความน่าเชือ่ ถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือภายนอกชัน้ น�ำระดับ
สากล
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• ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา หมายถึง ความเสี่ยงที่จะ
เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่
ก�ำหนดไว้ในสัญญา เช่น ไม่มีการส่งมอบตราสารทางการเงิน หรือไม่
ชดเชยความเสียหายตามที่ได้ตกลงไว้ เป็นต้น ส�ำหรับธุรกรรมที่มีการ
ซื้อขายนอกตลาด (Over-the-counter) ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives
ธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ และธุรกรรม Repurchase Agreement
(Repo) ซึ่งความเสี่ยงของคู่สัญญาก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักๆ คือ Presettlement Risk และ Settlement Risk รวมทั้งความเสี่ยงจากการลดลง
ของคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา หรือความเสี่ยงจากการถดถอยของ
คุณภาพเครดิตของคูส่ ญั ญา (Credit Valuation Adjustment Risk: CVA)
ธนาคารได้ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับความเสี่ยงทั้ง Presettlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น
ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สัญญา เป็นต้น รวมทั้ง
ควบคุม และติดตามการท�ำธุรกรรมให้อยู่ภายใต้วงเงินที่ก�ำหนดเป็น
รายวัน นอกจากนี้ ยังได้จัดท�ำ Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบผลกระทบ
ต่อคู่สัญญาหากเกิดภาวะวิกฤติ โดยรายงานคณะกรรมการก�ำกับดูแล
ความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งมีการคิด CVA Charge ในการ Pricing
ธุรกรรม Derivatives กับคู่สัญญา
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงของคู่สัญญาที่เกิดขึ้นด้วยการ
ลงนามในสัญญา International Swaps and Derivatives Association
(ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญา โดยมีการวาง
หลักประกันเป็นเงินสดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เมือ่ มูลค่า
ยุติธรรมของ Derivatives มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า Threshold ที่
ก�ำหนดไว้
• ความเสี่ยงจากสินทรัพย์และภาระผูกพันทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing)
หาก non-performing เพิ่มขึ้น ธนาคารต้องมีผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected credit loss) เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อผลการดําเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของ
เงินกองทุนของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีมาตรการควบคุม
non-performing โดยการกําหนดให้หน่วยงานอํานวยสินเชื่อควบคุม
จํานวน non-performing มีกระบวนการจัดการกับลูกหนีท้ อี่ าจมีปญั หา
ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้ non-performing รวมถึงการปรับปรุงอ�ำนาจใน
การอนุมตั สิ นิ เชือ่ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพือ่ ให้กระบวนการในการ
พิจารณามีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ้น นอกจากนี้
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงลูกค้าที่ธนาคารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้
กระบวนการคัดลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม จากการที่ธนาคารได้มีมาตรการให้ความ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรการช่วยเหลือซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย
มีขอ้ ก�ำหนดเกีย่ วกับการจัดชัน้ กรณีมกี ารให้ความช่วยเหลือลูกหนีด้ ว้ ยการปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ ซึง่ อาจช่วยชะลอการเพิม่ ขึน้ ของลูกหนีท้ มี่ กี ารด้อยค่าด้าน
เครดิต (non-performing) รวมถึงอาจจะท�ำให้คุณภาพสินทรัพย์ในปัจจุบันยัง
ไม่สะท้อนถึงผลกระทบภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ด้วยเช่นกัน (รายละเอียดแนวทาง
ของธปท.เรือ่ งแนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ�ำปี 2563 ส่วนที่ 1 ข้อ 2.5.3 นโยบายการควบคุม
ดูแล การอนุมัติสินเชื่อ และการติดตามลูกหนี้)
2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากการ
เปลีย่ นแปลงมูลค่าของฐานะทีอ่ ยูใ่ นงบแสดงฐานะทางการเงินทีเ่ กิดจาก
การเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน
และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร
ธนาคารให้หน่วยงานของสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็น
อิสระจากหน่วยงานทีท่ ำ� ธุรกรรม (Front Office) ท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุม
ดูแลความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตาม
แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลความเสี่ ย งด้ า นตลาดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และนโยบายบริหารความเสีย่ งด้านตลาดของธนาคาร โดย
มีการก�ำหนดกรอบเพดานหรือตัวบ่งชีค้ วามเสีย่ งสูงสุดทีธ่ นาคารยอมรับ
ได้ เช่น ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ซึ่งติดตามจากมูลค่าหรือฐานะการ
ลงทุน ผลขาดทุนสูงสุด ตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk
(VaR) และตัววัดค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะในบัญชีเพื่อ
การธนาคาร ธนาคารติดตามจากการเปลี่ยนแปลงการลดลงของรายได้
ดอกเบีย้ สุทธิตอ่ ปี (Net Interest Income Change) และการเปลีย่ นแปลง
ของมูลค่าเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้
รวมทัง้ มีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต
(Stress Testing) อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�ำระเบียบ
ผลิตภัณฑ์ (Product Program) และ Product Assessment ส�ำหรับการ
ท�ำธุรกรรมอนุพนั ธ์ทางการเงินประเภทใหม่ พร้อมกับการพัฒนารูปแบบ
รายงาน ระบบงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุม
ความเสีย่ งให้มปี ระสิทธิภาพ และสามารถรองรับการท�ำธุรกรรมทีม่ คี วาม
ซับซ้อนมากขึ้น
ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินโดยการติดตามจากตัวบ่งชีค้ วามเสีย่ งประเภทต่างๆ และก�ำหนด
ให้บริษัทฯ น�ำเสนอรายงานผลการด�ำเนินงานร่วมกับผลการบริหาร
ความเสีย่ งของบริษทั ต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นประจ�ำ
โดยปี 2563 บัญชีเพื่อการค้ายังคงอยู่ภายใต้กรอบเพดาน หรือ
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ใน
บัญชีเพื่อการธนาคาร
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากการเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบีย้ ของรายการสินทรัพย์ หนีส้ นิ และ
รายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทัง้ หมดทีม่ คี วามอ่อนไหวต่ออัตรา
ดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ย
สุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading
Account) รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2563 ทั่วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้คณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยมาที่อัตรา
ร้อยละ 0.50 ต่อปี ซึ่งคณะกรรมการฯ (กนง.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยยัง
ฟื้นตัวได้ช้า ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง ซึ่งกดดันการบริโภคของ
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ภาคเอกชน ขณะทีก่ ารใช้จา่ ยภาครัฐมีแนวโน้มต�ำ่ กว่าทีป่ ระเมินไว้ ทัง้ นี้
คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ถึงจะกลับสู่ภาวะปกติ
อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้มกี ารติดตามควบคุมความเสีย่ งด้าน
อัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งมีการก�ำหนดกรอบเพดาน
ความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นราย
ไตรมาส การก�ำหนดให้น�ำเสนอข้อมูลภาวะอัตราดอกเบี้ย ภาวะ
เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน และน�ำเสนอรายงานการบริหาร
ความเสีย่ งต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นรายเดือน รวมทัง้
ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ริ องรับหากเกิดการเกินเพดานความเสีย่ งแต่ละ
ระดับที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ใน
บัญชีเพื่อการค้า
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน
ทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมีผลต่อฐานะการ
ถือครองของตราสารหนี้และอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการค้า
ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยสกุลบาทของประเทศไทยปรับตัวลดลง
จากปีก่อน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น ผลกระทบจากการระบาดของ
COVID-19 จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ลดลง การ
แข็งค่าของค่าเงินบาท เป็นต้น ทัง้ นี้ ธนาคารมีการติดตามควบคุมความ
เสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ ให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยการก�ำหนดกรอบ
เพดานความเสี่ยงและดัชนีชี้วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็น
รายเดือน การจัดท�ำรายงานการบริหารความเสี่ยงน�ำเสนอต่อผู้บริหาร

ระดับสูงเป็นรายวัน น�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็น
รายเดือน รวมทัง้ ได้กำ� หนดแนวทางปฏิบตั ริ องรับหากเกิดการเกินเพดาน
ความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
(Foreign Exchange Rate Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องมาจากการท�ำธุรกรรม
ในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ เมือ่ แปลงมูลค่าทีเ่ ป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการ
ต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิน่ แล้ว ท�ำให้มลู ค่า
ทางบัญชีของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้หรือเกิดผล
ขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ
ปี 2563 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีปัจจัย
หลักคือ การเกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดทั่วโลกของ COVID-19 ท�ำให้
เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในภาคการท่องเทีย่ ว และท�ำให้
ค่าเงินบาทอ่อนค่ามากที่สุดในช่วงมีนาคม - เมษายน อย่างไรก็ตาม
ค่าเงินบาทกลับมาแข็งค่าในช่วงปลายปี ซึง่ สอดคล้องกับความก้าวหน้าใน
การพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ส่งผลให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่น
มากขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลีย่ นให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้ โดยการก�ำหนดกรอบเพดาน
ความเสีย่ งและดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน
การจัดท�ำรายงานการบริหารความเสีย่ งน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเป็น
รายวัน คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นรายเดือน รวมทัง้ ได้กำ� หนด
แนวทางปฏิบัติรองรับ หากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่
ได้รับอนุมัติ
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• ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน
ทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน ท�ำให้มูลค่าของ
กลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อค้าของธนาคารลดลง
ปี 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยมีความผันผวน
อย่างมากท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยใน
ช่วงเดือนมีนาคม 2563 ดัชนีฯ ได้ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงประมาณ
215 จุดในช่วงเวลาหนึ่งเดือน (ลดลงจาก 1,340.52 เป็น 1,125.86 จุด)
รวมทัง้ ภายในเดือนดังกล่าวได้เกิดเหตุการณ์ Circuit Breaker ถึง 3 ครัง้
จากตัวเลขผูต้ ดิ เชือ้ ในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างทวีคณู ก่อนการ Lockdown
ของประเทศ ทั้งนี้ การลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(Federal Reserve Bank) และคณะกรรมการนโยบายการเงินของ
ประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ตามล�ำดับ ยังเป็น
ปัจจัยเสริมที่ก่อให้เกิดความผันผวนของตลาดเช่นกัน
ทั้งนี้ ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านราคา
ตราสารทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก�ำหนดกรอบเพดาน
ความเสีย่ งและดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ ง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน
การจัดท�ำรายงานการบริหารความเสีย่ งน�ำเสนอต่อผูบ้ ริหารระดับสูงเป็น
รายวัน คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นรายเดือน รวมทัง้ ได้กำ� หนด
แนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่
ได้รับอนุมัติ
• ความเสีย่ งจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Price Risk)
เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบใน
ทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยปี 2563
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวน เช่น น�้ำมันดิบ เป็นต้น ธนาคาร
จึงยังไม่มนี โยบายถือครองฐานะดังกล่าว จึงด�ำเนินการบริหารความเสีย่ ง
ในลักษณะ Back to Back
2.3 ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk)

เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจาก
ความไม่เพียงพอหรือความบกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน
(Internal Control) บุคลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System)
หรือเหตุการณ์ภายนอก (External Event) รวมถึงความเสีย่ งด้านกฎหมาย
แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง (Reputational Risk)
ธนาคารดูแลและให้ความส�ำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ โดยยึดหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง 3 ขั้น ได้แก่
ขั้นที่ 1 คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ มี
ความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับกระบวนการท�ำงานและ
ความเสีย่ งทีม่ อี ยูข่ องหน่วยงานตนเองดีทสี่ ดุ ในฐานะเจ้าของความเสีย่ ง
(Risk Owner) มีหน้าที่ระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยง
พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Officer : ORO) เพื่อท�ำ
หน้ า ที่ ป ระสานกั บ ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั้งด้านการใช้เครื่องมือและ
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารก�ำหนด
ขั้นที่ 2 คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมก�ำกับดูแลด้านต่างๆ ท�ำหน้าทีส่ นับสนุนเครือ่ งมือ แนวทาง และ

วิธีการให้หน่วยงานในขั้นที่ 1 ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ขั้นที่ 3 คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบ
และทดสอบกระบวนการด�ำเนินธุรกิจและบริหารจัดการความเสีย่ ง เพือ่
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ธนาคารได้ก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวมของธนาคารระดับองค์กร
โดยมีการก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และ
ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
พร้อมทัง้ การควบคุมความเสีย่ งผ่านมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน (Standard
Operating Procedure: SOP) และผ่านมาตรการควบคุมความเสี่ยง
ต่างๆ ทัง้ ในลักษณะการป้องกันและการตรวจพบ เพือ่ ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงป้องกันและลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ้น
กับธนาคารและลูกค้าของธนาคาร
ธนาคารก�ำหนดแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีเ่ ป็นมาตรฐาน
โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Risk
Prevention) และการจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิด
ความเสียหายต่อธนาคารและลูกค้า โดยก�ำหนดให้หน่วยงานต่างๆ จะ
มีการบริหารความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร ซึง่ ประกอบด้วยการระบุ ประเมิน
ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ผ่านเครื่องมือ
ทีก่ ำ� หนดไว้ อาทิ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความเสียหายทีเ่ กิดจาก
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Loss Data Collection)
การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self
Assessment : RCSA) และการก�ำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)
การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคารอย่างกว้างขวาง ทั้งการท�ำธุรกรรม การออกผลิตภัณฑ์หรือ
บริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าทีต่ อ้ งการความทันสมัยและความสะดวก
พัฒนาการต่างๆ เหล่านี้ แม้ว่าอาจท�ำให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมี
แนวโน้มสูงขึ้น แต่ธนาคารก็มีการก�ำหนดกระบวนการในการพิจารณา
ความเสี่ยงในขั้นตอนการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยก�ำหนด
ให้หน่วยงานต้องท�ำการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการ
ควบคุมความเสี่ยง ผ่านขั้นตอนการท�ำ Product Assessment ส�ำหรับ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม่/การปรับปรุง เพื่อให้ม่ันใจว่าความเสี่ยงที่มีนัย
ส�ำคัญต่างๆ ได้รบั การบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
แก่ธนาคารและลูกค้าของธนาคารได้
นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยง
อันเกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) และ
การรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing) รวมไปถึง
มีการก�ำหนดให้มีแผนรองรับกรณีผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ จะไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่
ลูกค้าของธนาคาร
ส�ำหรับความเสีย่ งทีเ่ กิดจากเหตุการณ์ภายนอกทีอ่ ยูน่ อกเหนือ
การควบคุมของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกรรม
หลักของธนาคาร ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความต่อเนือ่ ง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy : BCM Policy)
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และมีการจัดท�ำแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business
Continuity Plan : BCP) ส�ำหรับธุรกรรมหลักของธนาคารเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงดังกล่าว เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแม้ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะ
วิกฤต ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยก�ำหนดให้มีการทดสอบแผนอย่างสม�่ำเสมอ รวมไปถึง
มีการทดสอบแผนฯ ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกที่ธนาคารใช้บริการ
เพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจ
ให้ทั้งกับพนักงานและลูกค้าของธนาคารด้วย
ทั้ ง นี้ ธนาคารจะมีก ารสรุป ข้อมูลสถานะความเสี่ ยงด้ า น
ปฏิบัติการของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหตุ และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง
และคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (ROC) เป็นประจ�ำทุกเดือน
เพื่อทราบและบริหารจัดการสถานะความเสี่ยงที่มีอยู่และสนับสนุนการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ
2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช�ำระ
หนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถึงก�ำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือ
สามารถจัดหาเงินทุนได้ดว้ ยต้นทุนทีส่ งู เกินกว่าระดับทีย่ อมรับได้ ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
ปี 2563 ภาพรวมสภาพคล่องในตลาดเงินมีการปรับตัวสูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมา จากการระบาดของ COVID-19 จึงท�ำให้การออก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจ�ำเพือ่ ระดมสภาพคล่องของธนาคารนัน้ ชะลอตัว
ลงด้วย ทัง้ นี้ ธนาคารได้มกี ารออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเพือ่ รักษาฐานลูกค้า
โดยมุ ่ ง เน้ น การเติ บ โตของเงิ น ฝากประเภทออมทรั พ ย์ ที่ มี อั ต รา
ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า โดย ณ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารมีการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio:
LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) สูงกว่าเกณฑ์ที่ ธปท.
ก�ำหนดไว้
ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายและกระบวนการบริหาร
ความเสีย่ งด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร สภาวะ
ตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะมีการวิเคราะห์
แหล่งทีม่ าของความเสีย่ งจากโครงสร้างงบดุล เพือ่ ระบุถงึ ความเสีย่ งด้าน
สภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลักษณะของแหล่งที่มาและ
แหล่งใช้ไปของสภาพคล่อง รวมทัง้ ความสามารถในการเปลีย่ นสินทรัพย์
ต่างๆ ให้เป็นเงินสด
2. การวัดความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสามารถวัดได้จากประมาณการ
กระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพันนอกงบดุล เพื่อดูฐานะ
สภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนด Survival Period ทีธ่ นาคารสามารถบริหาร
สภาพคล่องได้อย่างเพียงพอ ในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์
วิกฤตที่ธนาคารเป็นผู้ก�ำหนด

3. เพดานหรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยง และการควบคุม
ความเสี่ยง
ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยก�ำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีการติดตามดูแล
ฐานะสภาพคล่องและรายงานต่อคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายอย่าง
สม�่ำเสมอ รวมทั้งมีการก�ำหนดเพดานหรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที่มี
นัยส�ำคัญ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใช้ควบคุม
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคล่องอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ผู้บริหารระดับสูง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้รับทราบถึงฐานะและระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อ
เตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการหรือลดความเสีย่ ง
ที่จะขาดสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่องเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการทดสอบภาวะวิกฤต
ของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก�ำหนดขึ้นเอง ซึ่งแบ่งออกได้
3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารเอง (Institutionspecific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบสถาบันการเงินและ
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-wide Crisis) และ
(3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both)
โดยในแต่ละสถานการณ์จ�ำลองจะสมมติให้มีการเบิกถอนเงินฝากของ
ลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน สภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์
สภาพคล่องลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่
ลดลง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้
จัดท�ำแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพือ่ รองรับภาวะวิกฤต โดยค�ำนึงถึงผลการ
ทดสอบภาวะวิ ก ฤตในแต่ ล ะสถานการณ์ จ� ำ ลอง ซึ่ ง แผนฉุ ก เฉิ น
สภาพคล่องได้ก�ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส�ำหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่อง
เพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่อง
ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ด้วยค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่สมเหตุสมผล
• การบริหารจัดการเงินกองทุน
ธนาคารได้ดำ� เนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด ทั้งในระดับธนาคารและ
ระดับกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถอื ปฏิบตั ติ งั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็นต้นมา ซึ่งการก�ำกับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ประกอบด้วย 3
หลักการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การด�ำรงเงินกองทุนขั้นต�่ำ ก�ำหนดให้ธนาคาร
ต้องด�ำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านตลาด และด้าน
ปฏิบัติการ
หลักการที่ 2 การก�ำกับดูแลโดยทางการ ก�ำหนดให้ธนาคาร
ด�ำรงเงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต�่ำตามหลักการที่ 1 (Pillar I) เพื่อ
รองรับความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และ
ก�ำหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยธนาคารต้องมี
กระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP) โดยค�ำนึง
ถึงความเสีย่ งทุกด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตทีเ่ หมาะสม
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หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก�ำกับดูแล ก�ำหนดให้
ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการด�ำรงเงินกองทุน ระดับความเสีย่ ง
และระบบบริหารความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งจะเป็นกลไกตลาดที่ส�ำคัญในการผลักดันให้
ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกเหนือจากการควบคุม
ภายในของธนาคารและการก�ำกับดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหาร
ความเสี่ยง และการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลมาโดยตลอด มีการ
ท�ำ Stress Test ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส�ำคัญทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทุน รวมทั้ง
ศึกษาผลกระทบจากเกณฑ์ Basel l l เพื่อใช้ในการวางแผนเงินกองทุน
(Capital Planning) รวมถึงการก�ำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคาร
ณ สิน้ ปี 2563 ธนาคารมีอตั ราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
(กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อยละ 19.11 และมีอัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังการ Stress Test สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะ
เงินกองทุนของธนาคารที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
กฎระเบียบต่างๆ ของทางการ
ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ำกับแบบรวมกลุ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดส่งรายงานการด�ำรงเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสีย่ งของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
เป็นรายไตรมาส และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำรงเงินกองทุนและ
ข้อมูลความเสีย่ งด้านต่างๆ ของกลุม่ ธุรกิจทางการเงินตามเวลาทีก่ ำ� หนด
ทางเว็บไซต์ของธนาคาร โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
เงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนด
อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทยอยูร่ ะหว่างการพิจารณาทบทวนการค�ำนวณสินทรัพย์เสีย่ ง
ทัง้ ทางด้านเครดิต ความเสีย่ งด้านตลาด และความเสีย่ งด้านปฏิบตั กิ าร
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) ที่อาจมีการบังคับใช้ในอนาคตส�ำหรับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย โดยได้มกี ารประเมินผลกระทบ (Comprehensive
Impact Assessment : CIA) ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต		
2.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / Cyber risk

ปัจจุบันธนาคารใช้เทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้น จึงเตรียมพร้อมกับ
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) มากขึ้น ธนาคารมี
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์อย่างเข้มงวด
และรัดกุม และมีความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดย
จัดให้มีการวางกรอบการก�ำกับดูแล การการบริหารจัดการความเสี่ยง
ทัง้ ด้านบุคลากร กระบวนการ และเครือ่ งมือ เพือ่ ลดผลกระทบต่อลูกค้า
และชื่อเสียงของธนาคาร
ธนาคารได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลการบริหารความ

เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk
Management) และจัดท�ำการประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้าน
ไซเบอร์ (Cyber Inherent Risk Assessment) และก�ำหนดแนวทางการ
บริหารจัดการความเสี่ยงด้านไซเบอร์ ตลอดจนก�ำหนดให้มีมาตรการ
ควบคุมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย (Maturity Level) โดย
พิจารณาจากปัจจัยความเสีย่ งพืน้ ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ด้าน คือ
1. เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งต้น
ด้ า นไซเบอร์ จ ากช่ อ งโหว่ ข องเทคโนโลยี ใ หม่ ที่ ยั ง ไม่ เ คยตรวจพบ
เทคโนโลยีเก่าทีล่ า้ สมัย การเชือ่ มต่อทีไ่ ม่ปลอดภัย การทุจริตจากบุคคล
ภายนอก หรือการบริหารจัดการด้านการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของ
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบงาน
2. ช่องทางการให้บริการ ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
ภายนอก เช่น Internet Banking, Mobile Banking หรือเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านไซเบอร์ในทุกช่องทางการให้บริการ
3. ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ เช่น ธุรกรรมการโอนเงินแบบ
Real Time Online เป็นต้น รวมถึงการให้บริการด้านเทคโนโลยีแก่องค์กร
ภาครัฐ
4. การจ้างบริษัทผู้ให้บริการภายนอก เพื่อตอบสนองการ
ด�ำเนินงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจาก
การถูกโจมตีทางไซเบอร์
5. ประวัติการถูกคุกคามทางไซเบอร์ หรือการโจมตีทาง
ไซเบอร์ในอดีต เช่น Phishing, Malware, Social Engineering หรือ
DDoS เป็นต้น
ธนาคารมีกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจทีม่ งุ่ เน้น Electronic Banking
แบบครบวงจร มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ทมี่ คี วามซับซ้อนและหลากหลาย
มาใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการทางการเงินมากขึน้
มีการด�ำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายประเทศ มีการใช้และให้บริการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกับบุคคลภายนอกมากขึ้น
ธนาคารมีการก�ำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งด้าน
ไซเบอร์และมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย และ
มีเครื่องมือที่ใช้ในการระบุ ประเมิน ติดตาม ลด ควบคุม และรายงาน
ความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ แนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์และมาตรการควบคุมด้านการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยที่พึงมีของแต่ละ Maturity Level คือ Baseline, Intermediate
และ Advanced จะครอบคลุมการบริหารจัดการความเสีย่ งด้านไซเบอร์
ใน 6 ด้านหลัก ดังนี้
1. ธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแนวทางการก�ำกับดูแล
ด้าน Cyber Resilience มีการก�ำหนดกลยุทธ์และนโยบายด้าน Cyber
Resilience การบริหารจัดการความเสีย่ ง การตรวจสอบภายใน และการ
จัดสรรและพัฒนาบุคลากร การก�ำกับดูแล และบริหารจัดการความเสีย่ ง
ในภาพรวมขององค์กรที่สอดคล้องและมีมาตรฐานเดียวกัน
2. การระบุความเสี่ยง (Identification) เป็นแนวทางการ
ก�ำหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงด้านไซเบอร์การ
บริหารจัดการทรัพย์สนิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ รวมถึงการเพิม่ ลด
โยกย้าย และการตั้งค่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ข้อมูล และระบบงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการควบคุมและลดความเสี่ยง
ได้อย่างเหมาะสมและทันการณ์
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3. การป้องกันความเสี่ยง (Protection) เป็นแนวทางการ
ควบคุมและป้องกันความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ข้อมูล และระบบงานเช่น การตั้งค่าระบบงาน การเข้าถึงระบบงานและ
การจัดการสิทธิ์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนา
ระบบงานทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch เพือ่ ให้เกิด
การควบคุม หรือลดผลกระทบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์
4. การตรวจจับความเสี่ยง (Detection) เป็นแนวทางในการ
ค้นหา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนเหตุการณ์ผิดปกติ
ทางไซเบอร์ให้แก่หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบรับทราบ และสามารถ
ด�ำเนินการแก้ไขได้ทันที
5. การรับมือและฟื้นฟูความเสียหาย (Response and
Recovery) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือเหตุการณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์ เช่น การจัดท�ำและทดสอบแผนฉุกเฉิน การสืบสวน
และวิเคราะห์สาเหตุ การแก้ปัญหา และจัดท�ำรายงานเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายของธนาคาร
6. การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก (Third
Party Risk Management) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการบุคคล
ภายนอก การท�ำสัญญาจ้าง การประเมินความเหมาะสม การติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสอบทานผลการปฏิบัติงาน
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผูใ้ ห้บริการภายนอกสามารถปฏิบตั งิ านให้ธนาคารได้ตาม
เป้าหมายและเงื่อนไขที่ก�ำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านไซเบอร์
จนส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานและการให้บริการ
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
ครอบคลุมถึงระบบงาน (Application) ข้อมูล (Information) โครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) งานด้านปฏิบัติการ
(Operation) รวมถึงบุคลากรและกระบวนการที่จัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (People and Process) เพื่อน�ำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี (IT
Best Practices) ในการป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึน้ ต่อธนาคาร ภายใต้กรอบหลักการของ ธปท. ทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ คือ
- การรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบและข้ อ มู ล
(Confidentiality)
- ความถู ก ต้ อ งเชื่ อ ถื อ ได้ ข องระบบงานและข้ อ มู ล
(Integrity)
- ความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้
บริการ (Availability)
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ประกาศนโยบายและกระบวนการ
รักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และทบทวนมาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก�ำหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT Steering Committee) ท�ำหน้าที่ก�ำกับควบคุมดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ค�ำแนะน�ำไปสู่การ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้ดียิ่งขึ้น (Process Improvement) และ
พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัย

ข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเป็นส�ำคัญ และจัดเตรียมความพร้อมเรือ่ ง
Personal Data Protection Act (PDPA)
2.6 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า
นักลงทุน และผู้ก�ำกับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาดความ
เชื่อมั่นในธนาคาร เนื่องจากการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารเป็นการให้
บริการประชาชนเป็นหลัก กอปรกับระบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันที่
คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาร และรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ขณะเดียวกันอาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ
ค�ำวิจารณ์ของประชาชนที่มีต่อธนาคารได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์
และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ และ/หรือเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต
นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเป็นผลจากความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการ
และหน่วยงานก�ำกับดูแล การปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
หรือความคาดหวังของสังคม หรือมาตรฐานการบริการของธุรกิจ หรือ
ไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า
ทัง้ นี้ ธนาคารมีการบริหารความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงเพิม่ เติมจาก
การบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญด้านอื่นๆ พร้อมก�ำหนดแนวทางและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง โดยมีการทบทวนความ
เหมาะสมตามรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดหรือทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงที่
มีนัยส�ำคัญ ส�ำหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงนั้น
ธนาคารมีการก�ำหนดปัจจัยเสีย่ ง ดัชนีชวี้ ดั ความเสีย่ งด้านชือ่ เสียง ตลอดจน
Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตามความเสี่ยง
ตามดั ช นี ชี้ วั ด ที่ ก� ำ หนดและน� ำ เสนอต่ อ คณะกรรมการก� ำ กั บ ดู แ ล
ความเสีย่ ง (ROC) เป็นประจ�ำทุกเดือน หากพบว่า ดัชนีชวี้ ดั มีคา่ เกินระดับ
ความเสี่ยงที่ก�ำหนด จะต้องรายงานพร้อมชี้แจงเหตุผลรวมทั้งก�ำหนด
แนวทางแก้ไข/ลดความเสี่ยง (Action Plan)		
• ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก�ำหนด
แผนกลยุทธ์ แผนด�ำเนินงาน และการน�ำไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่
สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ เงินกองทุน หรือการด�ำรงอยู่ของกิจการ
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและให้ความส�ำคัญ
อย่างมากกับแผนการด�ำเนินงานและการบริหารความเสีย่ ง โดยสรุปดังนี้
1) ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสีย่ งด้านกลยุทธ์ทเี่ ป็นไป
ตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ
แนวทางการบริ ห ารจั ด การองค์ ก รด้ า นการบริ ห ารความเสี่ ย งของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีการจัดท�ำ
นโยบายและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทบทวนเป็น
ประจ�ำทุกปี
2) กระบวนการจัดท�ำแผนกลยุทธ์ของธนาคารใช้หลักการ
ด�ำเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมตามแนวทางของระบบประเมิน
ผลการด� ำ เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของหน่ ว ยงานก� ำ กั บ โดย
มีการระบุขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
คณะกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงมีสว่ นร่วมในการจัดท�ำแผนกลยุทธ์
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ธนาคาร มีกระบวนการน�ำแผนกลยุทธ์ธนาคารไปสู่การปฏิบัติ และ
ได้สื่อสารแผนกลยุทธ์ของธนาคารให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้ทราบ
โดยทั่วกัน
3) แผนกลยุทธ์ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก โดยมุง่ เน้นการใช้ขอ้ มูลจริงและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ มีการจัดท�ำ
SWOT Analysis และน�ำมาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไข
จุดอ่อน ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกันอุปสรรคจาก
แรงกดดันภายนอกเชิงลบ รวมกันเป็นกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคารทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวที่สนองตอบต่อ Statement of Direction (SOD)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของธนาคาร
4) มีกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อผู้บริหารอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้
การผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนและ
ปรั บ เปลี่ ย นแผนการด� ำ เนิ น งานให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สภาวการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
• ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย
ความเสีย่ งหลักของทรัพย์สนิ รอการขาย ได้แก่ ความเสีย่ งจาก
การด้อยค่าหรือมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สิน หรือเสื่อมราคา ซึ่งเกิดจาก
สภาพทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความ
เสือ่ มโทรมทางกายภาพ การปรับลดของราคาอสังหาริมทรัพย์ตามภาวะ
ตลาดปัจจุบนั ข้อกฎหมาย ผังเมือง การคมนาคม และการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สนิ เป็นต้น ทีม่ ผี ลกระทบต่อศักยภาพในการขาย ทัง้ นี้ ระดับ
ความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั ประเภททรัพย์ คุณภาพของทรัพย์ การเปลีย่ นแปลง
ของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มี
ความเสีย่ งขึน้ อยูก่ บั ประเภททรัพย์ คุณภาพของทรัพย์ การเปลีย่ นแปลง
ของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มี
การพิจารณาถึงแนวทางลดความเสีย่ ง รวมทัง้ มีการติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การพิจารณาซื้อทรัพย์หรือ
รับโอนทรัพย์ชำ� ระหนีใ้ ห้เหมาะสมตามประเภททรัพย์และคุณภาพทรัพย์
การประเมินราคาทรัพย์ตามกรอบเวลาเพื่อให้สะท้อนราคาตลาด การ
บริหารจัดการทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมขายอยู่เสมอ การก�ำหนดกลยุทธ์
การตลาดและราคาขายที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อเร่งขายทรัพย์สิน
รอการขายของธนาคารโดยเร็ว
นอกเหนือจากความเสีย่ งจากการด้อยค่าหรือมูลค่าทีล่ ดลงของ
ทรัพย์สินหรือการเสื่อมราคาที่กล่าวถึงในวรรคก่อนแล้ว ธนาคารยังมี
ภาระในการกันส�ำรองทรัพย์สินรอการขายที่ถือครองเกินเกณฑ์อายุที่
ก�ำหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชัน้ และการกันส�ำรองของสถาบัน
การเงินตามประกาศที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี
2563 ธนาคารมีสินทรัพย์รอการขายส่วนหนึ่งครบก�ำหนดการกันส�ำรอง
ดังกล่าว โดยธนาคารได้กนั ส�ำรองส่วนนีต้ ามเกณฑ์ดงั กล่าวครบถ้วนแล้ว
• ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เข้าสูภ่ าวะถดถอย จากการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่ส่งผลต่อภาวะแวดล้อมใน
การด�ำเนินธุรกิจ โดยหดตัวจากปีก่อนถึงร้อยละ 3.5 ซึ่งเป็นการหดตัว
รุนแรงทีส่ ดุ นับตัง้ แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ครัง้ ใหญ่ (Great Depression)
ซึง่ การถดถอยของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทยที่ โ ครงสร้ า งระบบเศรษฐกิ จ พึ่ ง พา

ต่างประเทศสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเทีย่ วและการส่งออก นอกจากนัน้
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดยังได้จ�ำกัดกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ประเทศจนกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ ต่อเนื่องไปถึงการจ้างงาน
จากผลกระทบดังกล่าว ท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตัวที่ร้อยละ 6.1
จากปีก่อน เศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกว้าง
ท�ำให้รัฐบาลด�ำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือต่อภาคธุรกิจและ
ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ ทัง้ มาตรการด้านการสาธารณสุข มาตรการ
เยียวยาและชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคม ผ่านพระราชก�ำหนดให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงินกู้ไม่เกิน
1 ล้านล้านบาท และในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการ
ก�ำหนดมาตรการร่วมกับสถาบันการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี้ อาทิ
ปรับโครงสร้างหนี้ พักช�ำระหนี้ ชะลอการช�ำระหนี้ สนับสนุนสินเชือ่ ใหม่
(Soft loan) รวมถึ ง เสริ ม สภาพคล่ อ งเพื่ อ ดู แ ลเสถี ย รภาพตลาด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน ประกอบกับนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย
โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปที่ร้อยละ 0.5 ทั้งนี้ ธนาคาร
มีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและ
การธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการวิเคราะห์ถึง
ผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ รวมถึงได้สง่ สัญญาณไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ท�ำให้ธนาคาร
สามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้
เศรษฐกิจไทยปี 2564 พ้นจากภาวะถดถอย แต่ยังคงเต็ม
ไปด้วยความเสี่ยง โดยคาดว่าจะเติบโตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปที่ระดับ
ร้อยละ 2.5 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส�ำคัญคือ COVID-19 ที่กลับมา
ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลให้กจิ กรรมเศรษฐกิจในประเทศเป็นไปได้อย่าง
จ�ำกัดตลอดไตรมาสแรก โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว และยังส่ง
ผลกระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ นอกจากนี้ ภาวะแล้งต่อเนือ่ งจากปีกอ่ น
มีแนวโน้มทีจ่ ะกระทบรายได้ของเกษตรกรเช่นเดียวกัน ซึง่ เมือ่ พิจารณา
ร่วมกับระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงแล้ว คาดว่าจะส่งผลกระทบ
ให้ ก ารขยายตั ว ของการบริ โ ภคภาคเอกชนเป็ น ไปได้ อ ย่ า งจ� ำ กั ด
อย่างไรก็ดี คาดว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจ อาทิ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ และด�ำเนินมาตรการพยุงการบริโภคและ
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบ
รวมถึงด้านนโยบายการเงินที่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต�่ำต่อไป ด้านปัจจัยภายนอกก็ยัง
เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยงที่นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่ยังแพร่ระบาดทั่วโลกจนอาจกระทบกับอุปสงค์ของสินค้าไทย ทั้ง
นโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอนจาก
การเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดีของโจ ไบเดน การขาดแคลน
ตู้สินค้าในการส่งออก การแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะ
ส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของไทย ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงติดตาม
ความเสีย่ งด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชดิ พร้อมทัง้ ประเมินผลกระทบภายใต้
การทดสอบภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด�ำเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้วยธุรกิจธนาคารต้องตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และความต้องการของผู้ใช้บริการที่เปลี่ยนแปลง
จากเทคโนโลยี รวมถึงการระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่อย่างโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจากนั้น ธนาคารในฐานะเป็น
ส่วนหนึง่ ทีใ่ ห้การสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของภาครัฐทีต่ อ้ งการ
ขับเคลือ่ นประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึง่ การบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายในเป็นกลไกหนึง่ ทีจ่ ะสร้างการด�ำเนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนัน้ ธนาคารจึงให้ความส�ำคัญ
ในการด�ำเนินธุรกิจที่อยู่เคียงข้างคนไทยได้อย่างยั่งยืน ควบคู่กับการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการให้ความส�ำคัญต่อ
ระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการก�ำกับดูแลและติดตามอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ความมัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
สามารถบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ การด� ำ เนิ น งานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล การรายงานข้ อ มู ล ทางการเงิ น และการด� ำ เนิ น งาน
มีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระท�ำอันอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ และชือ่ เสียงของธนาคาร ตามมาตรฐานของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organization of Treadway
Commission) และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบตั กิ ารควบคุมภายในสาํ หรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
ที่อ้างอิงตามมาตรฐานสากล และปรับให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานของรัฐ โดย คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ตามมาตรฐานของ COSO และ/หรือมาตรฐานที่เหมาะสม รวมทั้งการ
ควบคุมภายในระบบสารสนเทศของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสม เพียงพอ โดยมีการรายงาน
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มคี วามเห็นชอบรายงานผลการสอบทาน
การประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของผู ้ ต รวจสอบภายใน โดย
ผลการสอบทานดังกล่าวเห็นว่า การควบคุมภายในของ บมจ. ธนาคาร
กรุงไทย มีความเพียงพอ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ
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�ำเนินงานตามแต่ละองค์ประกอบการควบคุม
ภายใน ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ธนาคารมีความมุง่ มัน่ และต่อเนือ่ งในการด�ำเนินการด้านบรรษัทภิบาล
ผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรมี ทั ศ นคติ ที่ ดี แ ละให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การ
ควบคุมภายใน ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานเกิดจิตส�ำนึกที่ดี
ในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ มุ่งการบริหารจัดการตามหลัก
บรรษัทภิบาลและการก�ำกับดูแลที่ดี ให้ความส�ำคัญด้านจรรยาบรรณ
ความซื่อสัตย์ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ พัฒนาความรู้ ทักษะ ความ
สามารถของพนักงาน โดยด�ำเนินการตามวิสยั ทัศน์ Growing Together
for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน
นอกจากนั้น ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการสร้าง Public Trust และ
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม
และยกระดับมาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายสู่การน�ำไป
ประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส�ำเร็จอย่างจริงจัง และเป็นรูปธรรมทั่วทั้ง
องค์กร ดังนี้
• แผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าล ธนาคารจั ด ท� ำ แผน
ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) ทีม่ งุ่ สูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ วี ฒั นธรรมทีไ่ ม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร
(Zero Tolerance) ประกอบด้วย
1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2) ยกระดับเจตจ�ำนงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
3) พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต
4) ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
5) ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
• Tone from the Top ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการ
ธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานและพนักงานของ
ธนาคารได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ เจตจ�ำนงสุจริตในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใส มีคณุ ธรรม เพือ่ พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม
จริยธรรม สร้างค่านิยม และจิตส�ำนึกที่ดี ยึดมั่นตามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ กฎระเบียบ ตลอดจน
การด�ำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)
• ธนาคารได้ด�ำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้ โครงการกรุงไทย
คุณธรรม ใช้กระบวนการ “ระเบิดจากข้างใน” เพือ่ เปิดโอกาสให้ผบู้ ริหาร
ระดั บ หั ว หน้ า งาน และพนั ก งานมี ส ่ ว นร่ ว มในการระดมความคิ ด
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เรื่องแนวทางการป้องกันและลดปัญหาการทุจริต รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานเพือ่ ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็น
การพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม ขับเคลื่อนให้ธนาคาร
เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่มีมาตรฐานสากล
นอกจากนัน้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินนโยบายต่อต้าน
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti Bribery and Corruption
Policy) โดยมีการสื่อสารแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างต่อเนื่องผ่าน
บทความทาง E-mail, Intranet เช่น เน้นย�้ำในเรื่อง No Gift Policy
รวมทั้งมีการสื่อสารกฎเกณฑ์ ธปท. เรื่อง การบริหารจัดการด้าน
การให้บริการแก่ลกู ค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) อย่างต่อเนือ่ ง
โดยมี วัต ถุ ประสงค์เ พื่อส่งเสริมและสนับ สนุนให้มีก ารจัดการด้ า น
การให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการตรวจสอบ มีการก�ำกับ
ดู แ ลและติ ด ตามการจั ด การกระบวนการป้ อ งกั น ความเสี ย หาย
กระบวนการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมเพื่อ
พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและผลการสอบทานสินเชื่อของ
สายงานตรวจสอบภายในทุกเดือน โดยมีขอ้ สังเกตและข้อแนะน�ำรวมถึง
แนวทางด�ำเนินการ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อธนาคาร
และน�ำเสนอผลการตรวจสอบและการสอบทานสินเชือ่ ต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ ส�ำหรับ
การสอบทานงบการเงินและผลประกอบการรายเดือนของธนาคารและ
ของบริษทั ย่อย มีการประชุมร่วมกับสายงานบริหารการเงินทุกเดือน และ
ผู้สอบบัญชีภายนอกทุกไตรมาส โดยให้ข้อสังเกตและข้อแนะน�ำที่เป็น
ประโยชน์ นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการสรุปข้อมูล
การปฏิบัติหน้าที่รายงานคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ
ธนาคารมีโครงสร้างองค์กรเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยอยูบ่ น
หลักการ 3 Lines of Defense ตามหลักการบริหารจัดการความเสี่ยง
และควบคุมภายในที่ดี โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสอบทานและตรวจสอบ
การปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับขององค์กร มีการมอบหมาย
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการก�ำหนดขอบเขตระดับของอ�ำนาจหน้าที่ในการอนุมัติของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล
เหมาะสมในการจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ในส่วนของการบริหารด้านบุคลากร ธนาคารให้ความส�ำคัญกับ
พนั ก งานผ่ า นโครงการเสริ ม สร้ า งความมุ ่ ง มั่ น และความผู ก พั น
(Employee Engagement) อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธนาคารเป็นองค์กร
ทีด่ ที สี่ ดุ ในการท�ำงาน (Best Place to work) สร้างธนาคารกรุงไทยให้เป็น
บ้านหลังทีส่ องของพนักงานพร้อมก�ำหนดนโยบาย แนวทาง และมอบหมาย
ให้แต่ละหน่วยงานด�ำเนินการเสริมสร้างความมุง่ มัน่ และความผูกพันของ
พนักงาน (Employee Engagement)
ธนาคารมีการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร
รวมทั้งเป้าหมายที่ส�ำคัญให้พนักงานในองค์กรได้ทราบโดยทั่วกัน และ
เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร

ธนาคารให้ความส�ำคัญกับแผนการพัฒนาทักษะและความรู้ของ
บุคลากรที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร มีการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะให้กับพนักงาน ในด้าน Design Thinking, Data Analysis และ IT
โดยพนักงานสาขามีการเพิม่ ทักษะด้าน Digital Banking เช่น การจัดการ
และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าในการใช้ Digital Channel
ความรู้พื้นฐาน และ Features ต่างๆ ของ Krungthai NEXT เป็นต้น
และให้ความส�ำคัญกับการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market
Conduct) โดยมีการก�ำชับพนักงานของสาขาทัว่ ประเทศในการให้ขอ้ มูล
ที่ครบถ้วนและถูกต้องกับลูกค้าเพื่อประกอบการตัดสินใจ ที่ส�ำคัญต้อง
ไม่มีการบังคับขาย
นอกจากนัน้ ธนาคารยังให้ความส�ำคัญต่อข้อร้องเรียน โดยก�ำหนด
ให้ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนลูกค้าเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
เพื่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ซึ่งมีการก�ำหนด SLA ตามประเภทเรื่องร้องเรียน ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าพึงพอใจ และรายงานผล
ต่อผู้บริหารทุกเดือน
2. การประเมินความเสี่ยง

ธนาคารได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มีสายงานบริหาร
ความเสี่ยง เป็น Second line of defense เพื่อดูแลภาพรวมในการบริหาร
ความเสี่ ย งของธนาคาร โดยสายงานบริ ห ารความเสี่ ย งท� ำ หน้ า ที่
เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและเชื่อมโยง
ทั้ ง องค์ ก ร ติ ด ตามและรายงานสถานะความเสี่ ย งแต่ ล ะด้ า น
ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ของธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
และคณะกรรมการจัดการ
ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร
(Enterprise Risk Management) ซึง่ เป็นกระบวนการบริหารจัดการความ
เสีย่ งทีจ่ ำ� เป็นทีจ่ ะเป็นหนทางน�ำองค์กรสูค่ วามส�ำเร็จ อันประกอบไปด้วย
การบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เครดิต
ตลาด สภาพคล่อง และปฏิบตั กิ าร ทัง้ นี้ มีการจัดท�ำ Risk Management
Dashboard ซึง่ มีการระบุ/วิเคราะห์สาเหตุความเสีย่ งและวิธกี ารจัดการ
ความเสี่ยง เพื่อสรุปข้อมูลการบริหารความเสี่ยงแต่ละด้าน รายงาน
ต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee:
ROC) อย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งธนาคารให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ความเสีย่ ง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-KRI) ที่เป็น Leading and Lagging
Indicator เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงตามกรอบหลักการที่ส�ำคัญ
ได้แก่
1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality)
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity) และ
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) เพือ่
ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นการป้องกัน
ผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบงาน และชื่อเสียงของธนาคาร
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ธนาคารยัง มีก ารจัดท�ำรายงานการประเมินความเสี่ยงตนเอง
ครอบคลุ ม ความเสี่ ย ง 5 ด้ า น ตามข้ อ ก� ำ หนดของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย เป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการจัดท�ำการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นประจ�ำทุกปี โดยรายงานดังกล่าวจะน�ำเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในระดับหน่วยงาน
ธนาคารมีการก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการจัดท�ำการประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment: RCSA)
เพื่อเป็นการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน
รวมถึงการน�ำเหตุการณ์ความเสียหายจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
(Operational Loss Incident) และข้อสังเกตของสายงานตรวจสอบ
ภายในมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีการแต่งตั้ง
ผู้ประสานงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Officer:
ORO) เป็ น ผู ้ ป ระสานงานภายในหน่ ว ยงานและให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในกระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการของหน่วยงานของตนเอง
นอกจากนั้น ธนาคารได้มีการก�ำหนดนโยบายการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Policy) ซึ่ง
ก�ำหนดให้ธรุ กรรมงานหลักของธนาคารต้องมีการจัดท�ำแผนรองรับการ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) รวมไปถึง
มีการจัดท�ำแผนฉุกเฉินด้าน IT (ITCP) ส�ำหรับระบบงานส�ำคัญต่างๆ
เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าหากธุรกรรมหรือระบบงานเกิดการหยุดชะงัก จะสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องหรือสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม รวมไปถึงธนาคารยังได้มีการเตรียมความพร้อม
ของศูนย์ปฏิบตั งิ านส�ำรองเพือ่ รองรับ BCP ดังกล่าว พร้อมทัง้ ก�ำหนดให้มี
การทดสอบแผนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้มาใช้ในการปรับปรุงแผน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
การจัดท�ำ Product Assessment เป็นการด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเจ้าของผลิตภัณฑ์ สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานปฏิบัติการ และสายงานบริหารการเงิน
รวมทั้งกรณีที่ธนาคารจะใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing)
และการให้บริการงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Insourcing) หน่วยงาน
เจ้าของเรื่องจะมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้บริการ
จากผู้ให้บริการภายนอก พร้อมก�ำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้น
3. กิจกรรมการควบคุม

ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุม
ภายใน โดยก�ำหนดเป็นกรอบนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงานเพื่อน�ำไปสู่
แนวทางปฏิบัติ โดยแต่ละประเภทธุรกรรมมีการก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่
ความรับผิดชอบ และขอบเขตระดับของอ�ำนาจในการอนุมัติของ
พนักงานแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
สือ่ สารให้พนักงานภายในองค์กรรับทราบ ทัง้ นี้ ธนาคารยังมีการทบทวน
ระเบียบปฏิบัติงานภายในธนาคารให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
อยูเ่ สมอ เช่น ระเบียบปฏิบตั งิ านการเปิดบัญชี งานด้านสินเชือ่ ผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ทธี่ นาคารให้บริการ เป็นต้น รวมไปถึงการทบทวนนโยบาย
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ภายในธนาคารเพื่อให้พนักงาน
สามารถน�ำไปใช้ได้โดยสะดวกต่อการปฏิบตั งิ านและการให้บริการลูกค้า
ด้วยความถูกต้อง และรวดเร็ว
คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั มอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการ
ธนาคาร ท�ำหน้าที่สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
สอบทานรายงานทางการเงิ น ร่ ว มกั บ ผู ้ ส อบบั ญ ชี แ ละสายงาน
บริหารการเงิน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงินและรายงาน
ทางการเงิน จัดท�ำขึ้นตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชี
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึง
มีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร
ได้ให้ความส�ำคัญต่อการสอบทานและติดตามผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร โดยมุ่งเน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ของธนาคาร มีการติดตาม
ผลการด�ำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับผลงานในอดีตและ
ผลการด�ำเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับข้อมูลคู่แข่ง
ธนาคารมีระเบียบปฏิบัติงานในเรื่องของการดูแลป้องกันทรัพย์สิน
มีการจ�ำกัดการเข้าถึงทรัพย์สินที่มีความเสี่ยง และการดูแลรักษา
ทรัพย์สินอย่างรัดกุมและเพียงพอ มีการจัดท�ำทะเบียนคุม ติดตามหา
สาเหตุและปรับปรุงแก้ไขผลต่างทีเ่ กิดขึน้ มีการควบคุมระบบสารสนเทศ
ทั้งในเรื่องการประมวลผล การรับส่งข้อมูล การส�ำรองแฟ้มข้อมูล
มี ก ารจั ด หาระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละพั ฒ นาดู แ ลรั ก ษาระบบงาน
ทีอ่ ยูใ่ นระบบสารสนเทศเพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
มี ก ารสอบทานการควบคุ ม ภายในระบบสารสนเทศ โดยสายงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจ�ำทุกปี
ธนาคารให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
เป็นไปตามนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ โดยมี
มาตรการด้าน Data Privacy หลายอย่าง อาทิ การปิดพอร์ตการใช้งาน
USB Drive และ CD/DVD การติดตามเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล (Data
Breach) มีแนวทางจัดการกรณีเกิดเหตุการณ์ Phishing ในการหลอกลวง
ข้อมูลจากลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งมีการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องการปฏิบัติงานผิดพลาด
ของพนักงานในเรือ่ งการพิสจู น์ตวั ตนของลูกค้า เพือ่ เป็นการป้องกันความเสีย่ ง
ที่อาจเกิดจากกรณีทุจริตถอนเงินจากบัญชีของลูกค้า ซึ่งการกระท�ำ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นของลูกค้า
ที่มีต่อธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารมีการจัดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร โดย
ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานมีการก�ำหนดชั้นความลับข้อมูลภายในและ
อบรมให้ความรูแ้ ก่พนักงานทุกคนให้รบั ทราบถึงความส�ำคัญในการรักษา
ข้อมูลซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของธนาคาร หากข้อมูล
บางอย่างเปิดเผยสูบ่ คุ คลภายนอก โดยธนาคารได้มกี ารทบทวนระเบียบ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและการเปิดเผยข้อมูลลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง
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ช่วงที่มีการรับมือจัดการกับ COVID-19 ธนาคารมีนโยบายให้
พนักงานแบ่งกลุ่มการปฏิบัติงานตามแผน BCP ของธนาคาร ส�ำหรับ
ธุ ร กรรมส� ำ คั ญ ของธนาคารมี ก ารจั ด กลุ ่ ม พนั ก งานไปปฏิ บั ติ ง านที่
ศูนย์ปฏิบัติงานส�ำรอง เพื่อให้ธุรกรรมของธนาคารสามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนือ่ ง และได้มกี ารสัง่ การให้พนักงานสามารถ Work from Home
โดยธนาคารมีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และพัฒนาระบบงาน
สนับสนุนการท�ำงานตามวิถี New Normal โดยมีแนวทางให้หวั หน้างาน
มีการติดตามการท�ำงาน เน้นย�้ำให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
และสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ได้จัดท�ำเอกสาร
ที่สนับสนุน Work from Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ คู่มือ
การบริหารผลการปฏิบัติงานภายใต้การท�ำงานแบบ Flexible Working
ส�ำหรับหัวหน้างานและพนักงาน ข้อควรปฏิบตั ใิ นการ Work from Home
ที่เหมาะสม (ไม่ผิดวินัยพนักงาน) ควบคู่ไปกับการรักษาและผลักดัน
Productivity ให้เพิ่มสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงการปรับ
Mindset ให้พร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่วิถี New Normal
4. สารสนเทศและการสื่อสาร

ธนาคารมีกระบวนการควบคุมระบบงาน ตั้งแต่การพัฒนาระบบ
การทดสอบระบบ และการติดตามการใช้งานระบบ รวมถึงการควบคุม
การเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
มีการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องจากผู้ดูแลระบบ หรือ Owner
ที่ให้ requirement และผู้ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น ธนาคารมีการบริหาร
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศร่วมกับบริษทั KTBCS ให้เป็นไปตาม
นโยบายการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงมีการ
สอบทานมาตรฐานการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยสายงาน
ตรวจสอบภายใน
ธนาคารมี ก ารสร้ า งความตระหนั ก รู ้ ใ นการใช้ ง านเทคโนโลยี
อย่ า งปลอดภั ย ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ พ นั ก งานธนาคารทุ ก คนควรให้
ความตระหนักอยู่เสมอ และเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและทรัพย์สิน
สารสนเทศของธนาคารให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารมีกระบวนการและแนวทางที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และกรณี
การรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ระบบ
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทัง้ ข้อมูลและสารสนเทศมีความพร้อมใช้งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบสนองลู ก ค้ า และความต้ อ งการทางธุ ร กิ จ
อย่างมีประสิทธิผล ประกอบด้วย
1. นโยบายการบริหารความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM) และแผนรองรับ
การด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
2. กระบวนการปฏิบัติงานรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITCP)
3. การเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานทดแทนตามแผน BCP และ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ส�ำรอง (Disaster Recovery Center)
4. การซักซ้อมทดสอบตามแผน BCP และ ITCP
โดยกระบวนการข้างต้นธนาคารมีการทบทวน/ปรับปรุงเป็นประจ�ำ
เพื่ อ ให้ ส ามารถน� ำ มาใช้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ในปี 2563 ธนาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
พัฒนาบริการใหม่ๆ โดยมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
เป๋าตัง ให้ครอบคลุมการให้บริการของธนาคารมากขึน้ เพือ่ เตรียมก้าวสู่
การเป็น The Full-scale Digital Banking ที่เป็นมากกว่าแอปพลิเคชัน
ธนาคารทัว่ ไปเป็น Open Platform ทีเ่ ปิดให้องค์กรอืน่ ๆ สามารถเชือ่ มต่อ
ระบบในการสร้างกระเป๋าเงินดิจิทัล อาทิ วอลเล็ต สบม. Health
Wallet เพือ่ รองรับกิจกรรมการเงินในอนาคต และมีความปลอดภัยสูงสุด
โดย Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ ได้น�ำเทคโนโลยีชั้นน�ำระดับโลก
ให้บริการแก่ลูกค้าท�ำให้ใช้บริการได้สะดวกขึ้นในแอปพลิเคชันเดียว
ด้วย Cloud Native ด้านเทคโนโลยี 3S อันได้แก่
1. Scalability - รองรับการท�ำธุรกรรมการเงินที่พร้อมกันจ�ำนวน
มหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
2. Stability - มีความเสถียรใช้งานได้อย่างลื่นไหล
3. Security - มีความปลอดภัยสูงสุดด้วยเทคโนโลยีระดับโลก
รวมถึงธนาคารได้น�ำเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) สร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งานผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรู้และขึ้นแถบ
รายการธุรกรรมทางการเงินที่ใช้งานบ่อย Smart Banner ท�ำหน้าที่
แจ้งเตือนรายการส�ำคัญ เช่น การครบก�ำหนดช�ำระค่าเบี้ยประกัน
การต่ออายุบัตรเดบิต บัตรเครดิต การแจ้งเตือนวันเกิด
นอกจากนี้ ธนาคารมีการปรับ User Experience (UX) และ User
Interface (UI) โดยสามารถเปิดใช้งานด้วย Face Authentication
สแกนใบหน้าและบัตรประชาชน เพือ่ พิสจู น์อตั ลักษณ์ตวั ตน เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกและแก้ไขปัญหาเรื่องการลืม Username และ Password
และสามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรืออีเมลเพื่อรับรหัส OTP
ด้วยตนเอง ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่สาขา
ธนาคารมีกระบวนการจัดท�ำระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ
รายงานการวิเคราะห์ระดับผลกระทบความเสีย่ ง และการเตือนภัย/แจ้ง
ให้รู้ล่วงหน้า (Early warning system) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึน้ ซึง่ มีผลกระทบรุนแรงต่อองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งมีการ
ทบทวนกระบวนการดั ง กล่ า วเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี รวมไปถึ ง มี ร ะบบ
สารสนเทศด้านการตรวจจับรายการธุรกรรมการเงินทีผ่ ดิ ปกติ ต้องสงสัย
(Fraud Monitoring System) เพื่อป้องกัน ลดความเสียหายให้กับลูกค้า
และลดข้อผิดพลาดกรณีพนักงานสาขาปฏิบตั งิ านไม่ถกู ต้องตามระเบียบ
ปฏิบัติงานของธนาคาร โดยมีระบบสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตาม
การควบคุม Fraud Area ต่างๆ ได้แก่ Card & Cyber Fraud, Branch
Fraud, Merchant Fraud, Account Fraud เป็นต้น ตลอดจนมีการ
สื่อสารให้ความรู้ (Knowledge Sharing) ทั้งภายในและภายนอก
ให้กับพนักงานและลูกค้าเพื่อสร้าง Awareness ด้าน Financial Crime
& Fraud เป็นประจ�ำทุกเดือนผ่านทาง Social Media ต่างๆ เช่น Line
Facebook เป็นต้น รวมทั้งมีการอบรมสื่อสารทั้งภายใน ภายนอก
ธนาคาร และบริษทั ในเครือเกีย่ วกับความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิ Cyber Risk Cyber Security ตลอดจนมีการจัดท�ำ workshop
และสือ่ สารบทความทางอีเมล เรือ่ งหลักบริหารความเสีย่ งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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ผู้บริหารธนาคารมีการสื่อสารกลยุทธ์ของธนาคาร และประกาศ
เจตนารมณ์มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ในองค์กร (Zero Tolerance) โดยการท�ำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
และมีการจัดท�ำบทความจากผู้บริหารธนาคารถึงพนักงานทุกท่าน รวมถึง
ผู้บริหารหน่วยงานสาขามีการสื่อสารแบบ 2 ทางกับพนักงานในทีม
ในช่วงเช้าของแต่ละวัน ให้ทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเกี่ยวกับ
ประเด็นข้อมูลที่ส�ำคัญและแนวทางการควบคุมภายในเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยง ทั้งนี้ ธนาคารได้มีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ Call Center
0-2111-1111 และมีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร หรือแนะน�ำ
ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกับลูกค้าทั่วไปผ่าน Social Media เช่น Line
Official, Krungthai Care เป็นต้น รวมทั้งมีการก�ำหนดช่องทางการ
ร้องเรียนส�ำหรับการแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดผ่านอีเมลถึง
ประธานกรรมการธนาคาร จดหมาย อีเมล และโทรศัพท์ติดต่อทีม Whistle
Blowing หรือทางเลือกเพิ่มเติมส�ำหรับพนักงาน อีเมลถึงผู้บริหาร
หน่ ว ยงานของ HR และโทรศั พ ท์ ถึ ง ที ม งานพนั ก งานสั ม พั น ธ์
ฝ่ายบริหารงานวินยั และพนักงานสัมพันธ์ นอกจากนัน้ ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ได้จากภายนอกองค์กรและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในธนาคาร
มีการสือ่ สารไปยังผูบ้ ริหารและผูใ้ ช้ภายในองค์กรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น
Intranet และสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ ในรูปแบบทีช่ ว่ ยให้ผรู้ บั ข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบัติตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
มีการสือ่ สารภายในและภายนอกองค์กร ทีม่ ผี ลท�ำให้องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์
และเป้าหมาย
ในปี 2563 ที่ผ่านมาธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน
และเป็นมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19
สายงานทรัพยากรบุคคลฯ จึงได้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้พนักงาน
เห็นถึงความส�ำคัญของการรายงานสถานะสุขภาพ (Self-Declare)
ประจ�ำวัน มีการสือ่ สารแนวทางการดูแลตนเองเพือ่ ลดความเสีย่ งในการ
ติดเชือ้ COVID-19 การจัดทีน่ งั่ ในการท�ำงานเพือ่ เว้นระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) และจัดตัง้ สายด่วน COVID Hotline เพือ่ ตอบค�ำถาม
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการประเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ และแนวทาง
การปฏิบัติตัวที่สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน COVID-19 ของธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง
5. กิจกรรมการติดตามผล

ธนาคารมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินผลของตัวชี้วัด
2 ประเภท คือ ตัวชีว้ ดั ผลการด�ำเนินงาน (Key Performance Indicator:
KPI) และ ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator: KRI)
ด้านการติดตามผ่าน KPI ผู้บริหารและผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีการ
ติดตามผลการด�ำเนินงานและการติดตามผลระหว่างปฏิบัติงาน ตั้งแต่
ระดับธนาคาร ลงไปถึงระดับหน่วยงาน โดยใช้เครื่องมือและรูปแบบ
การรายงานทีแ่ ตกต่างกันตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และความ
ต้องการของผูใ้ ช้รายงาน และเพือ่ ให้หน่วยงานมีรายงานเพือ่ การติดตาม
ผลการด�ำเนินงานที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา รวมทั้งผู้บริหาร
มีการเปรียบเทียบผลการด�ำเนินงานกับแผน หากพบว่าผลการด�ำเนินงาน
มีความคลาดเคลือ่ นจากแผน ผูบ้ ริหารต้องมีการวิเคราะห์และบริหารจัดการ
ให้แผนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ด้านการติดตามผ่าน KRI ธนาคารมีการรายงานการวิเคราะห์ระดับ
ผลกระทบความเสีย่ ง และการเตือนภัย/แจ้งให้รลู้ ว่ งหน้า (Early warning
system) ถึงเหตุการณ์หรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบรุนแรง
ต่อองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(Enterprise Risk Management) ในรูปแบบ Risk Management
Dashboard เสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ งเป็นรายเดือน
เพื่อรายงานให้ทราบสัญญาณของดัชนีชี้วัดความเสี่ยงในภาพรวมของ
องค์กร สถานะความเสีย่ ง และแนวทางการด�ำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุง
ได้อย่างทันท่วงที และกรณีที่เป็นเรื่องที่ธนาคารให้ความส�ำคัญและเร่งด่วน
คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยงมีการสั่งการ และขอให้น�ำเสนอ
ข้อมูลเพิ่ม เพื่อให้ธนาคารบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กรณีมเี หตุการณ์การทุจริตภายใน ทุจริตภายนอก พนักงานปฏิบตั งิ าน
ผิดพลาด ระบบงานขัดข้อง/หยุดชะงัก/ท�ำงานผิดปกติ ธนาคาร
ถูกหน่วยงานทางการเปรียบเทียบปรับ และการกระท�ำอืน่ ๆ ทีอ่ าจมีผลต่อ
องค์กรอย่างมีนัยส�ำคัญ ธนาคารได้ก�ำหนดกระบวนการให้หน่วยงาน
ธุรกิจที่เป็น First Line รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบงานของ
ธนาคารทันทีหรือภายในวันที่ตรวจพบเหตุการณ์ รวมทั้งมีการจัดท�ำ
Incident Report เพื่อวิเคราะห์ถึง Root Cause ความเพียงพอของ
แนวทางการควบคุม และก�ำหนดแนวทางแก้ไขหรือป้องกันกรณีดงั กล่าว
ไม่ให้เกิดซ�้ำ
อย่างไรก็ตาม หากกรณีเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อหลาย
หน่วยงานหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
จะมีการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา
แนวทางการควบคุมเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแนวทางการควบคุมที่กำ� หนด
ไว้เดิม โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่าและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน จากนั้นจะมีการน�ำเสนอฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยง (ROC) ตามล�ำดับ เพื่อรายงานข้อมูลให้ทราบ
หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อไป
ในขณะเดียวกัน สายงานตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ประเมิน
ความเพี ย งพอและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการปฏิ บั ติ ง านและ
ระบบสารสนเทศ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ภายใต้
ภารกิจและขอบเขตการปฏิบตั งิ าน พร้อมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำปรึกษา เสนอแนะ
วิธีหรือมาตรการในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยัด ป้องกันการทุจริต
และมีการก�ำกับดูแลที่ดี
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ได้ดูแลให้ธนาคารมี
การบริหารความเสีย่ งอันเกิดจากการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นไปตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ รวมถึงได้พิจารณาและก�ำกับติดตามการด�ำเนินการตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Program) อย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้เป็นไปตามข้อกฎเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ำกับภายนอกโดยผ่านสายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย อีกทั้ง
ได้มีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และการจัดท�ำนโยบาย/แผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน เพื่อรายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบเป็นประจ�ำ
ทุกปีและทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในและหั ว หน้ า งานก� ำ กั บ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น และค� ำ ปรึ ก ษาต่ อ ฝ่ า ยจั ด การและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอ
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการก�ำกับดูแล
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า นายปานะพั น ธ์
หาญกิ จ จะกุ ล มี ค วามเหมาะสมในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หั ว หน้ า งาน
ตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ในธุรกิจธนาคาร
และมีความเชีย่ วชาญในงานด้านบริหารความเสีย่ ง ความเสีย่ งด้านสินเชือ่
รวมถึงมีประสบการณ์การท�ำงานในธุรกิจธนาคารมาอย่างยาวนาน
โดยมี ป ระสบการณ์ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นสิ น เชื่ อ กั บ ธนาคาร
เป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี และกับธนาคารอื่น เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี
มี ป ระสบการณ์ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านสินเชือ่ ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีใ่ นการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ดูรายละเอียดในโครงสร้างผูถ้ อื หุน้
และโครงสร้างการจัดการหน้า 91)
(ส�ำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ในปัจจุบัน และประสบการณการท�ำงานในระยะ 5 ปที่ผ่านมาของ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในของธนาคาร ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวัติของ
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 33)

2. 	หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Head of Compliance)

นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
16 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน
นางวิภาวดี เลิศศรีสุริยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มก�ำกับงานกฎเกณฑ์
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
15 สิงหาคม 2560 - 15 ธันวาคม 2563
(ลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านงานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
ควบคุมดูแลการก�ำกับการปฏิบตั งิ านของธนาคารให้เป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานก�ำกับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ทางการอื่นที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย รวมถึงให้ค�ำปรึกษาด้านการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เป็นหน่วยงานกลาง
ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานก�ำกับและหน่วยงานทางการ
ทีม่ อี ำ� นาจตามกฎหมายกับหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทัง้ สือ่ สาร
กฎเกณฑ์ แ ละกฎหมายที่ อ อกใหม่ ห รื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงให้
หน่วยงานภายในของธนาคารทราบ
(ส�ำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ในปัจจุบัน และประสบการณการท�ำงานในระยะ 5 ปที่ผ่านมาของ
หัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวัตขิ อง
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 31)
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3. ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

นางสาวศรัณยา เวชากุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
สายงานบริหารการเงิน

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบด้านงานด้านงานบัญชีและการเงิน
วางแผนกลยุทธ์การบริหารการลงทุน การด�ำเนินการด้านสภาพคล่อง
ให้ อ ยู ่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม พร้ อ มทั้ ง ก� ำ กั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน การประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
ระหว่างธนาคารกับกระทรวงการคลัง รวมทั้งก�ำกับดูแลแผนการเงิน
ในภาพรวมของธนาคาร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร ตลอดจน
ดูแลการบริหารจัดการระบบข้อมูลของธนคาร เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการภายในธนาคาร และรายงานต่อหน่วยงานก�ำกับภายนอก
อย่างมีประสิทธิภาพ
(ส�ำหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด�ำรงต�ำแหน่งอื่น
ในปัจจุบัน และประสบการณการท�ำงานในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ
ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน แสดงในหัวข้อประวัติ
ของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 29)
4. ผู้ควบคุมดูแลการท�ำบัญชี

นายกนก สุวรรณรัตน์
ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี
สายงานบริหารการเงิน
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
15 พฤษภาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand)
ประวัติการอบรม
-	TFRS 9 เครือ่ งมือทางการเงิน - การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
(หลักสูตรขั้นกลางเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
-	TFRS 9 เครือ่ งมือทางการเงิน - การบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง
(หลักสูตรขั้นสูงเชิงปฏิบัติการ) ปี 2020
- Ransomware: มัลแวร์เรียกค่าไถ่ 2020 ปี 2020
-	การบัญชีเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยง (หลักสูตรขั้นพื้นฐาน) ปี 2020
-	มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRSs) และ
กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ปี 2020
-	การวิ เ คราะห์ เ จาะลึ ก ธุ ร กิ จ การเงิ น และการธนาคาร
ผ่านงบการเงิน (หลักสูตรขั้นกลาง) ปี 2020

- Transfer Pricing and Documentation ปี 2020
- แผนยุทธศาสตร์ธุรกิจ ปี 2020
- FMG’s Journey (Strategy Day) ปี 2020
-	เทคนิ ค การกระทบยอดทางบั ญ ชี เ พื่ อ การตรวจสอบ
ความถูกต้อง ปี 2020
- Krungthai Employee Engagement ปี 2020
-	ความรูเ้ บือ้ งต้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9)
ปี 2020
-	พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA
(Update) ปี 2020
-	การเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ มาตรฐานบั ญ ชี IFRS9
ส�ำหรับผู้บริหาร ปี 2019
-	สร้ า งความเข้ า ใจหลั ก การร่ า งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ปี 2019
-	Annual Report (56-2) and Integrated Reporting
Concept การจัดท�ำรายงานประจ�ำปี ตามหลักการ
Integrated Report ปี 2019
-	Digital Transformation in Banking for Financial
Management Group ปี 2019
- TFRS ทุกฉบับ ปี 2561
- การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน
-	ก้ า วทั น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ใหม่
ที่จะน�ำมาใช้ในปี 2562 และ 2563
- FMG’s Journey
- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- Derivatives and Financial Instruments
- IFRS Update Conference at Toronto Canada
- Integrated Reporting
- Forensic Accounting
- Tax Planning
ประสบการณ์การท�ำงาน (ปี 2559-ปัจจุบัน)
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย
พฤษภาคม 2562 - ปัจจุบัน 	ผู้อ�ำนวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
ฝ่ายการบัญชี
สายงานบริหารการเงิน
มีนาคม 2561 - เมษายน 2562	ผู้อ�ำนวยการฝ่าย
สายงานบริหารการเงิน
- บมจ. ธนาคารธนชาต			
สิงหาคม 2559 - มีนาคม 2561	VP, Performance Analysis
and Reporting
ปี 2555 - กรกฎาคม 2559		VP, Account Policy and
Procedure
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายงานของคณะกรรมการอิสระ
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้โครงสร้างของ
คณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�ำนวน
12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 6 คน
หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ 33.33) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
ที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของ
ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยและผูม้ สี ว่ นได้เสียอืน่ ๆ อันเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่
ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�ำงานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด�ำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ
ในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ของธนาคาร จัดให้มกี ฎบัตรคณะกรรมการอิสระทีไ่ ด้กำ� หนดคุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการอิสระเห็นสมควรให้มีการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการอิสระในรายงานประจ�ำปี
ทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา
คณะกรรมการอิสระได้ก�ำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน�ำเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
• ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
• เสนอแนะหรือให้คำ� แนะน�ำแก่ฝา่ ยจัดการให้มกี ารบริหารจัดการให้ทกุ เรือ่ งมีความสมดุลกันทัง้ ด้านการบริหาร การควบคุมภายใน การก�ำกับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• เรือ่ งร้องเรียนธนาคาร เฉพาะเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบต่อฝ่ายจัดการ หรือกรรมการทีม่ อี ำ� นาจจัดการ ในประเด็นทีม่ ปี ญั หา หรือเป็นเรือ่ งทีม่ งุ่ เน้น
ด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก�ำกับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี
• เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการอิสระ มีรายนามดังต่อไปนี้
1) พลเอก เทียนชัย
รับพร
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์
กิตยารักษ์
3) นายธันวา
เลาหศิริวงศ์
4) นายวิชัย
อัศรัสกร
5) นางนิธิมา
เทพวนังกูร
6) นายธีระพงษ์
วงศ์ศิวะวิลาส
นางสาวสินีนาฏ
ด�ำริห์อนันต์

ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2563 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 4 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส
สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1.	คณะกรรมการอิสระเห็นชอบให้การประชุมคณะกรรมการอิสระสามารถด�ำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในช่วงที่มีความจ�ำเป็น
เช่น กรณีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และ/หรือ ในกรณีอื่นที่มีความจ�ำเป็นอื่นๆ ด้วย
2.	รับทราบรายงานผลส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นที่มีต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยคณะกรรมการ
อิสระได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในกรณีที่ธนาคารมีการด�ำเนินการต่างๆ ตามข้อค�ำถาม และข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญฯ
ฝ่ายจัดการควรต้องมีการติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินการและรายงานคณะกรรมการอิสระทราบด้วย
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3.	คณะกรรมการอิสระมีความห่วงใยและก�ำชับให้ธนาคารปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่จ�ำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย
ต้องอ�ำนวยความสะดวกทั้งในเรื่องการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือการมอบฉันทะ รวมทั้งการสอบถามเกี่ยวกับวาระการประชุม เป็นต้น
4.	เห็นชอบหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) โดยให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป
5.	ก�ำหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้าส�ำหรับปี 2564 โดยให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ในวันพุธสัปดาห์ที่ 4
ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีที่กรรมการอิสระมีเรื่องต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือเป็นพิเศษภายใต้บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการอิสระ จะมีการนัดประชุมเพิ่มเติมจากก�ำหนดการตามปกติ รวมทั้งหากมีความจ�ำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงก�ำหนดการ
ประชุม จะมีการหารือตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้กรรมการอิสระทุกท่านทราบเป็นรายกรณีต่อไป
6.	คณะกรรมการอิสระได้พจิ ารณาและเห็นควรให้เสนอชือ่ และข้อมูลของกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 คน เป็นผูร้ บั มอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564)
7.	จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ ประจ�ำปี 2563 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประเมินผล
คณะกรรมการอิสระ (ทัง้ คณะ) และการประเมินผลคณะกรรมการอิสระรายบุคคล (ประเมินตนเอง) โดยภาพรวมของผลการประเมินฯ ประจ�ำปี
2563 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยให้น�ำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบต่อไป

(พลเอก เทียนชัย รับพร)
ประธานกรรมการอิสระ
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ประจ�ำปี 2563
ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม (Creating Shared Value: CSV) เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ของทุกภาคส่วน
อย่างครอบคลุม ตามหลักการ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ตามวิสัยทัศน์ กรุงไทย
เคียงข้างไทย สู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อก�ำหนดแนวทางและ
ติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�ำนวน 4 คน และในปี 2563 มีการประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
ในปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทยปี 2560-2564 ภายใต้โครงการกรุงไทย
คุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ โดยได้ระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
เพื่อน�ำไปสู่การสร้างคุณธรรมอัตลักษณ์ขององค์กร ที่มีทั้งหมด 5 ลักษณะ ได้แก่ “สร้างสรรค์” ”ส�ำเร็จ” ”สัตย์ซื่อ” ”สามัคคี” ”สังคม” ซึ่งเป็น
Core Value ของธนาคาร เพื่อเป็นหลักการด�ำเนินงานของธนาคารต่อไป
ซึ่งผลจากการด�ำเนินการปี 2563 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้		
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ�ำปี 2563 ประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น, รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น และรางวัล
ความสามารถในการจัดการวิกฤตโควิด-19 ดีเด่น จากส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
รางวัล Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิตยสาร The Banker
รางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี ประจ�ำปี 2563” ของวารสารการเงินธนาคาร
ได้รับผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ�ำปี 2563 ระดับดีเลิศจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	รางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand และ
The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best CEO Response to COVID-19 in Thailand จาก The Asian Banker
รางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก สมาคมการจัดการ
ธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
รางวัล Thailand Sustainability Investment 2020 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2563 จากสถาบันไทยพัฒน์
จากรางวัลและผลการประเมินที่ธนาคารได้รับ ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด�ำเนินงานที่ดี ซึ่งธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่องต่อไป

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ�ำนวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ จ�ำนวน 2 คน
และเป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร จ�ำนวน 1 คน โดยมี นายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน นางแพตริเซีย
มงคลวนิช และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เป็นกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร
ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส�ำคัญ รวมทั้ง
พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ ก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ทบทวนและก�ำหนดนโยบายหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูม้ อี ำ� นาจในการจัดการของธนาคาร เพือ่ ใช้เป็น
ข้อมูลและแนวทางอ้างอิง ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร
2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
บุคคลจากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ธนาคาร ตลอดจนวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่จ�ำเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) รวมถึงตรวจสอบประวัตแิ ละผลการท�ำงานตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เพือ่ ไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อมค�ำนึงถึงขนาด และองค์ประกอบทีเ่ หมาะสมกับองค์กร พร้อมทัง้ ปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ก่อนทีจ่ ะขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/ หรือผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (Rotation) ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร โดย
ค�ำนึงถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมทัง้ ในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผูน้ ำ� และมีความช�ำนาญในต�ำแหน่งทีไ่ ด้รบั สามารถ
ตัดสินใจเพือ่ ธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีเหตุมผี ล ตลอดจนมีวสิ ยั ทัศน์และทัศนคติทดี่ ตี อ่ ธนาคาร โดยจะเน้นการผลักดันให้ผบู้ ริหารมีการหมุนเวียน
เติบโตข้ามสายงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถและการพัฒนาตัวเอง คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในด้านอื่น
เพือ่ เรียนรูง้ านใหม่ ๆ ซึง่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง อันเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/ หรือขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานก�ำกับที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับผู้บริหาร
สายงาน (N-1) และผู้บริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาและก�ำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน
6. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยโดยให้สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ข้อก�ำหนด
ของหน่วยงานก�ำกับ และเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์ และค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ย่อย ให้สอดคล้อง
กับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
7. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�ำนาจในการจัดการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของ
ธนาคาร และการจ่ายผลตอบแทนของธนาคารคู่เทียบ รวมถึงเป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษทั ย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ โดยค�ำนึงถึง
ลักษณะประเภทธุรกิจ และผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับธนาคาร
9. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่
9.1 โครงสร้างค่าตอบแทนของธนาคาร
9.2 แนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคาร ภายใต้ความท้าทายต่างๆ
9.3 แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงและที่มีผลงานต�่ำกว่ามาตรฐานของธนาคาร
9.4 แนวทางการโอนย้ายผู้บริหารและพนักงาน (กรณี Secondment)
นอกจากนี้ ได้เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก�ำหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่าตอบแทนใน
รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งจัดท�ำรายงานการก�ำหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารด้วย

(นาย ธันวา เลาหศิริวงศ์)
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

การก�ำกับดูแลกิจการ

1. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
1.1 การก�ำกับดูแลกิจการ

ธนาคารกรุงไทย มีความมุง่ มัน่ และตระหนักถึงการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศใน
การด�ำเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่
ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืนของธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร ให้ความส�ำคัญของการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ตี ลอดระยะเวลาหลายปีทผ่ี า่ นมา ธนาคารได้ดำ� เนินงานภายใต้
หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ อี ย่างจริงจัง โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดมัน่ และปฏิบตั ติ ามนโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ มีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีน่ ำ� ไปสูก่ ารเป็นองค์กรทีม่ ี
วัฒนธรรมบรรษัทภิบาล ยกระดับการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารและ
มาตรการการติดตาม เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการ และมีการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบายพร้อมปรับปรุง
นโยบายดังกล่าวให้มคี วามเหมาะสมอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมทัง้ ติดตามและ
ปรับปรุงแนวทางปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่
ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารได้จัดท�ำนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์
อั ก ษร ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 ประการ ดังนี้
1) Creation of Long Term Value:
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน
2) Accountability:
แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3) Responsibility:
รู้ส�ำนึกในหน้าที่
4) Promotion of Best Practices:
ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5) Equitable Treatment:
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
6) Transparency:
แสดงความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน
7) Social and Environmental Awareness:
ส�ำนึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ
ของธนาคาร และยังได้ผสมผสานก�ำหนดเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะ
ต้องมีการด�ำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึ่งจะท�ำให้
มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ด�ำเนินการตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการธนาคารทุกคนก็ได้ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการ
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ด�ำเนินงาน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของธนาคาร รวมถึงการด�ำเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ ง เกิดผลเป็น
รูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้
ธนาคารได้พฒั นาโครงการด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้ โดยการเชือ่ มโยงกิจกรรมในโครงการต่างๆ และด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนือ่ งภายใต้แนวคิดการสร้างทุนทางปัญญา และทีส่ ำ� คัญ ธนาคารยัง
เชิญชวนให้สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมของ
ธนาคารด้วย เพือ่ ให้เกิดกระแสและเป็นพลังผลักดันให้สงั คมมีการตืน่ ตัว
ทีจ่ ะใส่ใจซึง่ กันและกัน และพร้อมจะแบ่งปันให้กบั ผูด้ อ้ ยโอกาส ตลอดจน
ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้
ในปี 2563 ธนาคารด�ำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ
1. การทบทวนแผนยุ ท ธศาสตร์ ด ้ า นบรรษั ท ภิ บ าล
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 - 2564 เพื่อยกระดับการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ธนาคาร
ที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้าง
วัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร (Zero Tolerance) ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 - 2564
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่
ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ�ำนงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment: ITA) ของธนาคาร
2. การน�ำหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (KTB CG in
Process) โดยมีการปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินการด้านบรรษัทภิบาล
ปี 2563 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment: ITA)
3. การด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมา
ตัง้ แต่ปี 2560 โดยในปี 2563 ธนาคารยังคงผลักดันโครงการกรุงไทยคุณธรรม
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ มุ ่ ง สู ่ ค วาม
โปร่งใสและความยั่งยืน (Sustainable Krungthai) โดยยึดมั่นในหลัก
ESG คือ Environmmental (สิ่งแวดล้อม) Social (สังคม) และ
Governance (บรรษัทภิบาล) เพือ่ ขับเคลือ่ นธนาคารให้เป็นสถาบันการเงิน
ที่อยู่เคียงข้างคนไทย ที่พร้อมให้บริการทางการเงินกับประชาชนใน
ทุกระดับอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม และส่งเสริม
เศรษฐกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง รวมทัง้ เป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ธนาคารเข้าไปมี
ส่วนร่วมตามมาตรการต่างๆ ภาครัฐ โดยด�ำเนินการผ่านกลยุทธ์ 3 ป.

ได้แก่ ปลูกจิตส�ำนึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน มุ่งผลลัพธ์ด้าน 1) Financial
Growth 2) Stakeholders Confidence 3) Transparent Process
4) Employees Satisfaction รวมทัง้ ปลูกจิตส�ำนึกพนักงานในการปฏิบตั งิ าน
อย่างมีคุณภาพควบคู่กับคุณธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะฝังเข้าเป็น
DNA ของพนั ก งานให้ เ กิ ด เป็ น วั ฒ นธรรมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต
(Zero Tolerance)
4. การประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงาน
อย่างมีคุณธรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” รวมทั้งมี
การถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ในรูปแบบต่างๆ
5. การจัดกิจกรรมสัมมนาในวันยุทธศาสตร์ธนาคารปี 2563
เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
เพือ่ ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มบี รรษัทภิบาลทีด่ ี ปราศจาก
การทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) โดยมีการมอบนโยบายดังกล่าว
สูผ่ บู้ ริหารระดับสูงของธนาคาร และบริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร เพื่อน�ำไปปฏิบัติต่อไป โดยประธานกรรมการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของ
ธนาคารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของธนาคาร ต่างให้ความส�ำคัญ
ในการเข้าร่วมงานนี้
6. การก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�ำเร็จ สัตย์ซื่อ
สามัคคี สังคม” และก�ำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร และ
พนักงานให้สอดคล้องตามคุณธรรมอัตลักษณ์และรณรงค์ให้ผบู้ ริหารและ
ก�ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์

สร้างสรรค์

สัตย์ซ่ อ
ื

ส�ำเร็จ

สามัคคี

สังคม
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พนักงานทุกคนร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ และยึดมั่นที่จะประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ทางการ น�ำทักษะความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
การแชร์ประสบการณ์ความรู้ และเทคโนโลยี มาปรับปรุงพัฒนางาน
ตลอดจนผลิตภัณฑ์หรือบริการของธนาคาร และสร้างการมีส่วนร่วม
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในทุกมิติ และจัดท�ำแผนงานความยัง่ ยืน
เพือ่ ปิด Gap Painpoint ของหน่วยงาน ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
7. การขับเคลื่อนกิจกรรม / โครงการ ภายใต้โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม (ต่อเนื่อง) ประกอบด้วย 1) QA (1 หน่วยงาน 1 แผน
ความยั่งยืน) ภายใต้กรอบ Zero Tolerance / Market Conduct /
Risk Management / Traditional and Digital Service + X2G2X
2) KRUNGTHAI COMPLIANCE CHAMPION 3) กรุงไทยรักชุมชน
8. ธนาคารยกระดับการต่อยอดและพัฒนาแผนงานเพื่อให้
เกิดความคิด ค้นหาไอเดีย สร้างสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ ผ่านโครงการ Krungthai
Hackathon เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วม
ซ่อม สร้าง พัฒนา คิดค้น และเสริมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและ
คุณธรรมที่ยั่งยืน
9. ธนาคารได้ยกระดับแผนงานความยั่งยืน โดยด�ำเนิน
โครงการยกระดับกระบวนการสินเชื่อ เพื่อเพิ่ม Productivity &
Efficiency ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพื่อสนับสนุนการปรับ
Mindset ของพนักงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการสร้าง
Collaboration ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ธนาคารต่อยอดกระบวนการ Knowledge Management
โดยถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการการด�ำเนิน
โครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมทั้งการสร้าง KM Agent และ KM Guru

ของธนาคาร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization)
11. ธนาคารยกระดับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล โดย
ได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับ
แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร การขับเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม รวมทั้งการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�ำเร็จ
สัตย์ซื่อ สามัคคี สังคม”
12. ธนาคารด�ำเนินโครงการ App One Krungthai เพื่อ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร Culture Innovation / การจัดการ
ความรู้ และคุณธรรมอัตลักษณ์ “สร้างสรรค์ ส�ำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี
สังคม” ให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ
13. การจัดท�ำ E - Learning หลักสูตร “Lesson Learn for
กรุงไทยคุณธรรม” เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส�ำคัญของจรรยาบรรณในการปฏิบตั งิ านแก่ผบู้ ริหารและพนักงาน
จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงตามกรณีศึกษา และตัวอย่างต่างๆ ที่มี
ความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการการปฏิบัติงาน
14. ธนาคารได้รว่ มกับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย
บรรยายในหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัยพนักงาน”
และหลักสูตร “รู้วินัย ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท�ำผิด” ให้กับผู้บริหาร
และพนักงานทั่วทั้งองค์กร
15. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลของ
บริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%
16. การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาลผ่านทาง
เว็บไซต์ และ Intranet ของธนาคาร รวมถึงส่งตรงไปยัง E-Mail ของ
พนักงาน
17. การเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและ
พัฒนาแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตาม Best
Practice และการช่วยเหลือระหว่างกันในกลุม่ เครือข่ายรัฐวิสาหกิจและ
หน่วยงานภายนอก
18. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพือ่ ให้สอดรับ
กับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับสากล ซึ่งได้รับ
การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption)
1.2 นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

สามัคคี

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารด�ำเนินธุรกิจเป็น
ไปตามกฎหมายและหลั ก การก� ำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี โดยค�ำ นึ ง ถึ ง
ความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ยึดมัน่ ใน
จรรยาบรรณและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อเป็นรากฐาน
ส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง โดยคณะกรรมการ
ธนาคารอนุ มั ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด ท� ำ นโยบายการก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การเป็ น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก
ระดั บ ยึ ด ถื อ และ ปฏิ บั ติ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร และให้ เ ผยแพร่ น โยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งผู้สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
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นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท�ำขึ้น
และประกาศใช้ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และได้มีการปรับปรุงเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด โดยยึดแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักการทีไ่ ด้รบั
การยอมรับในระดับสากลทัง้ ในและต่างประเทศ อาทิ หลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organisation for Economic and Co-operation Development OECD) หลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียน ทีแ่ นะน�ำ
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Principles of Good
Corporate Governance for Listed Companies) คณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (Corporate Governance Code:
CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น
บนหลัก Apply or Explain ปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคาร
ได้รับทราบและยึดถือนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน อันน�ำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล สร้าง
ความเชือ่ มัน่ ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายเพือ่ ประโยชน์ในการ
สร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร

2. คณะกรรมการชุดย่อย
2.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย

ณ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคาร
ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวน 7 คณะ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
6. คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
7. คณะกรรมการอิสระ
โดยมีรายชื่อกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงรายชื่อกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้
และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตามรายละเอียดทีเ่ ปิดเผย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 86
2.2 คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการ

• คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการการจัดการมีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนด
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมถึงก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
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ตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กำ� หนด และติดตามผลการอนุมตั อิ อกผลิตภัณฑ์
ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee) รวมทั้งติดตาม
และทบทวนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมี
อ�ำนาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ/ค�ำสั่งของ
ธนาคาร โดยก�ำหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความ
เหมาะสม
• คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการก�ำหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และ
เงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ทีม่ ี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องและการท�ำก�ำไรของธนาคาร รวมถึงการน�ำ
เครื่ อ งมื อ ในการวิ เ คราะห์ ต ่ า งๆ มาใช้ เ พื่ อ ก� ำ หนดอั ต ราดอกเบี้ ย
ผลตอบแทนด้านสินเชื่อและเงินฝาก รวมทั้งกลยุทธ์ในด้านเงินลงทุนให้
เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร
คณะกรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ แ ละหนี้ สิ น ประกอบ
ไปด้วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารสายงานต่างๆ ได้แก่ สายงาน
ธุรกิจภาครัฐ, สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ, สายงาน
บริหารความเสี่ยง, สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2, สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย, สายงานธุรกิจขนาดกลาง, สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน และสายงานบริหารการเงิน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาข้อมูลผลกระทบต่อสินทรัพย์และหนี้สิน
จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด และพิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคาร
ภายใต้ภาวะสภาพคล่องทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต รวมทัง้ บริหารจัดการ
ความเสีย่ งด้านอัตราดอกเบีย้ โดยผูบ้ ริหารฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนีส้ นิ
มีหน้าทีใ่ นการรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลเพือ่ ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
• คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7
คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�ำนาจอนุมัติสินเชื่อและ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในค�ำสั่งธนาคาร เรื่อง อ�ำนาจใน
การอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อ�ำนาจอนุมัติรับโอน
หลักทรัพย์ประกันช�ำระหนี้ ตามที่ธนาคารก�ำหนด โดยจัดให้มีการ
ประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ
คณะกรรมการกลัน่ กรองสินเชือ่ มีหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรอง
งานทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร
ได้แก่ กลั่นกรองการอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่
ธนาคารก�ำหนด การซื้อขายทรัพย์สินพร้อมขาย และการเข้ารับประกัน
การจ�ำหน่าย และ/หรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยกเว้นตราสารหนีท้ อี่ อก
โดยรัฐบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐทีก่ ระทรวงการคลัง
ค�้ ำ ประกั น รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ ว งเงิ น สิ น เชื่ อ และปรั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนีแ้ ละธุรกรรมสินเชือ่ ตามทีธ่ นาคารก�ำหนด และปฏิบตั หิ น้าที่
อืน่ ใดตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการ
บริหารและคณะกรรมการธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
• คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอำ� นาจหน้าที่
ในการก�ำกับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตาม

กฎหมาย กฎระเบี ย บต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทางธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศ พิจารณากลั่นกรองแผนงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร และแผนปฏิบตั งิ านของโครงการต่างๆ
ให้ ค รอบคลุ ม ถึ ง ความถู ก ต้ อ งต่ อ เนื่ อ งในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้ า
ประชาชน ตลอดจนช่องทางการท�ำทุจริตผ่านระบบสารสนเทศ และ
แนวทางป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากกการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
• คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ
คณะกรรมการบริหารจัดการบริษทั ในเครือ มีอำ� นาจหน้าที่
ในการพิจารณาแนวทางการด�ำเนินงานของบริษทั ในเครือให้มที ศิ ทางไปใน
แนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทั้ง
พิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบก�ำกับดูแลบริษัทที่ธนาคารลงทุน โดยได้ก�ำหนด
จ�ำนวนการประชุมเบื้องต้นไว้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
3. การสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กรรมการและผู้ บ ริห าร
ระดับสูงสุด
3.1 การสรรหากรรมการ
3.1.1 กรรมการ

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ท�ำหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสม จากแหล่งต่างๆ
รวมถึ ง ฐานข้ อ มู ล กรรมการ (Director Pool) และไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด ข้อบังคับ
ของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดยค�ำนึงถึงสัดส่วน
และความเหมาะสมในด้านต่างๆ และนโยบายความหลากหลายของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งในด้านเพศ ความรู้
(Knowledge) ความเป็นอิสระ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix)
ประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องตามข้อก�ำหนดกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร
และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
กรณี ก ารสรรหาบุ ค คลด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการแทน
กรรมการทีค่ รบวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน จะ
พิจารณาบุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ (ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี หรือพิจารณาผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ า่ นมาประกอบการพิจารณา
กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
นโยบายการสรรหากรรมการ
การสรรหากรรมการต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข อง
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย
- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก�ำหนดไว้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช�ำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร รวมถึงไม่มี
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ลั ก ษณะขาดความน่ า ไว้ ว างใจตามประกาศคณะกรรมการก� ำ กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่
ธนาคารก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร ซึ่ง
ท�ำให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตหิ ลากหลาย ทัง้ ใน
ด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะที่เป็นประโยชน์ ซึ่ง
ประกอบด้วยผูม้ คี วามรูห้ รือประสบการณ์ทำ� งานทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน
- บุ ค คลผู ้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละแสดงความ
คิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ
- การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่น
ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น
ผูบ้ ริหาร อย่างใดอย่างหนึง่ หรือหลายอย่างในบริษทั อืน่ อีกไม่เกิน 3 กลุม่ ธุรกิจ
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
(นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นบั รวมบริษทั ทีไ่ ด้มาจากการปรับ
โครงสร้างหนี้)
2. คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
น�ำเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร
3. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้น�ำเสนอรายชื่อ
เพือ่ ขอความเห็นชอบการแต่งตัง้ กรรมการต่อหน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้อง
4. คณะกรรมการธนาคารด�ำเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้
4.1 กรณีการแต่งตัง้ กรรมการแทนผูอ้ อกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระ
คณะกรรมการธนาคารน� ำ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ กรรมการซึง่ พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ อาจได้รบั เลือกเข้า
รับต�ำแหน่งอีกก็ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการ ดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น
ต่อ 1 เสียง
- ในการลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง กรรมการ
ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็นรายบุคคล โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคน
จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ คะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ตาม
ล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการที่จะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งใน
ล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร จะต้องได้
รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนต�ำแหน่งที่ว่าง
ในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีตามข้อ 4.1
คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการทีเ่ หลืออยู่ แต่งตัง้ บุคคลด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมการและให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนแทน
5. หน่ ว ยงานภายในธนาคารด� ำ เนิ น การจดทะเบี ย น
เปลีย่ นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรายงานต่อหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องภายในเวลาทีก่ ำ� หนด โดยทีผ่ า่ นมา ธนาคารได้มกี ารด�ำเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
3.1.2 กรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการด�ำเนินการ
ตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกรรมการอิสระ
จ�ำนวน 6 คน จากจ�ำนวนกรรมการธนาคารทั้งหมด 12 คน เท่ากับ
สัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ คณะ โดยกรรมการอิสระทุกท่าน
เป็นผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็น
ประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผูท้ ปี่ ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ย
ความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน
ท�ำหน้าทีด่ ว้ ยความเป็นอิสระทีส่ มบูรณ์ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร
และผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของธนาคาร ช่วยดูแลการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
ให้มกี ารผสานประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และ
ไม่มกี รรมการอิสระของธนาคารด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระในบริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ
มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเช่นเดียวกับกรรมการ
โดยบุคคลทีจ่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากจะต้องมีคณุ สมบัติ
กรรมการแล้ว จะต้องมีคณุ สมบัตคิ รบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของ
ธนาคารด้วย ดังนี้
นิยามกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้อง
กับธนาคารพาณิชย์ อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระ
ของตน และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ เ พิ่ ม เติ ม ซึ่ ง เข้ ม กว่ า หลั ก เกณฑ์ ข อง
คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้น (ก) และความสัมพันธ์
ทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน (ข)
(ก) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมดของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรื อ ผู ้ มี อ� ำ นาจควบคุ ม ของธนาคาร ทั้ ง นี้ ให้ นั บ รวมการถื อ หุ ้ น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้
พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะ
ต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของธนาคาร
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(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดย
การจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือบุคคลทีจ่ ะได้รบั การเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษทั ย่อย
(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุ ม ของธนาคาร ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำ
รายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน
การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�ำนอง
เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก
ฝ่ายหนึง่ ตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของธนาคาร หรือ
ตัง้ แต่ยสี่ บิ ล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ การค�ำนวณ
ภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�ำนวณมูลค่าของรายการที่
เกีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์
ในการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดั ง กล่ า วให้ นั บ รวมภาระหนี้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งหนึ่ ง ปี ก ่ อ นวั น ที่ มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ส�ำนักงานสอบบัญชี ซึง่ มีผสู้ อบบัญชีของธนาคาร บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของธนาคาร
สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่ง
รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
ของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ซ) ไม่ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วน
ที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึง่

ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการ
ทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ยั กับกิจการของธนาคาร
หรือบริษัทย่อย
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของธนาคาร
(ญ) ต้ อ งเป็ น ผู ้ ที่ ผ ่ า นกระบวนการสรรหาของ
คณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มี
ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้
รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของ
ธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจ
ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
นอกจากนี้ กรณี ที่ ค ณะกรรมการก� ำ กั บ ตลาดทุ น /
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มปี ระกาศปรับปรุง/
ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้
ภายหลังต่อไป
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ จ ะเสนอแต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง
กรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�ำหนดไว้ในนิยาม
กรรมการอิสระ ธนาคารจะจัดให้มคี วามเห็นคณะกรรมการธนาคาร ซึง่
ได้มกี ารพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติมแล้วว่า การแต่งตัง้
บุคคลดังกล่าว ไม่มผี ลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็น
ทีเ่ ป็นอิสระ และจัดให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลต่อไปนีใ้ นหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ
- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วิชาชีพที่ท�ำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติยังไม่เป็นไปตามที่ก�ำหนด
- เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ในการเสนอให้
มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่
ออกใหม่ ธนาคารขอเปิดเผยข้อมูลกรณีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจมูลค่าตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ทมี่ ตี วั ตนสุทธิของธนาคาร
หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า ซึ่งธนาคาร
ได้ใช้เกณฑ์มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีกรรมการอิสระของธนาคาร
จ�ำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายวิชัย อัศรัสกร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชีย่ นซี คอร์ปอเรชัน กรรมการ บจ. พาเนล พลัส
และกรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ
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4. การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. และ
กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ
4. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชัน
โดยนิติบุคคลทั้ง 7 แห่งดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับธนาคารโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อและภาระผูกพันมูลค่า
เกินกว่ายี่สิบล้านบาท ซึ่งเป็นการท�ำธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการ
ประกอบกิจการของธนาคาร และมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป อีกทั้ง
ไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ และไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ละการให้ความเห็นทีเ่ ป็นอิสระ ตลอดจน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็น
กรรมการในบริษทั ย่อย เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมดูแลการด�ำเนินงาน
และประสานประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก�ำหนดให้
บริษทั ย่อยจัดท�ำแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปีนำ� เสนอต่อธนาคาร
เพือ่ ขอความเห็นชอบ รวมถึงมีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ผลงานของบริษทั ย่อย
เพือ่ ให้นโยบายการด�ำเนินกิจการของบริษทั มีความสอดคล้องกับนโยบาย
ของธนาคาร และให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อธนาคารเป็น
ประจ� ำ สม�่ ำ เสมอ ส� ำ หรั บกรณี ที่บริ ษัทในกลุ ่ ม ธุ ริ ก จทางการเงิน มี
เหตุการณ์เปลีย่ นแปลงภายในอย่างมีนยั ส�ำคัญ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากธนาคารก่อนด�ำเนินการ

3.2 การสรรหาผู้บริหารของธนาคาร ในต�ำแหน่งกรรมการ

4.2 การด�ำเนินการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย

ผู้จัดการใหญ่

ธนาคารมี ก ระบวนการในการสรรหาและคั ด เลื อ กอย่ า ง
โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะประกาศรับสมัคร เพื่อ
เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ มี ป ระสบการณ์ ใ นการ
บริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยธนาคารจะแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อท�ำหน้าที่สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงด�ำเนินการ
ก�ำหนดผลตอบแทน เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา
และแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
3.3 การสรรหาผู้ บ ริห ารของธนาคารในต� ำ แหน่ ง ผู้ บ ริห าร
สายงาน

คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน มี ห น้ า ที่
สรรหา คั ด เลื อ ก หรือกลั่นกรองบุคคลที่ได้รับ การเสนอชื่ อ เพื่ อ
พิจารณาแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�ำนาจใน
การจั ด การ ตามกระบวนการสรรหาและคั ด เลื อ กที่ โ ปร่ ง ใส
ปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ โดยร่ ว มกั บ กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาสรรหาบุคคลภายในธนาคารที่มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของสายงานนั้นๆ จาก
Successor Pool โดยเน้นการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสหมุนเวียนงาน
ไปปฏิ บั ติ ง านในด้ า นอื่ น เพื่ อ เรี ย นรู ้ ง านใหม่ ๆ และเสริ ม สร้ า ง
ขีดความสามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด�ำเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการ
ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ ห ากพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า
ไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมาทดแทนได้
ทัน จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และประสบการณ์ ภาวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร และเสนอคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อไป

4.1 นโยบายการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม

และบริษัทร่วม

ธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และ
คณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของธนาคารเข้าเป็น
กรรมการในบริษัทร่วม โดยธนาคารได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติส�ำหรับ
การใช้สทิ ธิออกเสียงในการประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
นอกจากนั้น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุนและ
การด�ำเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยจัดท�ำรายงาน
ผลการด�ำเนินงานและรายงานผลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือพิจารณากลั่นกรองและให้
ความเห็นก่อนน�ำเสนอต่อคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง หรือ
คณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการชุดอื่นใดตามที่ได้รับนโยบาย
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้กำ� หนดให้บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจทางการเงิน
น�ำส่งข้อมูลทางการเงินและรายการระหว่างกันรายไตรมาสมายังธนาคาร
เพื่อจัดท�ำงบการเงินรวม รวมถึงก�ำหนดให้รายงานข้อมูลการท�ำ
ธุรกรรมภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน เพื่อให้ธนาคาร
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสม�่ำเสมอ
ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิ น ต้ อ งเสนอขอความเห็ น ชอบส� ำ หรั บ กรณี ที่ มี เ หตุ ก ารณ์
เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน
การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมปัจจุบัน โดย
บริษัทย่อยก�ำหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และ
บริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนด�ำเนินการ
ธนาคารมีขอ้ ตกลงกับผูถ้ อื หุน้ อืน่ ในการบริหารจัดการบริษทั ร่วม
ในลักษณะ Joint Venture โดยมีจ�ำนวนกรรมการตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ และมีกรรมการอิสระตามทีห่ น่วยงานก�ำกับบริษทั นัน้ ๆ ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทใน
กลุ ่ ม ธุ ร กิ จทางการเงิ น ต้ อ งเสนอขอความเห็ น ชอบส� ำ หรั บกรณีที่มี
เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�ำคัญ เช่น การเพิ่มทุน
การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม
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ปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�ำหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหาร และบริษทั ร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กอ่ น
ด�ำเนินการ
ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัท
ร่วมในลักษณะ Joint Venture โดยมีจ�ำนวนกรรมการตามสัดส่วน
การถือหุน้ และมีกรรมการอิสระตามทีห่ น่วยงานก�ำกับบริษทั นัน้ ๆ ก�ำหนดไว้
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ธนาคารได้ก�ำหนดมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในไว้ใน
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ห้ามพนักงานท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ใน
ประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูล
ภายในอันเป็นสาระส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยัง
มิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ลว่ งรูม้ าใน
ต�ำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของ
ธนาคารและไม่ว่าการกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง
หรือผูอ้ นื่ หรือน�ำข้อมูลภายในนัน้ ออกเปิดเผยเพือ่ ให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าว
โดยตนได้รับประโยชน์
2. กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือ เทียบเท่าขึ้นไปในสายงาน
บัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่
ออกโดยธนาคาร ทั้งของตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิ ติ ภ าวะ ต่ อ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ก� ำ หนด นอกจากนี้ ก รรมการธนาคาร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รายงานการถือ
หลักทรัพย์ทอี่ อกโดยธนาคารทัง้ ของตน ของคูส่ มรสและของบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนติ ภิ าวะเป็นประจ�ำทุกเดือนต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการ
รายงานการมีส่วนได้เสียให้เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อม
ทั้งจัดส่งส�ำเนารายงานดังกล่าวให้ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนด
เกี่ยวกับการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป
3. การก�ำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายใน โดยก�ำหนดช่วงระยะเวลาที่จ�ำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออก
โดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้ขอ้ มูล
ภายในให้กรรมการ พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม�่ำเสมอ
ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร
นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�ำหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเปิดเผย
ข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการฯ ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของหน่วยงานทีเกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และเกีย่ วกับ
การซื้ อ ขายหุ ้ น ของ บมจ.ธนาคารกรุ ง ไทย ให้ ก รรมการแจ้ ง ต่ อ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคาร และผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง แจ้ ง ต่ อ

ฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ท�ำการซื้อขาย
6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

• ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
รอบปีบัญชี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบั ญ ชี ใ ห้ แ ก่ ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องธนาคารใน จ� ำ นวนเงิ น รวม
37,050,000 บาท
• ค่าบริการอื่น
ในรอบปีบัญชี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ งานจ้างที่ปรึกษาภาษีอากร (Tax call) งาน
จ้างที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โครงการ
Transform IT Governance การว่าจ้างบริการฝึกอบรม งานจ้างทีป่ รึกษา
โครงการ Financial Control Framework เป็นส่วนที่จ่ายไปในระหว่าง
ปีบญั ชี เท่ากับ 13,566,000 บาท และส่วนทีจ่ ะต้องจ่ายในอนาคต เท่ากับ
2,990,000 บาท
7. การน�ำหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดส
ี �ำหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (974) เมื่อ
วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้มีการพิจารณาหลัก ปฏิบัติ CG Code ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า CG Code เป็น
หลักปฏิบตั ทิ มี่ ปี ระโยชน์สำ� หรับคณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� หรือผูร้ บั ผิดชอบ
สูงสุดขององค์กรน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของ
ธนาคาร เพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน รวมทัง้ ได้มกี ารทบทวน
การด�ำเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละ
หลักปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าผลการปฏิบตั ิ (Outcome) มีความเหมาะสม
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรให้มีการพิจารณาและ
ทบทวนการน�ำหลักปฏิบตั ติ าม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาการด�ำเนินการ
ด้านต่าง ๆ เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสม
และต่ อ เนื่ อ ง และให้ บั น ทึ ก การพิ จ ารณาไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมติ
คณะกรรมการด้วย โดยทีผ่ า่ นมาธนาคารได้มกี ารทบทวนมาตลอดทุกปี
ส�ำหรับในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 14 / 2563
(1039) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีการพิจารณาทบทวนการน�ำ
หลักปฏิบตั ติ าม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร ทีไ่ ด้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้คงนโยบายการด�ำเนินการตามหลักปฏิบตั ิ CG Code ทีม่ คี วามเหมาะสม
และแนวปฏิบตั ขิ องธนาคารทีส่ อดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จ�ำนวน 3 แนวปฏิบัติ ดังนี้

150

แนวปฏิบัติตาม CG Code

• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
• ในกรณีทปี่ ระธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ควรพิจารณาก�ำหนด
(1) 	องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า
กึ่งหนึ่ง หรือ
(2) 	แ ต่ ง ตั้ ง กรรมการอิ ส ระคนหนึ่ ง ร่ ว มพิ จ ารณาก� ำ หนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการ

แนวปฏิบัติของธนาคาร
ที่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร

• กฎบั ต รคณะกรรมการธนาคารได้ ก� ำ หนดองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการไว้ว่า ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่
ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคาร
ควรส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอ�ำนาจระหว่างคณะกรรมการธนาคารและ
ฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการธนาคารทั้งหมด หรือ
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก�ำหนดวาระการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ปัจจุบัน โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการ
อิสระจ�ำนวน 6 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ�ำนวน 12 คน หรือเท่ากับ
ร้อยละ 50 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งคณะ
อย่างไรก็ตาม กฎบัตรคณะกรรมการอิสระได้กำ� หนดหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหนึ่งว่า เสนอแนะวาระการประชุมต่อ
ประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�ำคัญหรือประเด็นปัญหาที่
คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณาและยังไม่ได้มกี ารบรรจุไว้ในวาระการประชุม
• การทีป่ ระธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอิสระ มิได้กระทบต่อ
การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เนื่องจากประธานกรรมการ
ธนาคารเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่าน
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้มีการ
ก�ำหนด Skill Matrix ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึง ธนาคาร
มีแนวทางการถ่วงดุลอ�ำนาจ ดังนี้
- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการ
ด�ำเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�ำนาจ และโปร่งใส
- ประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการผูม้ อี ำ� นาจลงนาม และ
ไม่ใช่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมถึงไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร
- โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารและการจัดการมีการ
ตรวจสอบ และถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ ประธาน
กรรมการธนาคารไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการ
ก�ำหนดบทบาทหน้าทีแ่ ยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการธนาคาร
มีบทบาทหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของทั้ง
คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร ส่วนกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการ
บริหารจัดการธนาคาร ให้เป็นไปตามทิศทางและนโยบายทีค่ ณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�ำหนดไว้
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แนวปฏิบัติของธนาคาร
ที่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร

• คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดับการท�ำงานของกรรมการอิสระ โดย
ให้มีการด�ำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ของธนาคาร จัดให้มกี ฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
ที่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความ
รับผิดชอบและมีการแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอิสระ
•	คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มที ปี่ รึกษาภายนอก
มาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ
3 ปี และเปิดเผยการด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี

8. การปฏิ บัติตามหลั กการก� ำกั บดูแลกิ จการที่ ดีใน
เรื่องอื่น ๆ

•

รายงานการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�ำเนินงาน
ที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดี มีระบบบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและ
ความมัน่ ใจต่อผูถ้ อื หุน้ นักลงทุน ตลอดจนผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่าย เพื่อน�ำธนาคารไปสู่ความมั่นคง เพิ่มมูลค่า และเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน
ในการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร ได้มี
การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ที่แนะน�ำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code)
ที่แนะน�ำโดยคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ตลอดจนหลักเกณฑ์การ
ส�ำรวจโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย ทีจ่ ดั

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ ว่า ต้องจัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ทัง้ แบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทัง้ คณะ ปีละ 2 ครัง้
และน�ำผลการประเมิน ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงาน รวมถึง
ใช้ ป ระกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มที ปี่ รึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก็ได้ ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาทีเ่ ห็น
สมควร โดยต้องเปิดเผยการด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี
ปัจจุบนั ธนาคารยังไม่มกี ารตัง้ ทีป่ รึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร เนื่องจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคารทีม่ คี วามเหมาะสมอยูแ่ ล้ว โดยมี
- การก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น เที ย บเคี ย งกั บ หลั ก การ/
ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ำกับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก�ำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรทีด่ แู ลด้าน
การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)
- ทบทวนแบบประเมินเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- เปิดเผยการด�ำเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งในปี 2563
ธนาคารได้รับผลการประเมินตามโครงการดังกล่าวในภาพรวมอยู่ใน
เกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยมีการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการในปี 2563
สรุปได้ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1.1 นโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและ
อ�ำนวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุน
สถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่กระท�ำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการ
ซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งในก�ำไรตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ สิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผูถ้ อื หุน้
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
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บัญชี สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของธนาคารผ่านการ
พิจารณาในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่ส�ำคัญ
และมีผลต่อทิศทางในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังด�ำเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ มากกว่าสิทธิ
พื้นฐานตามกฎหมายในด้านอื่นๆ รวมถึงไม่กระท�ำการใดๆ ที่อาจ
เป็นการจ�ำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร
ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของธนาคาร ทัง้ ทาง
ด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน เช่น ผลการด�ำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน
บทวิ เ คราะห์ ผ ลการด� ำ เนิ น งาน ผลการจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ
จากสถาบันต่าง ๆ ข้อมูลงานวิจัยและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงข้อมูล
ที่ส�ำคัญที่ธนาคารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก
1.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น
1.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบ
ปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการ
ประชุมวิสามัญ ซึง่ จะเรียกประชุมวิสามัญเมือ่ ไรก็ได้สดุ แต่จะเห็นสมควร
หรือภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนด โดยให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา
และสถานที่ ซึง่ ค�ำนึงถึงความสะดวกของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะเข้าร่วมประชุมเป็น
ส�ำคัญ คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมได้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้ พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็น
ทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น โดยให้มีการบริหารจัดการ
ประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมถึง
การจัดท�ำรายงานการประชุมต้องมีการบันทึกข้อมูลที่เป็นสาระส�ำคัญ
อย่างถูกต้องครบถ้วน รวมถึงให้มกี ารเปิดเผยรายชือ่ กรรมการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมทั้งร้อยละของทั้ง 2 กรณีด้วย
ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี และไม่มี
การเรียกประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันที่ 9 เมษายน 2563
ต่ อ มาเนื่ อ งจากมี ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19
คณะกรรมการธนาคารจึงมีมติให้เลือ่ นการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ออก
ไปก่อน โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศให้ผถู้ อื หุน้ และนักลงทุนได้ทราบผ่าน
ระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของธนาคารเมือ่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 ทัง้ นี้ เมือ่ สถานการณ์
อยูใ่ นระดับทีค่ วบคุมได้อย่างต่อเนือ่ งและภาครัฐได้มมี าตรการผ่อนคลาย
การบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คณะกรรมการธนาคารจึงได้
ก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ในวันที่
10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชัน้ 3
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล
เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมทัง้
จั ด ท� ำ แผนที่ แ ละข้ อ มู ล การเดิ น ทางเป็ น เอกสารแนบส่ ว นหนึ่ ง ใน
หนังสือเชิญประชุม และน�ำส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกรายทีม่ สี ทิ ธิเข้าร่วมประชุม
ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
COVID-19 ธนาคารได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผูถ้ อื หุน้

รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงได้กำ� หนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ซึ่งได้น�ำส่ง
พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยได้ขอความร่วมมือให้ผถ้ ู อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ
ปฏิ บั ติ แ ละรั บ ทราบเรื่ อ งต่ า งๆ อาทิ การพิ จ ารณามอบฉั น ทะ
ให้ แ ก่ ก รรมการอิ ส ระ แทนการเข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเอง เพื่ อ
ลดปัจจัยความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อฯ จากการรวมกันของ
คนหมู่มาก การผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างการก่อนเข้าสู่
บริเวณสถานที่ประชุม การจัดท�ำแบบคัดกรองตนเองส�ำหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อฯ การลงทะเบียน
เข้า-ออก บนแพลตฟอร์มไทยชนะ เป็นต้น
1.2.2 การแจ้งเชิญประชุม และเอกสารการประชุม
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 11 / 2563
(1036) วันที่ 10 มิถนุ ายน 2563 ได้มมี ติกำ� หนดวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยภายในวันเดียวกันนี้ ธนาคารได้
ท�ำการเผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารดังกล่าวพร้อมกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับวันประชุมผูถ้ อื หุน้
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและความเห็นคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ วันก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date)
ให้ผถู้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารจั ด ท� ำ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และเอกสาร
ประกอบการประชุมรวมถึงรายงานประจ�ำปีทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยมีข้อมูลก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม วาระการ
ประชุมทีร่ ะบุวา่ เป็นวาระเพือ่ ทราบหรือเพือ่ อนุมตั ิ รวมทัง้ แบ่งเป็นเรือ่ งๆ
อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้ง
กรรมการและการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น
ในแต่ ล ะวาระการประชุ ม มี ก ารระบุ ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเหตุ ผ ล
ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเพียงพอ
อาทิ วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลทีเ่ สนอพร้อมทัง้ เหตุผลและข้อมูลประกอบ
เป็นต้น วาระเลือกตั้งกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อ-นามสกุล
อายุ ประวัติการศึกษาและการท�ำงาน จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียน/ไม่ใช่
บริษทั จดทะเบียนและองค์กรอืน่ ๆ ทีด่ ำ� รงต�ำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ และในกรณีที่เป็นการ
เสนอชือ่ กรรมการเดิมกลับเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอีกครัง้ ได้จดั ให้มขี อ้ มูล
การเข้าร่วมประชุมในปีทผี่ า่ นมา และวันทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการ
เป็นต้น วาระค่าตอบแทนกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต�ำแหน่ง โดย
ได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เป็นต้น วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชี มีข้อมูล
ประกอบ เช่น ชื่อและรายละเอียดของผู้สอบบัญชี ข้อมูลที่แสดงถึง
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ�ำนวนค่าสอบบัญชีที่เสนอ เป็นต้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้
ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วาระการประชุม สามารถส่งค�ำถามเป็นการล่วงหน้ามายังธนาคาร
ได้ที่ E-mail Address : share.holder@krungthai.com หรือติดต่อ
ส�ำนักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4132,
0-2208-4136, 0-2208-4144, 0-2208-4146
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ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกันทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของธนาคารตัง้ แต่วนั ที่ 19 มิถนุ ายน
2563 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ก่อนได้
รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ส�ำหรับการน�ำส่งหนังสือเชิญ
ประชุมให้แก่ผถู้ อื หุน้ ธนาคารได้มอบหมายให้บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคารเป็นผู้ด�ำเนินการ
ซึ่งได้น�ำส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุก
รายพร้อมกัน โดยแยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และ
ฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยน�ำส่งทางไปรษณีย์ในวันที่
2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 8 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันจ�ำนวน 1 ฉบับ
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน ถึง
2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการล่วงหน้า 10 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
1.2.3 การด�ำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเข้าร่วมการ
ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่จะติดภารกิจที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นที่ท�ำให้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ เพื่อชี้แจงผลการด�ำเนินงานและ
นโยบายบริหารงาน และตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมถึง
จัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) กรรมการธนาคารได้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 12 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจ�ำนวน
กรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ในฐานะ
Chief Financial Officer (CFO) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยธนาคารได้
มอบหมายให้ บริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด ท�ำหน้าทีด่ แู ลการประชุม
(Inspector) ดูแลการนับคะแนนเสียงให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และหลักการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี และได้เชิญผูถ้ อื หุน้ รายย่อย 1 คน เพือ่ เป็นผูแ้ ทนของทีป่ ระชุม
ในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี
ของธนาคารประจ�ำปี 2562 ได้แก่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงตอบค�ำถามที่เกี่ยวกับงบการเงินต่อที่ประชุม
รวมถึงผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด ซึ่งเสนอเป็นผู้สอบ
บัญชีประจ�ำปี 2563 และผูแ้ ทนสมาชิกอาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผถู้ อื หุน้ สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการ
ธนาคารซึง่ ท�ำหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมได้แจ้งรายชือ่ กรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริหาร และผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุมดังกล่าว ให้ผถู้ อื หุน้
ได้ทราบก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม
ธนาคารจัดให้มกี ารใช้บตั รลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
เพื่อพิจารณา โดยได้น�ำระบบคอมพิวเตอร์ และ QR Code มาใช้ในการ
รับลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง และมีการแสดงผลในทุกวาระ
ซึ่งช่วยให้การด�ำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น กฎเกณฑ์และกติกาที่ใช้ในการประชุม การสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยใน
การประชุมได้ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุมที่ก�ำหนด
ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้

ในทุกวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลา
แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกคนมีสทิ ธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระหรือเกี่ยวกับธนาคารได้โดยอิสระ ในเวลาที่
เพี ย งพอ และเป็ น ไปตามวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ก าร
แพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 ทีข่ อให้ใช้เวลาในการประชุมให้เป็น
ไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพตามทีไ่ ด้แจ้งต่อทีป่ ระชุมก่อนเริม่ เข้า
สู่วาระการประชุม โดยธนาคารตอบค�ำถามผู้ถือหุ้นภายหลังจากการ
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมทีก่ ำ� หนดไว้และค�ำถามทีเ่ กีย่ วข้องก่อน
ส�ำหรับค�ำถามอืน่ ธนาคารจะน�ำค�ำตอบเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร
โดยธนาคารได้บันทึกประเด็นต่าง ๆ เหล่านั้นที่ส�ำคัญ รวมถึงค�ำชี้แจง
ของธนาคารไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยไม่มีการให้
ค่าตอบแทนอืน่ แก่กรรมการนอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ทั้งนี้ ธนาคารได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึง
นโยบายและหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการ
ชุดย่อยต่าง ๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทน รวมถึงการค�ำนึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ ในการให้นโยบาย แก้ปญั หา และตัดสินใจในการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคาร เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึง่ ได้
เทียบเคียงกับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยได้เสนอจ�ำนวนเงิน
ค่าตอบแทน รวมถึงข้อมูลค่าตอบแทน ในปีทผี่ า่ นมา ซึง่ ทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 27 (ปี 2563) ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ
ประจ�ำปี 2563 ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมของ
ประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร และค่าเบีย้ ประชุมของ
ประธานกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมถึงเงินบ�ำเหน็จกรรมการ
ประจ�ำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทน
กรรมการไว้ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 99
ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจ�ำนวนหลายคน ธนาคารได้เสนอ
รายชื่อบุคคลทีละคนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการสรรหาและนโยบาย
การสรรหากรรมการ ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหากรรมการ
หน้า 145 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563)
มีกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 4 คน โดยกรรมการ
ทุกคนทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ได้ออก
จากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
และลงมติเรียบร้อยแล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุม
1.2.4 การเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ครัง้ ที่ 27
(ปี 2563) เสร็จสิ้น ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผล
การลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกสียง ในแต่ละวาระ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทาง
ระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และเว็บไซต์ของธนาคาร ก่อนเวลา 9.00 น. ของวันท�ำการถัดไป
ในการจัดท�ำรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี
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ครัง้ ที่ 27 (ปี 2563) ได้มกี ารบันทึกรายละเอียดในเรือ่ งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ไว้ด้วย
- รายชื่อและต�ำแหน่งของกรรมการซึ่งได้เข้าร่วม
ประชุมครบทั้ง 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งท�ำหน้าที่เลขานุการของ
ที่ประชุม ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร รวมถึงผู้บริหารสายงานบริหาร
การเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ผูแ้ ทนของบริษทั กรุงไทยกฎหมาย จ�ำกัด ซึง่ ท�ำหน้าที่
ดูแลการประชุม (Inspector) และผู้ถือหุ้นรายย่อย ที่เสนอชื่อเพื่อเป็น
ผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง
- วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง
และมติ ข องที่ ป ระชุ ม วิ ธี ก ารและขั้ น ตอนการสอบถามหรื อ แสดง
ความคิดเห็น ซึง่ เลขานุการของทีป่ ระชุมได้ชแี้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนเริม่ เข้า
สู่วาระการประชุม
- สรุปสาระส�ำคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค�ำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร
ของธนาคารที่ได้ตอบในแต่ละวาระ
- มติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พร้อมรายละเอียดจ�ำนวน
และสัดส่วนของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ที่ระบุอย่าง
ชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย
ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บน
เว็บไซต์ของธนาคารภายในก�ำหนด 14 วัน นับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
คือ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ซึง่ สามารถดาวน์โหลดได้ทงั้ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยธนาคารได้แจ้งสารสนเทศผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวการเผยแพร่รายงาน
การประชุมผูถ้ อื หุน้ และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีม่ ขี อ้ สงสัยหรือมีความเห็น
เกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็นมายังธนาคารได้ภายใน 1 เดือน นับตัง้ แต่วนั ทีท่ ปี่ ระชุมลงมติ
2. การปฏิบต
ั ิต่อผูถ
้ ือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable
Treatment of Shareholders)

เป็นธรรม

2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและ

ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ แต่ละรายอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และส่งเสริมผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ ทั้ง
ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้เข้าร่วม
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และได้ใช้สทิ ธิของตนในฐานะผูถ้ อื หุน้ โดยได้รบั การดูแล
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวก โดยเลือก
สถานทีจ่ ดั การประชุมทีง่ า่ ยต่อการเดินทาง และเพียงพอกับจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้
ทีม่ าเข้าร่วมประชุม รวมทัง้ จัดให้มเี จ้าหน้าทีต่ อ้ นรับดูแลอ�ำนวยความสะดวก
อย่างเพียงพอตลอดการประชุม เตรียมการรักษาความปลอดภัยและ
แผนรองรับเหตุฉกุ เฉินให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมประชุม รวมทัง้ มีการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม
2.2 หลักปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม
หุน้ ของธนาคารประกอบด้วยหุน้ 2 ประเภท คือ หุน้ สามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และ
ถื อ เสี ย งข้ า งมากเป็ น มติ ยกเว้ น กรณี ที่ เ ป็ น ไปตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ข้อบังคับของธนาคารหรือตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ธนาคาร

ก�ำหนดกระบวนการประชุมผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะทีส่ นับสนุนการปฏิบตั ติ อ่
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม อาทิ
2.2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
มี ร ายละเอี ยดการด� ำ เนิ น การด้ า นการก� ำ กั บดูแล
กิจการทีด่ ที เี่ กีย่ วกับการประชุมผูถ้ อื หุน้ การแจ้งเชิญประชุมและเอกสาร
การประชุม การด�ำเนินการประชุม รวมถึงการเปิดเผยมติและรายงาน
การประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้เปิดเผยไว้ใน ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
(Rights of Shareholders) สรุปได้ดังนี้
- ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึง่ มีรายละเอียดเกีย่ วกับก�ำหนด
วันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็น
คณะกรรมการในแต่ละวาระ เพือ่ ให้ผถ้ ู อื หุน้ และผูล้ งทุนทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการให้ข้อมูล
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการ
ออกเสียงลงคะแนนซึ่งไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน รวมถึงสิทธิการออกเสียง
ลงคะแนนของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ
1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตาม
ที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้เป็น
ประการอื่น นอกจากนี้ ในการด�ำเนินการประชุม เลขานุการของ
ที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าสู่
วาระการประชุม
- ธนาคารจั ด ท� ำ หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่พร้อมกันบนเว็บไซต์ของ
ธนาคารเป็นการล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยได้นำ� ส่งหนังสือ
เชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพร้อมกัน
แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผถู้ อื หุน้ สัญชาติไทย และฉบับภาษาอังกฤษให้แก่
ผู้ถือหุ้นต่างด้าว ทางไปรษณีย์เป็นเวลาล่วงหน้า 8 วัน ก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น
2.2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ ได้มสี ว่ นร่วมในการก�ำกับดูแลธนาคาร
และการคัดสรรบุคคลทีม่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมและปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอชือ่ บุคคลพร้อมข้อมูลด้าน
คุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับ
การคัดสรรผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาเลือก
ตั้งเป็นกรรมการ และการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด
ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
3 เดือนสุดท้าย ก่อนวันสิน้ สุดรอบปีบญั ชีวนั ที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดย
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้ก�ำหนดช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 และการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 28 (ปี 2564) ได้ก�ำหนดช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยธนาคารได้แจ้งการให้
สิทธิผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ในวันที่
24 กันยายน 2562 และ วันที่ 25 กันยายน 2563 ตามล�ำดับ ซึง่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้
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เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการและไม่มี
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดย
ธนาคารได้น�ำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้
กับผู้ถือหุ้นด้วย ได้แก่ แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด ครบทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก - แบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่าย
ไม่ซับซ้อน แบบ ข - แบบที่ก�ำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่
ละเอียดชัดเจนตายตัว ซึ่งธนาคารแนะน�ำให้ผู้ถือหุ้นใช้ และ แบบ ค
- แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ พร้อมทัง้ ได้เสนอชือ่
และข้อมูลของกรรมการอิสระจ�ำนวน 2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะ หลักฐานทีต่ อ้ งใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ซึง่ รวมถึง
เอกสารหรือหลักฐาน ค�ำแนะน�ำขั้นตอนในการมอบฉันทะด้วย โดยไม่มี
การก�ำหนดเงื่อนไขใดซึ่งท�ำให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ธนาคารดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ให้มีการเพิ่ม
วาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�ำเป็น โดยเฉพาะ
วาระส�ำคัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เว้นแต่
จะได้มีการด�ำเนินการถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด โดยที่ผ่านมา รวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่
27 (ปี 2563) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล�ำดับ
ระเบียบวาระทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ธนาคารได้
น�ำส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ เป็นการล่วงหน้าโดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงล�ำดับวาระ
การประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือ
นัดประชุม นอกจากนี้ ในวาระการพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ธนาคารได้
เสนอชือ่ กรรมการให้ผถู้ อื หุน้ ใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเลือกตัง้ กรรมการเป็น
รายคน
2.2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
- ธนาคารมี น โยบายห้ า มกรรมการ ผู ้ บ ริ ห าร
พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง น�ำข้อมูลภายในของธนาคารไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่ นตนหรือเผยแพร่ให้บคุ คลอืน่ ทราบ รวมทัง้ ก�ำหนดให้มกี าร
เก็บรักษาป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็นลายลักษณ์อกั ษร พร้อมทัง้ แจ้ง
แนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ โดยมีสาระส�ำคัญคือ ห้าม
พนักงานท�ำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในประการที่น่าจะ
เป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็น
สาระส�ำคัญต่อการเปลีย่ นแปลงราคาของหลักทรัพย์ทยี่ งั มิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรู้มาในต�ำแหน่งหรือ
ฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร และ
ไม่วา่ การกระท�ำดังกล่าวจะกระท�ำเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ตนเองหรือผูอ้ นื่ หรือ
น�ำข้อมูลภายในนัน้ ออกเปิดเผยเพือ่ ให้ผอู้ นื่ กระท�ำดังกล่าว โดยตนได้รบั
ประโยชน์
- กรรมการธนาคาร กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่
ผู้บริหารสายงาน และผู้ด�ำรงต�ำแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป ในฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง
ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ก.ล.ต.
ก�ำหนด

- ธนาคารมีการรายงานการถือหุ้นธนาคารของ
กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารสายงาน รวมถึง
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ�ำทุกเดือน และเปิดเผยการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น
ธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ�ำปีของธนาคาร
- ก�ำกับดูแลการซือ้ ขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้
ข้อมูลภายใน โดยก�ำหนดช่วงระยะเวลาที่จ�ำกัดการซื้อขายหลักทรัพย์
ทีอ่ อกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้
ข้อมูลภายในให้กรรมการ และพนักงาน ได้ทราบผ่านช่องทางสื่อสาร
ต่างๆ ของธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการ
ธนาคารแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และผูบ้ ริหารระดับสูง
แจ้งต่อฝ่ายก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ 2 เกี่ยวกับการซื้อขาย
หุ้นธนาคาร อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนท�ำการซื้อขาย
2.2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครัง้ ที่ 13 / 2552
(751) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้มีการพิจารณาให้มีการด�ำเนินการ
ตามมาตรา 89 / 14 มาตรา 89 / 15 และมาตรา 89 / 16 แห่งพระราชบัญญัติ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยก� ำ หนดให้
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคารทราบถึงการ
มีส่วนได้เสียของตน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการกิจการของธนาคารและบริษทั ย่อย ตามแบบฟอร์ม
ที่ธนาคารก�ำหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการ
มีส่วนได้เสียดังกล่าว และจัดส่งส�ำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้
ประธานกรรมการธนาคารและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน
7 วันท�ำการ นับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงาน ทั้งนี้ ในปี 2563 และที่
ผ่านมาโดยตลอด กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้มีการรายงาน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการธนาคารก�ำหนด นอกจากนี้
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. ได้ก�ำหนดให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสีย
ในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดย
ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้
3. การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสียต่างๆ
ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นส่วน
หนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์
ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้ ซึ่งธนาคารยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้
3.1.1 การปฏิ บั ติ ต ่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น : ธนาคารมุ ่ ง มั่ น ด�ำเนิน
ธุรกิจให้มผี ลประกอบการทีด่ ี สามารถสร้างผลก�ำไรให้เติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
และมั่นคง โดยด�ำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องอย่างครบถ้วน และยึดมัน่ ใน
หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ของผูถ้ อื หุน้ อีกทัง้ ยังมุง่ มัน่ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในระยะยาว นอกจากนี้ ธนาคารยังค�ำนึง
และให้ความส�ำคัญกับสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ โดยจัดให้มกี ารเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม�่ำเสมอ มีการจ่ายเงินปันผล
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ทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ได้แสดงความคิดเห็น
และมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของธนาคาร
3.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า: ธนาคารด�ำเนินการภายใต้
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความ
เต็มใจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงค�ำนึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัย
ของลูกค้า เพือ่ ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ให้
ลู ก ค้ า ได้ รั บ ประโยชน์ แ ละความพึ ง พอใจสู ง สุ ด โดยการน� ำ เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย
โดยมีการพัฒนากระบวนการท�ำงานและน�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
อย่างเหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยีตา่ งๆ
เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้าในการเข้าถึงบริการของ
ธนาคาร ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารมีมาตรการในการ
ดูแลรักษาความลับของลูกค้าทีร่ ดั กุม รวมทัง้ จัดให้มชี อ่ งทางเพือ่ รับเรือ่ ง
ร้องเรียนของลูกค้า และด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ ตลอด
จนการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และบริการ ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริม
การขาย (sales conduct) ธนาคารได้ ก ระท� ำ อย่ า งมี
ความรับผิดชอบ ไม่ทำ� ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์จากความ
เข้าใจผิดของลูกค้า
3.1.3 การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: มีนโยบายในการปฏิบัติต่อ
เจ้าหนีท้ กุ กลุม่ ได้แก่ ผูฝ้ ากเงิน ผูถ้ อื หุน้ กู้ และเจ้าหนีอ้ นื่ ๆ อย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม
ต่อทัง้ สองฝ่ายตามสัญญา หรือเงือ่ นไขต่างๆ ทีต่ กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้
ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจา
ต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง
ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่ำเสมอ
3.1.4 การปฏิบัติต่อคู่ค้า: ธนาคารมีหลักในการด�ำเนิน
ธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและ
เงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดย
ยึดผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส�ำคัญ ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง มีการให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และอยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของความจริงแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของก�ำนัล สินน�้ำใจ การเลี้ยง
รั บ รอง หรื อ บริ ก ารที่ จั ด ขึ้ น ให้ เ ป็ น การส่ ว นตั ว หรื อ หมู ่ ค ณะอย่ า ง
เฉพาะเจาะจง เพื่อหลักเลี่ยงข้อครหาต่าง ๆ และป้องกันมิให้เกิดความ
โน้มเอียงทีอ่ าจจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นพิเศษ โดยยึดถือ
การปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ เพื่อ
การพัฒนาการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน ในบางกรณีที่สามารถ
ช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิต
และให้บริการทีไ่ ด้มาตรฐาน ชีแ้ จงและดูแลให้คคู่ า้ เคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า
ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�ำหนดนโยบายการจัดหาพัสดุ
ของธนาคาร ดังนี้
ก. การด�ำเนินงานด้านการพัสดุของธนาคารต้องเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด โปร่งใส และคุม้ ค่า สามารถตรวจสอบ
ติดตามประเมินผลได้ทุกขั้นตอน
ข. การจัดหาพัสดุต้องด�ำเนินการให้เกิดผลดีต่อ

ธนาคารมากที่สุด และได้รับพัสดุตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
ผู้ใช้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จ�ำนวน ตรงตามเวลาที่ต้องการใช้งาน
และการให้บริการ
ค. การจัดหาพัสดุจะต้องกระท�ำอย่างเปิดเผยและ
เที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงคุณภาพ ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อธนาคาร
ผลกระทบต่อภาระของประชาชนและสังคม โดยไม่ถอื ราคาทีเ่ สนอต�ำ่ สุด
เป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่คำ� นึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าในระยะยาว
และมี ก ารน� ำ ปั จ จั ย ต่ า งๆ มาประเมิ น กั บ ผลลั พ ธ์ ที่ จ ะได้ จ ากการ
จัดหาพัสดุ แล้วเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อธนาคาร
ง. การจัดหาพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยค�ำนึงถึงคุณสมบัตแิ ละความสามารถ
ของผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเสมอภาค ทั้งในด้านการให้ข่าวสาร
และการพิจารณาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคล
หรือนิติบุคคลเหล่านั้น
เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพจัดหาและจัดจ้างตามที่ธนาคาร
ก�ำหนด และ/หรือ เป็นผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์
2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของ
ทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค�ำสั่ง
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ต้องเป็นผู้มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมในนามบริษัท
ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล แต่ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นซองเสนอราคา
ด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอ�ำนาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน หรือ
พนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด�ำเนินการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือ
มอบอ�ำนาจทีล่ งนามโดยกรรมการหรือเป็นหุน้ ส่วนผูม้ อี ำ� นาจกระท�ำการ
ในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราส�ำคัญของบริษัท/ห้าง
มามอบต่อธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
5. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญ
ในขณะที่เข้าร่วมการจัดหาพัสดุ และในขณะที่ลงนามสัญญา
6. ไม่ เ ป็ น ผู ้ มี ผ ลประโยชน์ ร ่ ว มกั น กั บ ผู ้ ป ระสงค์ จ ะ
เสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และไม่เป็นผู้กระท�ำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกฟ้อง
ล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างขอฟื้นฟูกิจการ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการ
ปรับโครงสร้างหนี้ โดยผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผูจ้ ดั ท�ำหนังสือรับรอง
ยืนยันนิติบุคคล/บุคคล
แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับธนาคาร
1. ความซื่อสัตย์สุจริต
1.1 ต้องด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมอันดี
1.2 ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น ปลอมปนสินค้า หรือ
ส่งสินค้าที่มาตรฐานต�่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น
1.3 ไม่เสนอหรือให้สิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งในรูปแบบ
ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการอ�ำนวยความสะดวกในเรื่อง
ต่างๆ หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจกระท�ำการใดๆ
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2. การเก็บรักษาความลับ
2.1 มีนโยบาย และการสือ่ ความให้พนักงานในบริษทั
รักษาข้อมูลความลับของธนาคาร
2.2 ต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับ
และไม่น�ำข้อมูลของธนาคารไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และ/
หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้า
พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของธนาคาร
2.3 ต้องมีแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
(Business continuity plan) เพื่อรองรับกรณีงานที่ให้บริการมีปัญหา
หยุดชะงักลง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
3. การเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
3.1 ต้องปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ของทางการทีเ่ กีย่ วข้อง
เคารพวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด�ำเนิน
ธุรกิจ
3.2 ต้องจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ทลี่ กู จ้างพึงได้
ตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
4. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
หากพบว่ามีการด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่าง
ผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และบุคลากรของธนาคาร
4.2 ต้องด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขัน้ ตอน ก่อให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและ
เป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และ
การบิดเบือนกลไกการแข่งขัน
5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5.1 ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องให้กบั
ลูกจ้าง และด�ำเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
5.2 สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
และชุมชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ด�ำเนินธุรกิจ
3.1.5 การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร: มุ่งมั่น
ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�ำไว้กับพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร มี
การประสานประโยชน์ดา้ นองค์ความรูเ้ พือ่ พัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และให้ความช่วยเหลือ
ธุรกิจธนาคารในลักษณะเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจ
โดยรวม
3.1.6 การปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่ง: ธนาคารมีนโยบายการประกอบ
ธุรกิจด้วยการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เปิดเผย โปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มนี โยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายป้ายสี
กลั่ น แกล้ ง หรื อ บิ ด เบื อ นข้ อ เท็ จ จริ ง ของคู ่ แ ข่ ง แต่ ขณะเดียวกัน
ก็หลีกเลี่ยงการตกลงหรือการพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงาน
หรือสถาบันการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับต�ำแหน่งที่ตั้งภูมิประเทศ การตลาด
การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์
บริการ หรือแผนธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจ
ของธนาคาร
3.1.7 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ธนาคาร
ให้ความส�ำคัญและมุง่ ปลูกฝังจิตส�ำนึกในเรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่าน

นโยบายและโครงการด้ า น CSR ต่ า งๆ ที่ ธ นาคารจั ด ขึ้ น ด้ ว ย
ความมุง่ มัน่ ในการเป็นองค์กรทีด่ ขี องสังคม มีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม ในด้านสิ่งแวดล้อม แม้ธุรกิจ
ของธนาคารจะเกีย่ วข้องกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก ซึง่ ไม่ได้สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคาร
ก็ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยได้กำ� หนดไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และตั้งเป้าหมายในการป้องกันและ
ควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากการด�ำเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
3.1.8 การปฏิบตั ติ อ่ คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร: คณะกรรมการ
และผูบ้ ริหารของธนาคารได้รบั รูถ้ งึ สิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็น
แบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่ธนาคาร
ก�ำหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
3.1.9 การปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน: ให้ความส�ำคัญกับการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มรี ะบบการบริหารงานบุคคลทีเ่ ปิดโอกาส
ให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกัน มีการปฏิบตั ิ
ที่ เ ป็ น ไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเป็ น ธรรม
และเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ควบคู ่ ไ ปกั บ การดู แ ลในเรื่ อ งเงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อนื่ ๆ รวมถึงสวัสดิการพนักงาน ให้อยูใ่ น
ระดับทีส่ ามารถเทียบเคียงกับบริษทั ชัน้ น�ำทัว่ ไป ค่าตอบแทนทีส่ อดคล้อง
กับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
วัดผลการปฏิบัติงานตามบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard)
ส�ำหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ธนาคารได้ด�ำเนินงานตาม
นโยบาย PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยผลการปฏิบัติงานเป็นส�ำคัญ” โดยพนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance ของตนเอง นอกจากนัน้ ธนาคาร
ดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมตาม
ต� ำ แหน่ ง หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ ให้ อ ยู ่ ใ นอั ต ราที่ เ ที ย บเท่ า กั บ
ธนาคารพาณิชย์ชั้นน�ำหรือสถาบันการเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่
หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
ธนาคารมีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
และกระบวนการพัฒนาบุคลากร เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของพนักงานให้พร้อม
รับการแข่งขันทางธุรกิจอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความส�ำคัญในความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้
ปลอดภัยและเอื้อต่อการท�ำงาน มีการก�ำหนดมาตรการความปลอดภัย
ทีต่ อ้ งด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและทีธ่ นาคารก�ำหนดขึน้ รวมทัง้
ก�ำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดท�ำคู่มือแผนฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของธนาคาร
ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ หรือเมือ่ เกิดวิกฤต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังส่งเสริม
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันตาม
แนวทางที่ก�ำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณพนักงาน ส�ำหรับสวัสดิการ
พนักงาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โดยการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น จัดให้มสี ถานพยาบาลธนาคาร
เพือ่ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว และผูเ้ กษียณอายุ
ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล โครงการ
ฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน และให้เงินกู้สวัสดิการ
เป็นต้น
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3.1.10 การปฏิบตั ติ อ่ ภาครัฐ: การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
นอกจากการมุง่ สร้างผลก�ำไรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สร้างความมัง่ คัง่ ให้แก่ลกู ค้า
และสนับสนุนให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ธนาคารยังให้
ความส�ำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก�ำหนด และ
กฎระเบียบต่างๆ จากหน่วยงานก�ำกับอย่างเคร่งครัด รวมถึ ง ให้
ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็น
อย่างดี เพราะธนาคารเชือ่ มัน่ ว่า การด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคูก่ บั
การมี จ ริ ย ธรรมที่ ดี นั้ น เป็ น รากฐานส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ธ นาคารเติ บ โต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
3.1.11 การเคารพสิทธิมนุษยชน: ธนาคารดําเนินธุรกิจ
โดยยึดถือกฎหมายทั้งภายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human
Rights หรือ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชน
ในทุกๆ สายธุรกิจและในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคารดําเนินกิจการ ธนาคาร
เคารพในการปกป้องรักษา รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่กําหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
3.1.12 การเคารพสิทธิดา้ นทรัพย์สนิ ทางปัญญา : ธนาคาร
จะไม่ ล ะเมิ ด ต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาทั้ ง หลาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมี
ลิขสิทธิอ์ นื่ ๆ โดยในการใช้เผยแพร่ หรือดัดแปลงทรัพย์สนิ ทางปัญญาใดๆ
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน
ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปกป้องทรัพย์สนิ ทางปัญญาของธนาคาร
ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า
และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารด้วย
3.1.13 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: ธนาคารมี
นโยบายการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีและประกาศนโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti bribery and Coruption
Policy) ต่ อ สาธารณะ รวมถึ ง มี ช ่ อ งทางในการรั บ แจ้ ง เบาะแส
การกระท�ำความผิด (Whistle Blowing) ทีเ่ ปิดโอกาสให้ทกุ คนแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิด รวมทัง้ ป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่น ๆ และคู่ค้ามีและประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกทั้งเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายด้วย และได้รบั รองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
3.1.14 การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ: ธนาคารจะแข่งขัน
ทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการที่โปร่งใส โดย
การด�ำเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายและ
กฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างก�ำหนดไว้ รวมทั้งธนาคารจะไม่
แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อกระท�ำการใดๆ ที่
ไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ
จากหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
รวมทั้งจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบน
และคอร์รัปชัน

3.2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
ธนาคารด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุง่ เน้นการ
บริหารจัดการด้วยความซือ่ สัตย์ โปร่งใสเป็นธรรมต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียและ
ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า
สังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และหน่วยงานก�ำกับ อีกทั้งธนาคารได้ประกาศใช้
นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญทีช่ ว่ ย
สร้างความมุง่ มัน่ พัฒนาในกระบวนการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน
สร้างการเติบโต เสริมความมัง่ คัง่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ ตามวิสยั ทัศน์
ของธนาคาร “Growing Together” โดยธนาคารมีการก�ำหนดนโยบาย
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ให้
ความส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์
ของผลกระทบ (Impact) ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการค�ำนึงเรื่อง
สิทธิใ์ นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ ลากหลาย
อาทิ ในปี 2563 ธนาคารได้ด�ำเนินการปรับปรุงนโยบายคอร์รัปชันให้
เทียบเท่ามาตรฐานสากลภายใต้หลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
การรับหรือให้สินบน และการคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
โดยธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดขึน้ ได้ (Zero Tolerance) นอกจากนี้
ได้มีการด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน�ำผลที่ได้มา
ปรับปรุงสภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความ
คาดหวังของพนักงาน โดยมีการส�ำรวจความมุ่งมั่นจากการปฏิบัติงาน
ปีละ 2 ครั้ง อีกทั้ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
เข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่างๆ ทีธ่ นาคารจัดขึน้ เช่น ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิใ์ น
การแสดงความเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระในการประชุ ม ผู ้ ถื อ หุ ้ น หรื อ
เสนอวาระ เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการของธนาคาร และมี
กระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง ในการเสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณีที่
เป็นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
คณะกรรมการมีเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ า ยมี ค วามพึ ง พอใจ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย สามารถติ ด ต่ อ กั บ
คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง อาทิ
ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความเห็น
ต่อธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียน
จากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด
ธนาคารได้ ก� ำ หนดนโยบายการแจ้ ง เบาะแสการ
กระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
สามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใด
พบเห็นการกระท�ำความผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
ของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทุจริต
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับต่างๆ
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก่ ำ� หนดไว้ ทัง้ นี้ รายชือ่ ของผูแ้ จ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รบั การคุม้ ครองทัง้ ระหว่างการ
ด�ำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ดังนี้
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

-	ประธานกรรมการธนาคาร
E-Mail: whistletruth@krungthai.com
- Whistle Blowing Team
E-Mail: whistle@krungthai.com
- จดหมาย:
	Whistle Blowing Team ส�ำนักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
- โทรศัพท์: 02-208-4120
- โทรสาร: 02-256-8778
ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
-	Krungthai Contact Center 02-111-1111
ตลอด 24 ชั่วโมง
- เว็บไซต์ธนาคาร
- E-Mail: compliant.center@krungthai.com
-	https://www.contactcenter.ktb.co.th
หรือ E-Mail: call.callcenter@krungthai.com
- โทรสาร: 02-256-8170
-	จดหมาย: บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 อาคารนานาเหนือ
ชั้น 13 ส�ำนักกรรมการธนาคาร ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
หรือ ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�ำโพง กทม. 10331
-	แบบสอบถามการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า
โดยทีม Business Risk and Macro Research
จะรวบรวมส่ ง ให้ ผู ้ บ ริ ห ารและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องด�ำเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป
-	ส� ำ หรั บ พนั ก งาน สามารถแจ้ ง เบาะแสหรื อ
เสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร
โดยตรงทางอีเมลของคณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ซึง่
จะมี E-Mail Address ในระบบ Intranet ของ
ธนาคารและมีช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้
E-Mail: hr.care@krungthai.com ซึ่งดูแล
โดยผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาลผู้บริหาร กลุ่มสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์ และผู้บริหารฝ่ายบริหาร
งานวินัยและพนักงานสัมพันธ์
Hotline ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-208-8887/
E-Mail: Hr_hotline@krungthai.com
ช่ อ งทางส� ำ หรั บ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอแนะ
ประเด็นทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ ธนาคาร หรือเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิของผูถ้ อื หุน้
ผ่านคณะกรรมการอิสระ ทาง E-Mail: share.holder@krungthai.com
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้ธนาคาร
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน มีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม จนเกิดเป็นวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขึ้นใน

องค์กร ให้เป็นทีย่ อมรับของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน มีการเปิดเผย
ข้อมูลของธนาคาร สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานที่ส�ำคัญต่างๆ พร้อมทั้งจัดท�ำคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ทุกส่วนงาน ทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร
4.2 หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4.2.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ธนาคารมีการด�ำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของธนาคาร โดยสาระส�ำคัญของการด�ำเนินการ
ดังนี้
4.2.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบ
สารสนเทศ
ธนาคารเว็บไซต์ย่อย คือ e-Procurement
(ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่เชื่อมโยงโดยตรง (Quick Link) กับเว็บไซต์
ของธนาคาร เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดู
ข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร ภายในเว็บไซต์นใี้ ห้มขี อ้ มูล
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารจัดซื้อกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นปัจจุบันไว้ มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วยประกาศการจัดซือ้ จัดจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและ
ประกวดราคา ประกาศผลรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ประกวดราคา
และการประมูล นอกจากการสืบค้นข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างของธนาคาร
ตามทีไ่ ด้เผยแพร่ไว้แล้ว ในกรณีผสู้ นใจทีจ่ ะเสนองานในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของธนาคาร สามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เพียงแต่แจ้ง
ข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ธนาคาร
ก�ำหนด
4.2.1.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและ
ข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคล ภายนอกที่ร้องขอ
หน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน สามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารได้
ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร ดังนี้
ก) หน่วยงานที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสาร
หลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค�ำในฐานะพยานบุคคล
สามารถขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค�ำขอเปิดบัญชี รายการ
ทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก ขอตรวจสอบข้อมูลการฝาก-ถอนเงิน
ขอทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เป็นต้น
ข) หน่วยงานและบุคคลทีไ่ ม่มอี ำ� นาจตามกฎหมาย
ในการขอตรวจสอบข้อมูล จะมีทั้งหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่วนใหญ่เป็น
การร้องขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้
เนื่องจากตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ก�ำหนดไว้ว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่
ในความควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือผู้อื่น
โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลทีใ่ ห้ไว้ลว่ งหน้า
หรือในขณะนั้นไม่ได้
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4.2.2 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการของการเป็น
บริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินอย่างเพียงพอ
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทัว่ ถึง เชือ่ ถือได้ และทันเวลา ตามข้อก�ำหนด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การเปิดเผยข้อมูล
ผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี
(แบบ 56-2) เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย ซึง่ ช่วยให้ผถู้ อื หุน้ ลูกค้า
และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และ
เชื่อถือได้ โดยมีการด�ำเนินการต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
4.2.2.1 การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเงิน
คณะกรรมการธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่องบการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี มีการก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำ
งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
หลักการบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงาน
ของธนาคารอย่างแท้จริง จัดให้มีการรายงานผลการด�ำเนินงาน และ
เปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ำกับดูแล
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารได้
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำ
หน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงาน
ทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมัน่ ใจได้
ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าวมีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินทีร่ บั รองทัว่ ไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการธนาคารให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
คุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
ต่องบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี มีการก�ำกับดูแลให้การ
จัดท�ำงบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยยึดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อนผล
การด�ำเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง จัดให้มีการรายงานผลการ
ด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนด เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการ
ธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการ
อิสระ เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลสอบทานความน่าเชือ่ ถือและความถูกต้อง
ของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบ
ควบคุ ม ภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีป ระสิท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผล จึงมัน่ ใจได้วา่ งบการเงินของธนาคารดังกล่าวมีความน่าเชือ่ ถือ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตาม
กฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน
- การน�ำส่งงบการเงินและรายงานทางการเงิน

ภายในเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ ได้แก่ ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามที่กฎหมายที่
เกี่ยวข้องก�ำหนด
- การจัดท�ำค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อสรุปอธิบายในเชิงวิเคราะห์ และใช้เป็น ข้อมูลประกอบ
การเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส
- การจัดท�ำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ทั้งค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และค่าบริการอื่น
ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี
- คณะกรรมการธนาคารจั ดให้ มี ร ายงาน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดยธนาคาร
เปิดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีใน
รายงานประจ�ำปี
4.2.2.2 การเปิดเผยข้อมูลทีไ่ ม่เกีย่ วกับการเงิน
- การเปิดเผยการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ธนาคาร เช่น การให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้ธนาคารจัดท�ำ
นโยบายด้านบรรษัทภิบาลเป็นลายลักษณ์อกั ษร อาทิ นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และ
นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน เป็นต้น
- การจัดท�ำรายงานการปฏิบัติตามหลักการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืน เป็นประจ�ำทุกปี โดยได้
เผยแพร่นโยบายและรายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร
- การเปิดเผยรายชือ่ ประวัติ บทบาท หน้าที่
และวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จ� ำ นวนครั้ ง ของการประชุ ม และจ� ำ นวนครั้ ง ที่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า น
เข้ า ร่ ว มประชุ ม ในปี ที่ผ ่ า นมา ประวั ติก ารฝึ ก อบรมของกรรมการ
ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี และบนเว็บไซต์ของธนาคาร
- การเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นธนาคาร
ข้อมูลการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหาร ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม
4.2.2.3 การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการเงินและ
ไม่เกี่ยวกับการเงิน
- การเปิ ด เผยนโยบายและจ� ำ นวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ะท้อนภาระหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบ โดยธนาคารได้ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนด
ค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน
ของธนาคาร เทียบเคียงได้กบั บริษทั ในกลุม่ ธุรกิจระดับเดียวกัน และต้อง
เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4.2.3 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารจัดให้ทมี Finance Strategy ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการให้ บ ริ ก ารและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารความเคลื่ อ นไหวของ
ธนาคาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย
ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุน
ทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเท่าเทียม
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2563
ธนาคารโดยผูบ้ ริหารระดับสูงและเจ้าหน้าทีน่ กั ลงทุนสัมพันธ์ ได้พบและ
ให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่าง ๆ ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

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

้
จ�ำนวนครัง

46
4
50

ข้อมูลการติดต่อกับทีม Finance Strategy
โทรศัพท์: 		 0-2208-3668-9
โทรสาร:		 0-2256-8800
E-Mail:		 ir@krungthai.com
ที่อยู่:				 บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชัน้ 6
เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
เว็บไซต์ธนาคาร: เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์”
4.2.4 การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ธนาคารได้มอบหมายให้ทีม Marketing Strategy
รับผิดชอบเผยแพร่ขา่ วสารของธนาคารผ่านสือ่ มวลชนในโอกาสต่าง ๆ ใน
ปี 2563 ดังนี้
รูปแบบการเข้าพบ

้
จ�ำนวนครัง

ข่าวเผยแพร่ (Press Release)

145

การแถลงข่าว (Press Conference)

13

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview)

9

รวม
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Responsibilities of the Board)

ในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณา
ทบทวนการน�ำหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร ทีไ่ ด้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว
คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้คงนโยบายในการด�ำเนินการตาม
แนวปฏิบตั ติ าม CG Code ทีม่ คี วามเหมาะสม มาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจ
ของธนาคารเพือ่ สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน โดยได้ทบทวนการ
ด�ำเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละ
หลักปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (outcome) มีความเหมาะสม
สรุปได้ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผูน้ ำ� องค์กรทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
1.1 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการบริหาร
จัดการที่ดี เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทัว่ ถึง ควบคูก่ บั การให้ความรูท้ างการเงิน
เพือ่ สนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ภายใต้
การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน�ำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้
บริการทางการเงิน มีการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการ
สร้างคุณค่าให้แก่กจิ การอย่างยัง่ ยืน มุง่ เสริมสร้างความมัน่ คงทางการเงิน
และมี ผ ลตอบแทนต่ อ ผู ้ ถื อ หุ ้ น ในระดั บที่ เ หมาะสม สนั บสนุ น การ
ด�ำเนินงานภาครัฐ มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับ
ชั้นน�ำ โดยได้อนุมัติทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินการดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision)
Growing Together for Sustainability กรุงไทย เคียงข้างไทย
สูค่ วามยัง่ ยืน: มุง่ มัน่ ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพือ่ สนับสนุน
การเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น
พันธกิจ (Mission)
(1) ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน
(2) ให้บริการและค�ำแนะน�ำทีม่ คี ณุ ค่าแก่ลกู ค้าอย่างต่อเนือ่ ง
(3) ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(4) สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
1.2 ในการก�ำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการ
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ในการด�ำเนินธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ที่สอดคล้องกับพันธกิจ และติดตามดูแลให้มีการน�ำแผนยุทธศาสตร์
ธนาคารไปปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง และสามารถสนับสนุนทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็น
เพื่อจะให้ส�ำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการด�ำเนินธุรกิจให้เป็น
ไปอย่างโปร่งใส ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�ำนึกที่จะดูแลรักษา
ผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์และระมัดระวัง และให้มกี าร
รายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม
เพือ่ การติดตามประเมินผล โดยมีการทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก
รวมถึงยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�ำทุกปี ตลอดจนมีนโยบายให้
ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด�ำเนินงานของธนาคาร
ให้ได้รับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และน�ำไปสู่การปฏิบัติ
ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร
1.3 คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ดู แ ลให้ ก รรมการทุ ก คนและ
ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ
ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งก�ำกับดูแลการด�ำเนิน
กิจการทัง้ หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร
มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ภายใต้เงือ่ นไข
และข้อก�ำหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารได้
อนุมตั กิ ฎบัตรคณะกรรมการธนาคารทีร่ ะบุอำ� นาจและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนบทบาทหน้ า ที่ ข องประธาน
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กรรมการธนาคาร เพือ่ ใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการธนาคาร
ทุกคน โดยมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป
และให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้มีความ
เหมาะสมและทั น สมั ย อยู ่ เ สมอ โดยธนาคารได้ เ ผยแพร่ ก ฎบั ต ร
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อย
ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร
1.4 คณะกรรมการธนาคารมีความมุง่ มัน่ และตระหนักถึงการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางการ
ก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี เพือ่ ให้เป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศ
ในการด�ำเนินธุรกิจ บนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ
ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่
ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนที่ส�ำคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ ยืนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้อนุมตั ใิ ห้จดั ท�ำนโยบายการ
ก�ำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ถือปฏิบัติทั่วทั้ง
องค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2545 และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบาย
ดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและทันสมัย
โดยธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ ทัง้ ฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ
ธนาคาร
1.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศใช้คู่มือ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาตั้งแต่ปี 2541 และได้มีการ
ปรับปรุงเป็นระยะๆ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์
ต่าง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง และมีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของ Industry Code of Conduct
ของสมาคมธนาคารไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ
ผู ้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คนของธนาคารประพฤติ ต นให้ อ ยู ่ ใ น
กฎระเบียบ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย และ
ไม่ใช่เพียงการปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับจรรยาบรรณนีเ้ ท่านัน้ แต่ยงั รวมถึง
การมีความเข้าใจและเจตนาในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้วย โดยก�ำหนด
ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ ในการติดตามดูแลให้
มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัยพนักงาน
ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน ได้ผ่านการพิจารณาทบทวนและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 9 หมวดครอบคลุม
3 หลักการใหญ่ที่ธนาคารยึดมั่นในการด�ำเนินธุรกิจเสมอมา ได้แก่
ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
(Fairness) และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Responsible to
Stakeholders) ดังนี้
(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการซื่อสัตย์
ส่วนตน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีจริยธรรม การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการให้หรือรับสินบน
และการทุจริต การบริจาคการกุศล การตอบแทนและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม การดูแลสิง่ แวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ
(2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทด้าน
การบริหาร บทบาทด้านการก�ำกับดูแล และการท�ำธุรกรรมกับธนาคาร
(3) มาตรฐานการให้บริการ

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานข้อ
ก�ำหนดและเงือ่ นไขการให้บริการ ข้อก�ำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับการให้บริการ
และมาตรฐานการทวงถามหนี้
(4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับความหลากหลาย
ในการจ้างงาน ความเสมอภาคในการท�ำงาน ความมีเกียรติในการ
ปฏิบัติงาน สถานที่ท�ำงานที่ปลอดภัย และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประกอบด้ ว ยหลั ก การแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การดู แ ล
ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า การด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า
และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการตลาด
(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล
ภายในและการปิดกั้นข้อมูล กิจกรรมการลงทุนส่วนบุคคล หลีกเลี่ยง
ความขัดแย้ง และการรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ
(7) การจัดการข้อมูล
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการข้อมูล
ที่เป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ
(8) การก�ำกับดูแลโดยรวม
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระบบแจ้งเบาะแสภายใน
(9) การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผูกขาดทาง
การค้า การระงับข้อพิพาทภายใน และการระงับข้อพิพาทภายนอก
หลักปฏิบัติ 2 ก� ำหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายหลั ก ของ
กิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define Objectives that Promote
Sustainable Value Creation)
2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ธนาคาร เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในการ
ทบทวน ได้ดำ� เนินกระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการพิจารณาด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบรอบด้าน ทัง้ ปัจจัยภายในและภายนอกในทุกมิติ ทัง้
ในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงความพร้อม ความช�ำนาญ
และความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร รวมทั้งข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ ทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร ผลส�ำรวจความ
ต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส�ำคัญ รวมถึงผลส�ำรวจ
ทัศนคติของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน เป็นต้น และก�ำหนดกรอบ
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร
รวมถึงติดตามดูแลให้มกี ารน�ำไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
โดยธนาคารจัดให้มีการประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการ
ธนาคาร ฝ่ายจัดการของธนาคาร และผู้บริหารของบริษัทในเครือ เพื่อ
ก�ำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส�ำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นกลุม่ ธุรกิจ
ให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ซึง่ ฝ่ายจัดการน�ำความคิดเห็นทีไ่ ด้จาก
การประชุมไปประกอบการจัดท�ำแผนธุรกิจของธนาคารและน�ำเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ และด�ำเนินการ
สื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคารรวมทั้งเป้าหมายที่
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ส�ำคัญให้พนักงานในองค์กรได้ทราบโดยทัว่ กัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนา
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร (Business Strategy
Seminar) เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการสาขา
ส�ำนักงาน และระดับฝ่ายขึ้นไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการ
บริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุก
2.2 คณะกรรมการธนาคารมี น โยบายให้ มี ก ระบวนการ
ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสาร ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย
กับธนาคารทีช่ ดั เจน มีการก�ำหนดกลุม่ ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ธนาคารทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนมีการก�ำหนดแนวปฏิบัติต่อ
ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย โดยธนาคารได้กำ� หนดเรือ่ งต่าง ๆ นีไ้ ว้ในนโยบาย
การก�ำกับดูแลกิจการของธนาคาร และได้เปิดเผยการปฏิบตั ไิ ว้ในหัวข้อ
การค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 145 อาทิ หลักการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม การแจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึง่ มีการระบุชอ่ งทางด�ำเนินการไว้อย่างชัดเจน
เป็นต้น
2.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่กระท�ำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้
มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผูม้ สี ว่ นได้
เสียในการประสานประโยชน์อย่างเป็นธรรมและร่วมเสริมสร้างความ
มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับกิจการ สรุปได้ดังนี้
2.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมาย
ทั้งภายในประเทศและกฎหมายสากล รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล
Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคาร
สนับสนุนหลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในทุก ๆ สายธุรกิจ และใน
ทุก ๆ พืน้ ทีท่ ธี่ นาคารด�ำเนินกิจการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรักษา
รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการ
ก�ำหนดเรือ่ งสิทธิมนุษยชนอยูใ่ นระเบียบปฏิบตั งิ านในเรือ่ งของการว่าจ้าง
พนักงานและแต่งตั้งด�ำรงต�ำแหน่งตลอดจนดูแลพนักงานสอดคล้องกับ
หลักแรงงานสากล International Labour Organization’s Declaration
on Fundamental Principles and Rights of Work
2.3.2 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ธนาคารมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาทัง้ หลาย ไม่วา่ จะเป็นเครือ่ งหมายการค้า สิทธิบตั ร
ความลับทางการค้า และผลงานอันมีลขิ สิทธิอ์ นื่ ๆ โดยในการใช้ เผยแพร่
หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็น
เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน จะ
ต้ อ งปกป้ อ งทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาของธนาคาร ได้ แ ก่ สิ ท ธิ บั ต ร
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็น
ของธนาคารด้วย
2.3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
ธนาคารน�ำหลักมาตรฐานสากล ISO 26000 มาเป็น
หลักปฏิบตั ใิ นด้านสิง่ แวดล้อม อาทิ การด�ำเนินธุรกิจทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อม เช่น
การให้สนิ เชือ่ Green Loan การรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงานก�ำจัดเอกสาร
ปลอดภัยในโครงการ Shred 2 Share เพื่อลดการท�ำลายต้นไม้
การรณรงค์เรื่องการประชุมสีเขียว Green Meeting เพื่อลดการใช้
กระดาษ การด�ำเนินโครงการ “Internal Digitization-Paperless Branch”

เพื่ อ ลดการใช้ ก ระดาษของสาขา 50% ภายในระยะเวลา 5 ปี
และโครงการ “กรุงไทยรักสิ่งแวดล้อม” เป็นต้น
2.3.4 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การ
ขับเคลือ่ นธนาคารคุณธรรมต้นแบบ ร่วมกับศูนย์คณุ ธรรม (องค์การมหาชน)
เพื่อขับเคลื่อนธนาคารสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมภายใต้โครงการ
“กรุงไทยคุณธรรม” พร้อมทั้งได้ก�ำหนดนโยบาย Zero Tolerance เพื่อ
ให้เกิดการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร โดยมีการด�ำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
และยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ทั้งนี้ ธนาคารก�ำหนดให้มี “นโยบายต่อต้านการรับ - ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน” และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับ
การจั ดท� ำ คู ่ มื อ ป้ อ งกั น การรั บหรื อ ให้ สิ น บนและต่ อ ต้ า นการทุ จริต
คอร์รัปชัน และคู่มือป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้
พนักงานและผู้บริหารของธนาคารใช้เป็นหลักในการปฏิบัติ ธนาคาร
สนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและได้ประกาศ
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย
โดยได้ รั บ ใบประกาศรั บ รองการเป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึง่ ธนาคารได้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์กบั โครงการ CAC และได้ผา่ นกระบวนการประเมิน
ตนเอง ว่ามีการก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC ก�ำหนด โดยได้ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการ CAC และเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2554 และได้รับการรับรองรอบที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน
2562 นอกจากนี้ ธนาคารได้กำ� หนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและ
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท�ำลายล้างสูง ตามแนวทางมาตรฐานสากล เช่น Vienna
Convention (1988) Financial Action Task Force (FATF) เป็นต้น
ธนาคารประกาศใช้นโยบาย Whistle Blowing โดยการจัด
ให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท�ำความผิด ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน
แจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด หากผู้ใดพบเห็นการกระท�ำความผิดของ
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัท
ในเครือ ไม่วา่ จะเป็นการกระท�ำทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร
หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับต่าง ๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้ โดยรายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็น
ความลับและได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการด�ำเนินการสอบสวนและ
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ
หลักปฏิบัติ 3 เสริ ม สร้ า งคณะกรรมการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
(Strengthen Board Effectiveness)
3.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลซึ่ง
ผ่ า นกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนด
ค่าตอบแทน ตามขัน้ ตอนของกฎหมายและหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงฐานข้อมูล
กรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ตาม Skill Matrix ที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
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ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
ธนาคาร โดยมีรายละเอียดกระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการ ตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด หน้า 145 ดังนั้น คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบด้วย
คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์
ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ธนาคาร ซึง่ ประกอบด้วยผูม้ ี
ความรูห้ รือประสบการณ์ทำ� งานทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์
อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างน้อย 1 คน ทั้งนี้ โดยไม่กีดกันหรือใช้ความแตกต่าง
ส่วนบุคคล อาทิ ศาสนา วัฒนธรรม เชือ้ ชาติ เพศ เป็นต้น เป็นข้อจ�ำกัดใน
การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคาร
ชุดปัจจุบันมีสุภาพสตรี 2 คนด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ (กรรมการอิสระ
1 คน และกรรมการธนาคาร 1 คน) กรรมการธนาคารทุกท่านอุทศิ เวลา
และปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ซึง่ ท�ำให้ธนาคารมีคณะกรรมการ
ธนาคารที่เข้มแข็ง ส�ำหรับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ ได้ถูก
ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ และตาม
ข้อบังคับข้อที่ 22 ทีก่ ำ� หนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้
ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 ของทัง้ หมด ซึง่ นัยตาม
ข้อบังคับของธนาคารนี้ กรรมการธนาคารจึงมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งได้
คราวละ 3 ปี นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�ำหนดวาระการด�ำรงต�ำแหน่งที่
เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน
เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด�ำรงต�ำแหน่งนานกว่านั้น
คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อ
ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดด�ำรงต�ำแหน่งเกิน 3 วาระ
ติดต่อกัน
3.2 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ�ำนวน 12
อัตรา เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ครั้งที่ 14 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2550 ซึง่ เหมาะสมกับขนาดองค์กรและสามารถปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ�ำนาจกันอย่าง
เหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกรรมการจ�ำนวน 12
คน โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 1 คน และ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�ำนวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน
6 คน หรือมีอัตราเท่ากับร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่า
ข้อก�ำหนดของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคาร ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการ
สรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารสูงสุด หน้า 146 และเป็นแนวทาง
เดียวกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน ซึ่ง
มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการ
อิสระมีวาระเท่ากับการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ำรง
ต�ำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน
3.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งกับ
บทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้
โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล
(check and balance) กันอย่าง เพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละ
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อ
สังเกตอื่นใดในการ ประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วน
ได้เสียอืน่ ๆ อันเป็นการส่งเสริมการด�ำเนินการด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
ของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ยกระดับการท�ำงานของ
กรรมการอิสระ โดยให้มีการด�ำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะใน
ลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ๆ ของธนาคาร จัดให้มี
กฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติ วาระการด�ำรง
ต�ำแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดเผย
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการอิสระไว้ในหัวข้อ โครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 96 และหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้ง
กรรมการและผู้บริหารสูงสุด หน้า 146
3.4 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
เลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการ โดยตามกฎบัตร
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น�ำองค์กร
ได้ท�ำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น�ำ
ในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถ
ของกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน ทีส่ ง่ ผลให้
แผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ประสบความส�ำเร็จ มีการติดตามการด�ำเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส�ำคัญ
ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน เป็นก�ำลังส�ำคัญผลักดัน
นโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม
ของธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้ก�ำหนด
บทบาทหน้าทีข่ องประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่
การบริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการธนาคาร ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และบทบาทในด้านอื่นๆ โดยมี
รายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้าง
การจัดการ หน้า 89
3.5 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของธนาคารและผูถ้ อื หุน้ โดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดย
คณะกรรมการธนาคารเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายให้การบริหารงาน ระบบงาน
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร ด�ำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�ำนาจโดย
ไม่จ�ำกัด จึงได้มีการแยกบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ธนาคารออกจากบุคคลที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี
การก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เปิดเผยไว้ในหัวข้อแนวปฏิบัติตาม CG Code หน้า 150
3.6 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ จ�ำนวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ก�ำกับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม คณะกรรมการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และ
คณะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ�ำเป็น
โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางในการวินิจฉัย ซึ่งช่วยให้
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ยิง่ ขึน้ โดยวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ชุดย่อยแต่ละคณะ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดบทบาทหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ�ำนวนครั้งของการ
ประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน รวมถึงรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี ทัง้ นี้ กฎบัตรคณะกรรมการ
ธนาคาร ได้ก�ำหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครัง้ ของการประชุมทีจ่ ดั ขึน้
ในแต่ละปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�ำเป็น โดย
ในปี 2563 ไม่มีกรรมการคนใดปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
ดังกล่าว
3.7 ธนาคารก�ำหนดแนวปฏิบตั ใิ นการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในบริ ษั ท อื่ น สอดคล้ อ งกั บ หลั ก เกณฑ์ ข องประกาศธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย และหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ การก�ำหนดให้
กรรมการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร หรือ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด�ำรง
ต� ำ แหน่ ง กรรมการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ทั้ ง
ในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และได้มีการ
เปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งในบริษทั อืน่ ของกรรมการแต่ละคนไว้ใน
หัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป
หน้า 19-25
3.8 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้มีกรอบและกลไกใน
การก�ำกับดูแลนโยบายและการด�ำเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการแต่ละแห่ง โดยได้เปิดเผย
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 148
3.9 กฎบัตรคณะกรรรมการธนาคารได้ก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ ว่า ต้องจัดให้มกี าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบประเมิน
ตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�ำ
ผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท�ำงาน รวมถึงใช้
ประกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมขององค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มี
ทีป่ รึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องเปิดเผย
การด�ำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�ำปี ซึง่ ปัจจุบนั ธนาคารยังไม่มี
การตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก�ำหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เนื่องจาก
ธนาคารมี ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี
- การจั ด ท� ำ แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการธนาคาร ทีม่ กี ารก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกับ
หลักการ / ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก�ำกับ ได้แก่ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และองค์กรที่ดูแล
ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- เปิดเผยการด�ำเนินการเกีย่ วกับการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ�ำปีเป็นประจ�ำทุกปี
• การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ปีละ
2 ครัง้ คือ ช่วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
ของแต่ละปี
กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการสรรหาและก� ำ หนดค่ า ตอบแทน
ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และครอบคลุม
ประเด็นตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ำกับก�ำหนด และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
2) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดส่งแบบประเมินผล
ให้คณะกรรมการธนาคารด�ำเนินการประเมิน
3) เลขานุ ก ารคณะกรรมการธนาคารรวบรวมแบบ
ประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการธนาคาร
และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร
4) คณะกรรมการธนาคารน�ำผลการประเมินมาวิเคราะห์
และก�ำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
5) ธนาคารเปิ ด เผยเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ผลของ
คณะกรรมการธนาคารในรายงานประจ�ำปี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการ
ธนาคาร จะมุง่ เน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพใน
การด� ำ เนิ น งาน และประกอบการพิ จ ารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยน�ำผลการประเมินและ
Skill Matrix ของคณะกรรมการธนาคาร จัดท�ำแผนเพิม่ ประสิทธภาพการ
ก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาว
การประเมินผลฯ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั้ ง คณะ การประเมิ น ผลของ
คณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) และการประเมินผล
ของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินกรรมการท่านอื่น)
ซึ่งมีหัวข้อการประเมิน ดังนี้
ก. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ
มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ
(2) บทบาท หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมการ
(3) แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ
(4) การสื่อสารของคณะกรรมการ
(5) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
(6) การจัดเตรียมและด�ำเนินการประชุม
การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้ คณะ
ปี 2563 ส�ำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 สรุปผลการประเมิน
ในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวมได้ว่า มีจ�ำนวนกรรมการธนาคารที่เหมาะสมกับ
ขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
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หน่วยงานก�ำกับก�ำหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย
ตามแนวทางการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยศึกษาและกรองงาน
เฉพาะเรื่อง ซึ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องส�ำคัญให้สามารถด�ำเนิน
ธุรกิจได้อย่างรอบคอบ
ข. การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล
(การประเมินตนเอง)
มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
(2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(6) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน
ระยะยาว
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การ
ประเมินตนเอง) ปี 2563 ส�ำหรับช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563
สรุปผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี
เยี่ยม สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็น
ไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจน
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักการ
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม�ำ่ เสมอ
ค. การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)
มีหัวข้อการประเมิน รวม 6 ด้าน ได้แก่
(1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ
(2) ความเป็นอิสระ
(3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ
(5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ
(6) การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการใน
ระยะยาว
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล
(ประเมินกรรมการท่านอื่น) ปี 2563 ส�ำหรับช่วงเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม 2563 สรุปผลการประเมินในภาพรวมทัง้ 6 ด้าน มีคะแนนเฉลีย่
อยู ่ ใ นระดั บ ดี เ ยี่ ย ม สรุ ป ผลการประเมิ น ในภาพรวมได้ ว ่ า
กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง
และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ
ของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีความเป็นอิสระสูง
ในความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้เสียของธนาคาร ไม่มกี ารปฏิบตั ทิ ที่ ำ� ให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร และไม่น�ำข้อมูลภายใน
ไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
นอกจากนี้ ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะ
กรรมการธนาคารก�ำหนดให้คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ต้องท�ำการ
ประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินให้คณะ
กรรมการธนาคารทราบด้วย

• การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
ธนาคารจัดให้มกี ารประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
คณะกรรมการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการอิสระ
ปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�ำ และทบทวนปรับปรุง
แบบประเมินผลตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวทางการ
ด�ำเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมิน
ผลให้คณะกรรมการชุดย่อยด�ำเนินการประเมิน
3) เลขานุ ก ารคณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยรวบรวมแบบ
ประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ชุดย่อย และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อย
4) คณะกรรมการชุดย่อยน�ำผลประเมินมาวิเคราะห์และ
ก�ำหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และน�ำส่งผลการประเมินให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรายงานผลการ
ประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับ
ทราบ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารใช้ผลการประเมินเป็นกรอบในการ
พิจารณาทบทวนการปฏิบตั หิ น้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และวิเคราะห์
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการธนาคารเพือ่ พัฒนาการด�ำเนินงาน รวมถึง
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ทั้งนี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2563
ทุกคณะ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
3.10		 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้กรรมการแต่ละคน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยทุกครั้ง
ที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จะจัดการปฐมนิเทศ เพื่อน�ำเสนอให้
กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�ำคัญของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของ
ธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้าง
องค์กร ตลอดจนประเด็นกฎหมายส�ำคัญที่ควรทราบส�ำหรับการปฏิบัติ
หน้าทีข่ องกรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบริษทั จดทะเบียน
• การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคาร ได้น�ำเสนอข้อมูลที่ส�ำคัญและคู่มือกรรมการธนาคาร ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์และการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร
• KTB’s Strategy
• Credit Principles
2) ข้อมูลที่ส�ำคัญส�ำหรับกรรมการธนาคาร
• โครงสร้างองค์กร
• โครงสร้ า งและขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
• ก�ำหนดวันประชุมคณะกรรมการธนาคาร และ
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คณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และวาระประจ�ำมาตรฐาน
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
• แนวปฏิบัติในการประชุมของกรรมการธนาคาร
• การแจ้ ง ข้ อ มู ล ของกรรมการธนาคารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
• การถือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร
• แนวทางปฏิ บั ติ ข องกรรมการที่ มี ผ ลกระทบ
ต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร (Yes & No)
• กระบวนการตรวจเอกสารเพื่อบรรจุเข้าวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร/ธนาคาร
• โครงสร้ า งทุ น ผู ้ ถื อ หุ ้ น และนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล
• เอกสารส�ำคัญของธนาคาร เช่น หนังสือรับรอง
กระทรวงพาณิชย์ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น
3.11 คณะกรรมการธนาคารน�ำผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน
คณะกรรมการ รวมถึงแนวทางตามยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อก�ำหนด
แนวทางในการเสริมสร้างทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ความรู้
และการพัฒนากรรมการเพื่อเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารประสานงานกับหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และ
จัดหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ให้คณะกรรมการได้มกี ารศึกษาดูงาน
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และ
ด้านเทคโนโลยีทสี่ ำ� คัญ เพือ่ น�ำเอาองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีทางการเงิน
และการค้าใหม่ ๆ ที่มีความโดดเด่น มาปรับใช้ในการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขันกับ
คู่แข่งในอนาคตได้
• แผนเพิม่ ประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้น�ำข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงทักษะความเชี่ยวชาญ
(Skill Matrix) ของกรรมการธนาคารทั้งโดยทางคุณวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์การท�ำงาน ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคาร จัดท�ำแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการธนาคาร
ซึ่งประกอบด้วยแผนการด�ำเนินงาน 4 ประเภท ดังนี้
(1) การอบรม
(2) การสัมมนา
(3) การศึกษาดูงาน
(4) การประชุมสัญจร และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
รวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร
• ผลการด�ำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับ
ดูแลกิจการของคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2563
(1) การอบรม
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�ำนวน 4 คน รวม 5
หลักสูตร
1. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นายธันวา เลาหศิริวงศ์

2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
3. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience
Program (ITG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
4. หลักสูตร Financial Statements for Directors
(FSD) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นางแพตริเซีย มงคลวนิช
5. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง
โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
กรรมการธนาคารเข้าอบรมจ�ำนวน 1 คน ได้แก่
นายผยง ศรีวณิช
(2) การสัมมนา
งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience โดย
ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการธนาคารเข้าสัมมนาจ�ำนวน 4 คน ได้แก่
- นายธันวา เลาหศิริวงศ์
- นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค
- ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- นางแพตริเซีย มงคลวนิช
(3) การศึกษาดูงาน (มีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับการเดินทาง
ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19)
การเดินทางเพือ่ ไปศึกษาดูงานจ�ำนวน 1 ครัง้ ที่ Microsoft
Singapore Pte. Ltd. เกี่ยวกับ Digital & Culture Transformation
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
- นายผยง ศรีวณิช
(4) การประชุมสัญจร และการเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
รวมถึงกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร
การเยี่ยมชมกิจการของลูกค้า และเยี่ยมสาขาในพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต พังงา และเชียงใหม่ ในเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม
2563
- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
การประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิด
ชอบต่อสังคม (สัญจร) ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21 กันยายน 2563 โดย
ได้มีการติดตามความคืบหน้าโครงการกรุงไทยรักชุมชน โครงการ
กรุงไทยคุณธรรม และเยีย่ มส�ำนักงานเขตบุรรี มั ย์ ซึง่ มีกรรมการเข้าร่วม
การประชุมสัญจร ดังนี้
- ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
- นายธันวา เลาหศิริวงศ์
- นายวิชัย อัศรัสกร
- นางแพตริเซีย มงคลวนิช
- นางนิธิมา เทพวนังกูร
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สรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการธนาคารทุกท่าน ดังนี้
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

1.	หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
3. หลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ปี 2553 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4. หลักสูตร Financial Instrument and Market, Harvard Business School

2. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

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

3. นายวิชัย อัศรัสกร

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

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

1.	หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2. 	หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. 	หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 2/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. 	หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที่ 2/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. 	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 20/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6. 	หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ ที่ 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
7. 	หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 22/2014
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. 	หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นที่ 10/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 43/2004
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001
11. IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998
12. 	หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง (ปธส.) รุน่ ที่ 4/2559
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
14. 	หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า
15. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน
16. 	หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
17. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30/2563
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
18. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

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�ำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
5. หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน่ ที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน
6. 	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8/2552
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. 	หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
8. 	หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
9. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
10. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

6. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

1.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 246/2017
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
3. นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 8 ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
4. การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า

7. พลเอก เทียนชัย รับพร

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

171

รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร

ชื่อหลักสูตร และรุน
่ ที่อบรม

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�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 4
8. หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิตี้แบงค์
9. หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody
10. หลักสูตร Regional Workshop “Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio” by World Bank
11.	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
12. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
13. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย

9. นางแพตริเซีย มงคลวนิช

1.	หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 43/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2.	หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 13/2020
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 159/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. 	หลักสูตร Future Economy and Internet Governance - Executive Program
สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเตอร์เน็ต
6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
7. หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
8. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย
9. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย
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10. นางนิธิมา เทพวนังกูร

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

11. นายลวรณ แสงสนิท

1. หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2.	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 205/2015
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 12/2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน
4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 25/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
5.	โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.2) รุ่นที่ 7
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

12. นายผยง		 ศรีวณิช

1. 	หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. 	หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation
ปี 2561, ACIS Professional Center
3. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
4.	TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)
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นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 24/2563 (1049) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการประจ�ำปี 2564 และระยะยาว ปี 2565 - 2566 ตามที่เสนอ โดยมีสาระส�ำคัญสรุปได้ดังนี้
• แผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการประจ�ำปี 2564 และระยะยาว ปี 2565 - 2566
ด�ำเนินการตามแนวทางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการประจ�ำปี 2563 โดยน�ำผลการวิเคราะห์
ผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร ที่คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาร่วมกัน ทักษะความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix)
ของกรรมการธนาคาร เพื่อก�ำหนดแนวทางในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และการพัฒนากรรมการ เพื่อให้มี Skill Matrix สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธศาสตร์ธนาคาร และเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วยแผนการด�ำเนินงาน 4 ประเภท ดังนี้
ประเภท

1. การอบรม

รายการ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) โดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) โดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรฝึกอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
	(มีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาของหลักสูตรให้มีความทันสมัย เหมาะสม และรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต) เช่น
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
- หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
- หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
- หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG)

2. การสัมมนา

• งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

3. การศึกษาดูงาน

•	ศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้น�ำด้าน Digital Platform ในการขับเคลื่อน
ธุรกิจเทคโนโลยี การประกอบธุรกิจรูปแบบพิเศษในอนาคต เช่น Virtual Banking, Digital Lending
และ Data Services ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงเป้าหมายที่จะเป็น One of Major Cloud Provider
ในประเทศไทย

4.	การประชุมสัญจรและการเยี่ยมชม •	กิจกรรมคณะกรรมการ (สัญจร) เพื่อให้กรรมการธนาคารได้ใช้โอกาสในการตรวจเยี่ยมสาขา และ
การปฏิบัติงาน รวมถึงกิจการ/ธุรกิจ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารในกลุ่มพื้นที่ เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการ
ของลูกค้าธนาคาร
ปฏิบัติงาน รวมถึงเยี่ยมชมกิจการ/ธุรกิจของลูกค้าธนาคาร
- พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
- พื้นที่ภาคกลาง
- พื้นที่ภาคเหนือ
- พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พื้นที่ภาคตะวันออก
- พื้นที่ภาคใต้
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3.12		 เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น งานของคณะกรรมการธนาคาร
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลทีจ่ ำ� เป็น คณะกรรมการ
ธนาคารได้แต่งตั้ง นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งเลขานุการบริษทั โดยมีรายละเอียดตามทีไ่ ด้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 97
3.13		 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ธนาคารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง คณะกรรมการธนาคาร
มีนโยบายให้มกี ารพิจารณาก�ำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าไว้ตลอด
ทั้งปี โดยในปี 2563 และปี 2564 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบาย
ก�ำหนดวันประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากนี้
ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีก�ำหนดการ
และวาระมาตรฐานส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการตลอดทั้งปีไว้
เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยมีการเผยแพร่ก�ำหนดการประชุมล่วงหน้า
ผ่านทาง Intranet ของธนาคาร และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบ
ก�ำหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32/1. ก�ำหนดให้
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ได้
โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใน
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร
ก�ำหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่าง
น้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�ำนวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี
และการประชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่ในกรณีทมี่ เี หตุจำ� เป็น ในกรณีทกี่ รรมการ
คนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการ
ชั่วคราวได้ ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 26 ครั้ง โดย
มีกรรมการธนาคารเข้าประชุมเกินกว่าร้อยละ 81 ทุกครัง้ ทัง้ นี้ กรรมการ
ธนาคารแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยร้อยละ 88 ส�ำหรับรายละเอียด
จ�ำนวนครัง้ ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
ธนาคารได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการประชุมคณะกรรมการ หน้า 98
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระใด จะท�ำหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็นและเสนอแนะก่อนน�ำเสนอประธาน
กรรมการเป็นผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความ
รอบคอบ และการบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีขึ้น โดยธนาคาร
ได้จ�ำแนกวาระการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น เรื่องที่
ประธานแจ้งทีป่ ระชุม เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมครัง้ ทีผ่ า่ นมา เรือ่ ง
สืบเนื่อง เรื่องนโยบาย เรื่องสินเชื่อ เรื่องปรับปรุงหนี้ เรื่องการลงทุน
เรื่องซื้อ/ขายทรัพย์สินและจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่อง
เพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การด�ำเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง ส�ำหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
กรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 30. ก�ำหนดระยเวลาให้ไม่นอ้ ยกว่า
7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ�ำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�ำหนด
วันประชุมให้เร็วกว่านัน้ ก็ได้ ทีผ่ า่ นมา ธนาคารน�ำส่งหนังสือเชิญประชุมไป
ยังกรรมการได้ตามเวลาทีก่ ำ� หนดทุกครัง้ ทัง้ นี้ เลขานุการเป็นผูจ้ ดบันทึก
การประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ ผ ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่ อ พร้ อ มให้
ตรวจสอบได้
3.14		 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดูแลการบริหารจัดการ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีนโยบายให้มีการประชุม
คณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง นอกจากนี้ คณะกรรมการสนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการอิสระมี
โอกาสทีจ่ ะประชุมระหว่างกันตามความจ�ำเป็นในรูปแบบองค์คณะ เพือ่
อภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และให้
แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย โดยกฎบัตร
คณะกรรมการอิสระ ก�ำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้
ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ จ�ำนวน 3 ครัง้
และการประชุมคณะกรรมการอิสระ จ�ำนวน 4 ครั้ง
3.15		 ธนาคารเสนอค่ า ตอบแทนกรรมการทุ ก รู ป แบบให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�ำทุกปี โดยไม่มีการให้
ค่าตอบแทนอืน่ แก่กรรมการนอกเหนือจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าที่ทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร
และเทียบเคียงกับบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยได้เปิดเผยรายละเอียด
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 99
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพั ฒ นาผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และการ
บริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and People Management)
4.1 การก�ำหนดนโยบายและการก�ำกับดูแลฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�ำนึกที่จะดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ และระมัดระวัง โดย
เฉพาะในการให้ความเห็นชอบวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการอนุมตั ิ
ในประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�ำปี โดยใช้หลักความ
มีเหตุมผี ล และมีการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สิง่ แวดล้อมและ
สั ง คมอย่ า งรอบคอบ ซึ่ ง เมื่ อ สิ้ น สุ ด ไตรมาสที่ 2 ของแต่ ล ะปี
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมาย
ของธนาคาร และในไตรมาสสุดท้ายจะจัดท�ำแผนธุรกิจธนาคารของ
ปีถัดไป เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน�ำไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุก
หน่วยงานและทุกสาขาทั่วประเทศในการก�ำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป
ในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องต้องมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ (GRC: Governance
Risk & Compliance) ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
ต้องมีการวางกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกัน และมี
ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ ชั ด เจน ตั้ ง แต่ ร ะดั บ การวางแผน
ยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคาร การก�ำหนดนโยบาย
การออกผลิตภัณฑ์ การพัฒนาเครือ่ งมือ กระบวนการและระเบียบปฏิบตั ิ
งานต่าง ๆ รองรับการปฏิบัติตามแผนและนโยบายของธนาคาร รวมถึง
การติดตามรายงานผล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและ
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ตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นไป
ตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งก�ำกับดูแลการควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย
4.2 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีการก�ำหนดความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคลที่จะด�ำรง
ต�ำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง ที่จ�ำเป็นต่อการ
ขับเคลือ่ นองค์กรไปสูเ่ ป้าหมาย โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกีย่ วกับ
การสรรหาไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงสุด หน้า 148
4.3 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก�ำหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึง่ ว่า ก�ำกับดูแลให้มี
แผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูง ให้มคี วามรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะทีจ่ ำ� เป็นต่อการ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งก�ำกับดูแลให้มีการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของผูจ้ ดั การใหญ่และผูบ้ ริหารระดับสูงทีม่ ปี ระสิทธิผลเป็น
ประจ�ำทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่
ค�ำนึงถึงความเสีย่ ง มีระบบการก�ำหนดค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารระดับสูง
ที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผล
การปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว้
ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตัง้ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงสุด หน้า 145
การจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง (Succession Plan)
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ
ก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาและแผนสืบทอด
ต�ำแหน่ง ให้มีความต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท�ำธุรกิจ
ของธนาคาร เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก
และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารแต่ละระดับ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งงานที่
ส�ำคัญ (Critical Position) มีการเตรียมความพร้อม รวมถึงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหาร หรือ
ผู้จัดการ เพื่อใช้ในการก�ำหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path
Roadmap) และเพื่อให้ Succession Pool สามารถสืบทอดต�ำแหน่งได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหารระดับต่าง ๆ
1. ระดับกรรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารมีกระบวนการใน
การสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัครจาก
ผูบ้ ริหารภายใน และเปิดโอกาสให้บคุ คลภายนอกทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
มี ป ระสบการณ์ ใ นการบริ ห ารองค์ ก รขนาดใหญ่ และมี วิ สั ย ทั ศ น์
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี
กระบวนการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้น
เป็นการเฉพาะ
2. ระดับสายงาน และกลุม่ งาน ธนาคารมีการพิจารณาสรรหา
คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และผูบ้ ริหารสายงานทีเ่ กีย่ วข้อง จาก
กลุ่ม Successor Pool กลุ่ม Talent Pool โดยเน้นการให้ผู้บริหารได้มี
โอกาสหมุนเวียนงานไปปฏิบัติงานในด้านอื่น ตามหลักการ Mobility

และ Diversity เพื่อเรียนรู้งานใหม่ ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
รวมถึงเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการ
ด�ำเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน�ำเสนอผู้ที่จะมาทดแทนตามความเหมาะสมต่อ
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ระดับฝ่ายงาน ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากร
โดยการจัดท�ำแผนทดแทนต�ำแหน่ง (Succession Plan) โดยแต่ละ
หน่วยงานจะน�ำเสนอข้อมูลของผูท้ มี่ คี ณุ สมบัตเิ หมาะสมเป็น Successor ต่อ
ผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้บริหารสายงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมไปถึงได้มีการวางแผนพัฒนารายบุคคลที่
ชัดเจน หลังจากนั้น Successor จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก�ำหนด เพื่อทดแทนต�ำแหน่งงานที่ว่าง
4. ระดับส�ำนักงานเขต และส�ำนักงานธุรกิจ ระดับส�ำนักงานเขต
และส� ำ นั ก งานธุ ร กิ จ ธนาคารเตรี ย มความพร้ อ มของผู ้ จั ด การ
ส�ำนักงานเขต และผู้จัดการส�ำนักงานธุรกิจ โดยด�ำเนินการในลักษณะ
Successor Pool ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงานจะร่วมกัน
พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์ประเมินเพื่อคัดสรร ประเมินความเหมาะสมและ
ความพร้อมในการด�ำรงต�ำแหน่งจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ และจะ
พิจารณาคัดเลือกในจ�ำนวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และ
แผนการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต โดยจะพิจารณาทบทวนการ
ด�ำเนินการจัดท�ำ Successor Pool ทุกปี ตามความเหมาะสม
5. ระดับสาขา ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรระดับ
ผู้จัดการสาขา โดยด�ำเนินการในลักษณะ Successor Pool เช่นกัน ซึ่ง
คณะกรรมการพนักงานของสายงานเครือข่ายฯ จะร่วมกันพิจารณาหลัก
เกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน การสอบ
สัมภาษณ์ประเมินเพื่อคัดสรร ประเมินความเหมาะสมความพร้อมใน
การด�ำรงต�ำแหน่งจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคัดเลือก
ในจ�ำนวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจ
ในอนาคต โดยจะพิจารณาทบทวนการด�ำเนินการจัดท�ำ Successor Pool
ทุกปี ตามความเหมาะสม
นอกจากนี้ ธนาคารได้คัดสรรและสร้างกลุ่มพนักงานที่มี
ศักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียนทุนของธนาคารและพนักงานกลุ่ม KTB High
Potential Employee เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้
เกิดความขาดแคลนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่จะมาด�ำรงต�ำแหน่ง
ผู้บริหารองค์กรในอนาคตต่อไป
4.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานได้รับการ
การฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ าน มีการก�ำหนดให้ฝา่ ยสถาบันพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรและผู้น�ำ ท�ำการรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนา
ผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร
นโยบายของผู้บริหาร เพื่อน�ำมาก�ำหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลุม ครบทุกมิติ อันจ�ำเป็นต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
ธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท�ำงาน การให้ความรู้ใหม่กับ
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พนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
4.5 การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
1) กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่
สามารถด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการของบริษทั อืน่ ได้ โดยต้อง
ไม่ทำ� ให้เสียการงานของธนาคาร รวมถึงต้องไม่นำ� เอาธนาคารหรือต�ำแหน่ง
ของตนในธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น ทั้งนี้ มีข้อจ�ำกัดการเป็น
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษทั (นับรวมธนาคารแต่ไม่นบั รวมบริษทั ทีไ่ ด้
มาจากการปรับโครงสร้างหนี)้ โดยให้สำ� นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขออนุมตั ิ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยข้อมูลการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ของบริษัทอื่นในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจ�ำปี (แบบ 56-2)
2) กรณีพนักงานต�ำแหน่งอื่น ๆ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบการพนักงานของธนาคาร
4.6 ธนาคารได้เปิดเผยเกีย่ วกับค่าตอบแทนผูบ้ ริหารระดับสูง
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 105 ธนาคารมีการบริหาร
ค่าตอบแทนทีส่ อดคล้องกับผลการด�ำเนินงานของธนาคารทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว และมีการวัดผลการปฏิบตั งิ านตาม Balanced Scorecard
โดยปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ
Performance Driven Organization (PDO) มีการพัฒนาระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้
ตอบสนองกับแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร และเชื่อมโยงไปสู่
การจ่ายผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สอดคล้องกับลักษณะ
งานและความสามารถของฝ่ายจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้
ธนาคารมีการก�ำหนดกระบวนการ วิธกี าร และขัน้ ตอนการประเมินผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่
เปิดเผยไว้ในข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 103
4.7 คณะกรรมการธนาคารสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลทีส่ อดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ธนาคาร พนักงานทุก
ระดับมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจที่เหมาะสม ได้รับการ
ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม รวมถึงธนาคารมีการจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ
เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส�ำหรับรองรับการเกษียณ
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมี
ความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and Responsible Business)
5.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ภารกิจที่ส�ำคัญของ
ธนาคารในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่กับการสร้าง
การเติบโตของธุรกิจเพื่อก้าวสู่ Digital Banking เต็มรูปแบบ ที่สามารถ
ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุค Technology Disruption บน
พื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล (ESG) ให้ความส�ำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริม
ให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการน�ำไปเป็นส่วนหนึ่งในการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ธนาคาร การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัย
แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงอยูเ่ สมอ โดยมีรายละเอียดดังได้กล่าวไว้ในหัวข้อ

ภาพรวมการด�ำเนินงานของธนาคารและความคืบหน้าของแผนงานในปี
2563 หน้า 40 รวมถึงการร่วมมือกับคูค่ า้ รวมทัง้ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
5.2 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนส่งเสริมให้ธนาคารมี
แนวทางด� ำ เนิ น การด้ า นการให้ สิ น เชื่ อ อย่ า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
(Responsible Lending) ซึ่งเป็นแนวคิดการด�ำเนินธุรกิจธนาคารเพื่อ
ความยั่งยืน (Sustainable Banking) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและ
สามารถวัดผลส�ำเร็จได้ โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการเติบโตใน
ระยะยาวมากกว่าการได้รับผลตอบแทนในระยะสั้น มีการค�ำนึงถึง
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และ
ด้านธรรมาภิบาล สิ่งที่ธนาคารจะพิจารณาด�ำเนินการในการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน ESG ในเบื้องต้นส�ำหรับการให้สินเชื่อ เช่น ธนาคารจะ
ก�ำหนด Responsible Lending Strategy ก�ำหนดแนวทางการบริหาร
จัดการพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้าน ESG โดยยึดหลักการที่จะต้อง
วิเคราะห์ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ หรือผลกระทบต่อผู้มีส่วน
ได้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อของธนาคารหรือจากลูกค้าของ
ธนาคาร และจะพิจารณาให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG นอกเหนือจาก
ที่กฎหมายก�ำหนด เนื่องจากผลกระทบในบางเรื่องยังไม่มีกฎหมาย
ก�ำหนดไว้ เพื่อให้ธนาคารสามารถสนับสนุนการด�ำเนินการด้าน ESG
อย่างเป็นรูปธรรม
5.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแล
การบริหารจัดการองค์กรให้ต้องมีการผสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลเหมาะสม และได้ก�ำหนดเป็นข้อปฏิบัติอยู่ใน
นโยบายการก�ำกับดูแล=กิจการที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไว้
นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของธนาคาร
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับ
ทราบถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและมีสว่ นร่วมต่อการด�ำเนินงาน
ของธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดท�ำคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรมาตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้
ธนาคารได้เปิดเผยถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายไว้ในหัวข้อการ
ค�ำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 155
5.4 คณะกรรมการธนาคารอนุมตั นิ โยบายด้านความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น การประกาศเจตนารมณ์ ที่ จ ะ
ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้
วิสยั ทัศน์ Growing Together for Sustainability ทีม่ งุ่ มัน่ ดูแลและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เพือ่ สนับสนุนการเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลกู ค้า
สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดี
อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้ท�ำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่
เคียงข้างคนไทย ด้วยการให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ ให้
ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง สนับสนุนโครงการภาครัฐทีผ่ า่ นมา เช่น โครงการ
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมช้อปใช้
เป็นต้น โครงการในปี 2563 เช่น โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยว
ด้วยกัน เป็นต้น โดยมีรายละเอียดในหัวข้อนโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ หน้า 40
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หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen Effective Risk Management
and Internal Control)
6.1 คณะกรรมการธนาคารตระหนักดีวา่ ธนาคารเป็นสถาบัน
การเงินชั้นน�ำขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อการบริหาร
ความเสี่ ย งและการควบคุ ม ความเสี่ ย งอย่ า งเป็ น ระบบอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยได้ก�ำหนด โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง นโยบาย
รวมถึงแนวทางและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน มีการ
ก�ำหนดกรอบการก�ำกับดูแลความเสี่ยงที่ดี เพื่อรองรับการด�ำเนินธุรกิจ
ของธนาคารตามทิศทางและเป้าหมายที่ก�ำหนด โดยมีรายละเอียดตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง หน้า 120
6.2 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการบริหาร
ความเสี่ยงครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ตามข้อก�ำหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย น�ำแนวทางของ Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)
ที่เป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management: ERM) ในเชิงบูรณาการตามหลักสากล มีการเชื่อมโยง
กระบวนการบริหารเข้ากับแผนกลยุทธ์และโอกาสทางธุรกิจ ซึง่ ช่วยบูรณาการ
การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดยมีการ
ก�ำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับ
ความเสีย่ งทีท่ นได้ (Risk Tolerance) ทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดย
ก�ำหนดเป็นค่าเฉพาะหรือเป็นช่วงขึ้นอยู่กับดัชนีวัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators) ที่ใช้และความเหมาะสมท�ำให้ธนาคารสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงมีการก�ำหนดกระบวนการ แนวทาง
และน�ำเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงและเฝ้าระวังภัย
ล่วงหน้า (Early Warning) ซึ่งนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหาร
ความเสีย่ ง จะน�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ธนาคาร ผูถ้ อื หุน้ ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน
6.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการเสริม
สร้างวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง โดยธนาคารมีโครงสร้างการ
ก�ำกับและบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Structure) ตามหลัก
3 Lines of Defense ที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ
จนถึง Business Units (Bus) ซึ่งประกอบด้วยพนักงานทุกคน สะท้อนใน
รูปแบบโครงสร้างองค์กรและมีการยกระดับการบริหารความเสี่ยง โดย
มีคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee:
ROC) ขับเคลื่อนและก�ำกับดูแลความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายและ
อยู่ในระดับความเสี่ยงที่รับได้
6.4 คณะกรรมการธนาคารได้ก�ำหนดและทบทวนนโยบาย /
แนวทางและแผนงานระยะสั้นระยะยาว โดยได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์
บรรษัทภิบาลระหว่างปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงาน ตระหนักถึงความส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” โดยใช้
กระบวนการระเบิดจากข้างใน รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม
(Market Conduct) พัฒนากลไกการป้องกัน ครอบคลุมถึงเรื่อง

ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีไ่ ม่ทนต่อการ
ทุจริตทั่วทั้งองค์กร ( Zero Tolerance) โดยใช้ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส�ำนึก
พนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ป้องกันการกระท�ำ
ผิดที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการ
ภายในธนาคาร จัดท�ำคู่มือป้องกันการรับสินบน รวมทั้งได้ด�ำเนิน
นโยบาย No Gift Policy ต่อเนื่อง ประธานกรรมการธนาคาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นผูน้ ำ� ในการประกาศเจตนารมณ์รว่ มโครงการ
NO Gift Policy งดรับของขวัญในเทศกาลวันปีใหม่ 2564 และในทุก
เทศกาล ขอรับความปรารถนาดีผ่านค�ำอวยพร เพื่อรณรงค์ให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรทีด่ ี สุจริต มีคณุ ธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมบรรษัทภิบาล
ที่ดีด�ำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งมั่น
ขับเคลือ่ นธนาคารสูก่ ารเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพือ่ บูรณาการความ
ร่วมมือด้านการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
6.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการรับให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและทันสมัย สอดคล้อง กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ไป โดยธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึง่ ผูท้ สี่ นใจสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดได้ทเี่ ว็บไซต์ของธนาคาร โดยคลิกเข้าทีเ่ มนู “เกีย่ วกับ
ธนาคาร” เลือก “การก�ำกับดูแลกิจการ” เลือก “นโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ”ี และเลือก “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน”
6.6 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด�ำเนิน
การด้านการบริหารจัดการความเสีย่ งและต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันใน
เชิงรุก ก�ำหนดให้มีคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเชิงป้องกันการ
กระท�ำผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคารได้ออกคู่มือ
(1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย (3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
(4) การป้องกันการรับ การให้สินบน และการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งได้
ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้สนใจสามารถ
เข้าไปดาวน์โหลดได้
6.7 คณะกรรมการธนาคารได้กำ� หนดนโยบายการแจ้งเบาะแส
การกระท�ำผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิดโอกาสให้ผู้ใด
ที่พบเห็นการกระท�ำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของ
ธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทุจริต
ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ
ภายนอกต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก�ำหนดไว้
นอกจากนี้ สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร
ผ่านทางอีเมล whistletruth@krungthai.com ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้ง
เบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รบั การคุม้ ครองทัง้ ระหว่างการ
ด�ำเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิน้ กระบวนการ โดยมีรายละเอียดตาม
ที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หน้า 158
6.8 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญในการก�ำกับดูแล
การบริหารจัดการบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม และให้มกี ารด�ำเนินการตาม
นโยบายอย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลการ
ด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม หน้า 148
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หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชือ่ ถือทางการเงินและการเปิดเผย
ข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
7.1 คณะกรรมการธนาคารมี น โยบายและสนั บ สนุ น ให้
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ และมาตรฐานทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ โดยธนาคารได้มกี ารปฏิบตั อิ ย่าง
เคร่งครัดมาโดยตลอด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส หน้า 159 นอกจากนี้ ธนาคารได้มี
การจัดท�ำคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นแนวทาง
ปฏิบตั แิ ละถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ทุกส่วนงาน
ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ซึ่ ง ประกาศใช้ แ ละเผยแพร่ บ น
เว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้
7.2 คณะกรรมการธนาคารก�ำกับดูแลให้ธนาคารมีการเปิดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานตามหลักเกณฑ์
หน่วยงานก�ำกับทีเ่ กีย่ วข้องอย่างเคร่งครัด โดยน�ำส่งรายงานทางการเงิน
ทัง้ รายไตรมาสและรายปี ตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาทีก่ ำ� หนด และ
เผยแพร่ทงั้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ธนาคารให้
ความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่าง
สม�ำ่ เสมอ ทัง้ นี้ งบการเงินของธนาคารได้รบั การรับรองโดยไม่มเี งือ่ นไข
จากผู้สอบบัญชี และไม่เคยมีประวัติถูกส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคย
น�ำส่งรายงานทางการเงินล่าช้า
7.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการจัดท�ำ
ค�ำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝายจัดการ โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกีย่ วกับ
ฐานะการเงิน ผลการด�ำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ ตลอดจน
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
ธนาคาร และเผยแพร่ทงั้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
7.4 คณะกรรมการธนาคารมี น โยบายให้ ธ นาคารจั ด ท� ำ
รายงานการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประจ�ำทุกปี
โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก�ำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี และรายงานประจ�ำปี ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน
7.5 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท�ำรายงาน
ความยั่งยืน โดยธนาคารได้จัดท�ำรายงานความยั่งยืน เพื่อเปิดเผย
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี
2549 จนถึงปัจจุบัน โดยรายงานความยั่งยืนฉบับปี 2560 เป็นปีแรกที่
ธนาคารได้ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards
มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานของธนาคารในระดับ
Core ครอบคลุมการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดย
ธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถ
ดาวน์โหลดได้

7.6 ธนาคารจัดให้ทมี Finance Strategy ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ในการให้บริการและเผยแพร่ขา่ วสารข้อมูลความเคลือ่ นไหวของธนาคาร
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก กลุ ่ ม โดยธนาคารได้ เ ปิ ด เผย
รายละเอียดไว้ในหัวข้อ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส - งาน
ผู้ลงทุนสัมพันธ์ หน้า 160
7.7 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการเปิดเผย
ข้อมูลตามที่กฎมายก�ำหนด และในด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสมด้วย
ความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคาร
ได้มีการจัดท�ำคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยประกาศใช้
และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด
ได้
7.8 เอกสารทุกประเภทที่ธนาคารได้น�ำส่งผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร
จะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน
บนเว็บไซต์ของธนาคารด้วยทุกครั้ง
7.9 เว็บไซต์ของธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้ง
ด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อาทิ วิสัยทัศน์
พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อ
คณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการ
เงินและผลการด�ำเนินงาน ทัง้ ฉบับปัจจุบนั และของปีกอ่ นหน้า แบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี ที่สามารถ
ดาวน์ โ หลดได้ ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารอื่ น ใดที่ ธ นาคารน� ำ เสนอต่ อ
นักวิเคราะห์หรือสือ่ ต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ค�ำอธิบายของหลักปฏิบัติ 7.6 ของ CG Code
หลักปฏิบตั ิ 8 สนับสนุนการมีสว่ นร่วมและการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
ธนาคารได้เปิดเผยการปฏิบตั ติ ามหลักปฏิบตั ิ 8 ไว้แล้วในหัวข้อ
สิทธิของผูถ้ อื หุน้ หน้า 151 และข้อการปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ อย่างเท่าเทียมกัน
หน้า 154
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายการระหว่างกัน
1. รายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ

นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.27 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ
ของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังนี้
รายละเอียดเงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทย่อย
บจ. กรุงไทยกฎหมาย
บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ

เงินให้ก้ย
ู ืม

31 ธันวาคม 2562

ภาระผูกพั น

เงินให้ก้ย
ู ืม

ภาระผูกพั น

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

7

21

8

1

100.00
100.00

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส

2,096

5

2,089

5

100.00

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
บมจ. บัตรกรุงไทย

0
1,780
7,660

1
1

0
3,693
3,491

1
1

100.00
76.00
100.00
49.29

-

-

N/A
N/A

N/A
N/A

24.95
24.95
24.95
-

บจ. เคทีซี นาโน (1)
บจก. เคทีซี พรีเพด (1)
บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) (1)
บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) (2)
บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) (2)
บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) (2)
บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) (2)
บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (3)

หมายเหตุ : (1) ธนาคารลงทุนทางตรง ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่าน บมจ.บัตรกรุงไทย ร้อยละ 75.05
		 (2) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ที่ถือห้นในบริษัทร้อยละ 100.00
		 (3) ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ที่ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 100.00

กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

นายพูลพัฒน์
นายสันติ
นายชาญชัย
นายธวัชชัย
นพ.พลวรรธน์
นายชาญชัย
นางประราลี
นายพิชิต
นายไกรฤทธิ์
นางประราลี
นพ.พลวรรธน์

ศรีเปล่ง
ปริวิสุทธิ์
สินศุภรัตน์
ชีวานนท์
วิทูรกลชิต

สินศุภรัตน์
รัตน์ประสาทพร
จงสฤษดิ์หวัง

อุชุกานนท์ชัย
รัตน์ประสาทพร
วิทูรกลชิต
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หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทร่วม
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง

เงินให้ก้ย
ู ืม

31 ธันวาคม 2562

ภาระผูกพั น

0
5,142

เงินให้ก้ย
ู ืม

5
2

1
5,739

ธนาคาร
ถือหุ้น
(ร้อยละ)

ภาระผูกพั น

5
2

45.00
49.00

431(2)

-

605(2)

-

50.00

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

1(2)

1

-

1

50.00

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ (1)
บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) (1)

-

-

-

-

19.86
22.17

บล. กรุงไทย ซีมิโก้

กรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

นางสาวศรัณยา
นายเอกชัย
นายปฏิเวช
นายพูลพัฒน์
นายวีระพงศ์
นายรวินทร์
นางประราลี
นายรวินทร์
นายพิชิต
นายผยง
นายธวัชชัย

เวชากุล
เตชะวิริยะกุล
สันตะวานนท์
ศรีเปล่ง
ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
บุญญานุสาสน์
รัตน์ประสาทพร
บุญญานุสาสน์
จงสฤษดิ์หวัง
ศรีวณิช
ชีวานนท์

หมายเหตุ : (1) บริษัทร่วมตามเกณฑ์การจัดท�ำงบการเงินรวม โดยไม่เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
		 (2) รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
หน่วย : ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทอื่นๆ (กิจการที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป)

เงินให้ก้ย
ู ืม

31 ธันวาคม 2562

ภาระผูกพั น

เงินให้ก้ย
ู ืม

ภาระผูกพั น

-

13

1

19

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

8,411

1

8,490

1

กิจการที่มีบริษัทใหญ่ หรือกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

19,263

365

30,620

127

181
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รายละเอียดรวมเงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และรายการรายได้และค่าใช้จ่ายของธนาคารจากบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2563

บริษัทย่อย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

3,553
158

บริษัทร่วม
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)

276
4,831

บริษัทย่อย
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

123
12
1,055
6,321

บริษัทร่วม
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น

117
2,426
250

77

31 ธันวาคม 2562

2,595

303

420

6,600
252
12

945
6,827

93

162
2,410
226
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2. นโยบายการก�ำหนดราคาระหว่างกัน

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น
จากการท� ำ รายการกั บ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ธนาคารได้ ก� ำ หนดให้
ใช้ ร าคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ รรมในการท� ำ ธุ ร กรรมทุ ก ประเภท
ยกเว้นมีกฎเกณฑ์ของสถาบันก�ำกับก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ก็จะถือ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
3. ความจ�ำเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2563
เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร
และรายการดั ง กล่าวมีเ งื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดีย วกับรายการที่
ธนาคารกระท� ำ กั บ บุ ค คลภายนอก โดยรายการระหว่ า งกั น หรื อ
รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น มี ค วามจ� ำ เป็ น เพื่ อ การด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ และสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยธนาคารได้ พิ จ ารณา
รายการระหว่ า งกันของธนาคารหรือบริษัท ย่อย กับ บุคคลที่ อ าจมี
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ข องธนาคารหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยแล้ ว
เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคาร
ได้ รั บ และจ่ า ยค่ า ตอบแทนในราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ รรม
รวมทั้ ง ธนาคารได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ข องสถาบั น ก� ำ กั บ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว พร้อมเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ
ครบถ้ ว นแล้ ว

4. มาตรการการอนุ มัติ ก ารท� ำ รายการระหว่างกั น

ธนาคารได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทาง
ผลประโยชน์จากการท�ำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�ำรายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึง
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อ ย่ า งรอบคอบ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
สมเหตุสมผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณของการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลของ
ธนาคาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการท�ำรายการระหว่างกัน
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก�ำหนด
ของสถาบั น ก� ำ กั บ ธนาคารได้ มี ก ารมอบหมายให้ “กลุ ่ ม ก� ำ กั บ
งานกฎเกณฑ์ สายงานก�ำกับ กฎเกณฑ์แ ละกฎหมาย” ท� ำ หน้ า ที่
ก�ำกับดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการดังกล่าว
ให้ เ ป็ น ไปตามหลัก เกณฑ์ที่สถาบันก�ำกับ ก�ำหนด
ทั้ ง นี้ หากรายการระหว่ า งกั น หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
รายการใดที่ ส ถาบั น ก� ำ กั บ ก� ำ หนดหรื อ ธนาคารมี ร ะเบี ย บปฏิ บั ติ
ว่ า การท� ำ รายการนั้ น จะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ธนาคารได้ ก� ำ หนดข้ อ พึ ง ปฏิ บั ติ ข องกรรมการธนาคารในส่ ว นที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การอนุ มั ติ ก ารท� ำ รายการระหว่ า งกั น หรื อ รายการที่
เกี่ ย วโยงกั น เอาไว้ ดังนี้
1) กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการระหว่างกัน
ตามข้ อ ก� ำ หนดของส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์
และตลาดหลั ก ทรัพย์ และตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย
2) ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
พิ จ ารณาอนุ มั ติ และกรณี ที่ มี ก ารท� ำ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น ให้

คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และตามหลั ก เกณฑ์ ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย
3) การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่กรรมการมีผลประโยชน์
เกี่ ย วข้ อ งจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ธนาคารด้ ว ยมติ เ ป็ น เอกฉั น ท์ โดยไม่ มี ก รรมการผู ้ นั้ น เข้ า ร่ ว ม
พิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ต้องก�ำหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามการค้าปกติของธนาคาร
และปฏิ บัติเ หมื อ นลู ก ค้ า ทั่ ว ไป
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5. นโยบายหรือแนวโน้มการท� ำรายการระหว่างกั น
ในอนาคต

การท�ำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต
ของธนาคารหรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย มี ค วามเป็ น ไปได้ ว ่ า จะเกิ ด ขึ้ น ตาม
การด�ำเนินธุรกิจทั่วไป หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการที่จะกระท�ำนั้น
ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ธ นาคารและผู ้ ถื อ หุ ้ น โดยการท� ำ
รายการเหล่ า นั้ น จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ก� ำ หนดของสถาบั น ก� ำ กั บ
และมาตรการที่ ธ นาคารได้ ก� ำ หนดขั้ น ตอนการอนุ มั ติ ก ารท� ำ
รายการเป็ น วิ ธี ปฏิบัติไว้ชัด เจน

นอกจากนี้ การท� ำ รายการระหว่ า งกั น หรื อ รายการที่
เกี่ยวโยงกันในอนาคต ธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับ
การท� ำ รายการกั บลู ก ค้ า ทั่ ว ไป มี เ งื่ อ นไขทางการค้ า ที่ ไ ม่ แตกต่าง
ไปจากที่ ธุ ร กิ จ ทั่ ว ไปหรื อ ธุ ร กิ จ ประเภทเดี ย วกั น พึ ง กระท� ำ
ค่ า ตอบแทนที่ จ ่ า ยหรื อ ได้ รั บ จากการท� ำ รายการต้ อ งเป็ น ไปตาม
ราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ รรม และต้ อ งเปิ ด เผยสารสนเทศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การท� ำ รายการระหว่ า งกั น หรื อ รายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น
เหล่ า นั้ น ให้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ข องสถาบั น ก� ำ กั บ

184

ความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารยึดมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุม่ ตามพันธกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้กำ� หนดนโยบาย
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางด�ำเนินงานที่ธนาคารไม่สามารถยอมรับให้
เกิดการทุจริตขึน้ ได้ (Zero Tolerance) รวมถึงด�ำเนินการสร้างคุณค่าร่วม
ต่อสังคม (Creating Shared Value: CSV) เพือ่ ให้สภาพแวดล้อม สังคม
และระบบเศรษฐกิจดีขึ้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีกระบวนการส�ำรวจ
ความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่มีบทบาทต่อการด�ำเนินธุรกิจ เพื่อ
รับทราบและจะได้ตอบสนองต่อความต้องการได้อย่างยั่งยืน
1. แนวทางปฏิบัติเพิ่ มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รป
ั ชัน

คณะกรรมการธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชันโดยมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งหมายให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชันเป็นส�ำคัญ ซึ่งใน
ปี 2563 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้านการ
รับ-ให้สนิ บนและคอร์รปั ชัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) โดย
คณะกรรมการธนาคารมีมติให้ธนาคารใช้นโยบายฯ ฉบับปี 2562 เพื่อ
ให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ที่เกี่ยวข้อง และประกาศคณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบายและ
แนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดให้
มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหมายให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันบนพื้นฐานของการต่อต้านการทุจริต และมุ่งผลักดันให้
พนักงานตระหนักรู้ถึงการป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชัน อันจะน�ำ
มาสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในธนาคาร
นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติงานว่าด้วย
การป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อก�ำหนดแนวทางในการ
จัดท�ำมาตรการควบคุมภายในของธนาคารในการป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และ
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของธนาคารสามารถน�ำไปยึดถือ
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อันเป็นการวาง
มาตรการเชิงป้องกันทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ โดยระเบียบฯ ดังกล่าวได้กำ� หนด
แนวทางการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการ
จัดท�ำมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีหลักการส�ำคัญ คือ การให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท�ำมิได้ เว้นแต่
เป็นการให้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ระเบียบดังกล่าวนี้ ซึ่งระเบียบฯ ได้ก�ำหนดกระบวนการป้องกันการให้
สินบนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐไว้อย่างเป็นเอกภาพ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
(1) กระบวนการประเมินความเสีย่ ง จะต้องมีการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อสามารถ
วิเคราะห์ถงึ ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้แล้ว ส�ำหรับประเด็นความเสีย่ งที่
มีนัยส�ำคัญ ธนาคารจะมีการจัดท�ำมาตรการเชิงป้องกันและแก้ไข
ความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ กับธนาคารต่อไป ทัง้ นี้ จะต้องจัดให้มกี ารประเมิน
ความเสีย่ งเป็นประจ�ำอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อมและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป
(2) กระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการควบคุม
ภายในฯ ของธนาคาร โดยการตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการควบคุม
ภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น อาจพิจารณาจาก
ผลการตรวจสอบภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ปฏิบัติของหน่วยงานก�ำกับภายนอก ประกอบกับรูปแบบการประกอบ
ธุรกิจของธนาคาร โดยจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นประจ�ำ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเพียงพอ ความ
มีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล เพื่อน�ำมาพิจารณาปรับปรุง
มาตรการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ดี เมื่อได้ด�ำเนินการตรวจสอบและประเมินมาตรการ
ป้ อ งกั น การให้ สิ น บนแล้ ว จะต้ อ งรายงานผลการตรวจสอบต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบต่อไป
(3) กระบวนการทบทวนมาตรการควบคุมภายในฯ ของธนาคาร
จะต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป
(4) การสือ่ สารและจัดอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่บคุ ลากรของ
ธนาคารและบริษัทในเครือธนาคาร เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง โดยธนาคารมีการสือ่ สารผ่านช่องทาง
อีเมล CLMG POST ในคอลัมน์ Anti-Bribery and Corruption ในรูปแบบ
บทความอย่างสั้นเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน
อย่างสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกัน
การรับ-การให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดทีเ่ ข้าข่ายเป็นการคอร์รปั ชัน”
ให้แก่พนักงานทั้งส�ำนักงานใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ตาม
ภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ตลอดจนบุคลากรของบริษทั ในเครือธนาคาร
เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักถึงความ
ส�ำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์ “เจตจ�ำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่
การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” “การประกาศเจตนารมณ์การ
ด�ำเนินการพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของธนาคาร
ทัว่ ทัง้ องค์กร” และการด�ำเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมถึงการเข้าร่วม
กิ จ กรรมและแลกเปลี่ ย นแนวทางการด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม ภาคี
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทัง้ ภาครัฐและเอกชน พร้อมกันนีธ้ นาคาร
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ได้ดำ� เนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพือ่ ให้สอดรับกับ
มาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับสากล โดยธนาคาร
ได้รบั การรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector
Collective Action Coalition Against Corruption) ทั้งนี้ ธนาคารได้
เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องทาง
ธุรกิจของธนาคารไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร โดยคลิกเข้าที่เมนู “ก�ำกับ
ดูแลกิจการ” เลือก ”นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี” และเลือก
“นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน”
2. กิจกรรมเพื่ อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2563 ธนาคารได้ด�ำเนินการด้วยการสร้างคุณค่าร่วมต่อสังคม
(Creating Shared Value: CSV) เพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจดีขึ้น โดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนผ่านโครงการ
กรุงไทยรักชุมชน โดยธนาคารมองเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง โดยยึดหลักการพึง่ พาตนเอง ลดการพึง่ พิงภายนอก ด้วยการ
ค�ำนึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง น้อมน�ำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาให้เกิดความสมดุล มีความเข้มแข็งจาก
ภายใน โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกันคิดร่วมก�ำหนดแนวทางและกิจกรรม
การพัฒนาของชุมชน

โดยธนาคารสามารถน�ำจุดแข็งของธนาคาร ทั้งในด้านความรู้
ทางด้านการเงิน ผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินไปตอบสนอง
ความต้องการในด้านต่างๆ เช่น เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ด้วย
สินเชื่อ กรุงไทย SME รักกันยาวๆ และสินเชื่อกรุงไทย SMEs บัญชีเดียว
และเพื่อสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยโครงการสินเชื่อ
เพื่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม และโครงการ
เงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน
นอกจากนี้ ธนาคารได้ท�ำงานร่วมกับ Partner ที่มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ในเรื่องการบริหาร
จัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชน สินค้าท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม
การตลาด และความรู้ทางการเงิน ผ่านการจัดอบรมให้ความรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารและผู้เชี่ยวชาญภายนอก โดยในปี 2563 ได้
ด�ำเนินการพัฒนาชุมชนทั้งหมด 7 ชุมชน ทั่วประเทศไทย ได้แก่ ชุมชน
บ้านสวนทุเรียน จังหวัดสงขลา ชุมชนต�ำบลบ้านแหลม จังหวัดสุพรรณบุรี
ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ ชุมชนบ้านแม่ก�ำปอง จังหวัด
เชียงใหม่ ชุมชนบ้านโคกไคร จังหวัดพังงา ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัด
หนองคาย และชุมชนท่ามะโอ จังหวัดล�ำปาง รวมถึง ธนาคารได้
ร่ ว มมื อ โครงการการเงิ น เพื่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพ หรื อ
The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ภายใต้ United Nations
Development Programme ประเทศไทย หรือ UNDP และมูลนิธิ
รักษ์ไทย ร่วมกันด�ำเนินโครงการ Koh Tao, Better Together ด้วยการ
ร่วมระดมทุน ผ่าน QR E-Donation “มูลนิธริ กั ษ์ไทย UNDP กรุงไทยรัก
เกาะเต่า” เพือ่ สร้างอาชีพช่วยเหลือคนในชุมชนเกาะเต่าทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
จาก COVID-19 โดยจ้างชาวเรือให้ท�ำความสะอาดชายหาดและปลูก
จิตส�ำนึกให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และได้ก�ำหนดเป้าหมาย
การด�ำเนินงาน ดังนี้

กรุงไทยรักชุมชนทั่วไทย
Strategy

Execution Plan

Execution Plan

ระบบบัญชี

E-Commerce
Visibility
สื่อ Social Media / Website
การจัดท�ำเอกสารแนะน�ำชุมชน

(รายรับ - รายจ่าย)

การวางแผนทางการเงิน
(ออม หนี้ ภาษี ลงทุน)

นวัฒกรรมทางการเงิน
(Krungthai Next, Krungthai Connext)

การมีส่วนร่วม
การจัดการทรัพยากร
การอนุรก
ั ษ์สิ่งแวดล้อม

บริหาร
จัดการ

ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว
อบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้ นฐาน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว

เป้าหมาย

ความรู้
ทางการเงิน

ศิลปะ
วัฒนธรรม

ชุมชน

ท่องเที่ยว
และบริการ

ดัชนีความสุข

การตลาด

สินค้า

Award & Recognition

การอนุรก
ั ษ์ประเพณี
วัฒนธรรม ท้องถิ่น

การพั ฒนาสินค้าและบริการ
การพั ฒนาบรรจุภัณฑ์
ออกแบบโลโก้
จุดจ�ำหน่าย / การจัดวางสินค้า

จ�ำนวนสินค้าและบริการที่ชุมชนน�ำออกตลาด
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ธนาคารได้ มี ก ารด� ำ เนิ น การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท ย่ อ ย
อย่างใกล้ชิดและจะประสานงานกับบริษัทย่อยกรณีที่อาจมีการด�ำเนินการหรือ
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อ
สอบถามข้อเท็จจริงและให้บริษัทด�ำเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงาน
ความคืบหน้าในการด�ำเนินการแก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรก็ตาม ในปี
ทีผ่ า่ นมาไม่พบเหตุการณ์ทมี่ ผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมจาก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร

ในปี 2563 ธนาคารริเริ่มกระบวนการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืนเพื่อน�ำไปสู่การวางนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนและ
ยุทธศาสตร์ของธนาคารส�ำหรับปี 2564 ด้วยการส�ำรวจความคิดเห็นของ
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเกีย่ วกับผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ทีม่ ตี อ่ ความยัง่ ยืน
ของธนาคารในแต่ละมิติ อันได้แก่ ความยั่งยืนด้านผลประกอบการ
ความยัง่ ยืนในการปฏิบตั งิ านและด�ำเนินงาน และความยัง่ ยืนทางสังคม
และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ธนาคารท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานก�ำกับดูแลสถาบันการเงิน
พนักงาน บริษัทลูกของธนาคาร คู่ค้า ลูกค้า และคู่แข่ง ข้อมูลที่ได้จาก
การส�ำรวจได้ถูกน�ำมาวิเคราะห์จัดท�ำ materiality matrix เพื่อก�ำหนด
ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนและเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคาร
(ตามแผนภาพ)

3. การส� ำรวจความคาดหวังจากผู้ มีส่วนได้ เสี ยที่ มี
บทบาทต่อการด�ำเนินธุรกิจ

ธนาคารมีกระบวนการเพือ่ รับทราบและตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีการเปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าร่วมในทางใดทางหนึง่ เพือ่ ให้มผี ลิตภัณฑ์และการบริการทีต่ อบสนอง
ลูกค้า มีการด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ
และพนักงานมีความตั้งใจท�ำงานและมีส่วนร่วมในการเติบโตของ
ธนาคาร
กระบวนการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย:

เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนและวางนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนและยุทธศาสตร์ของธนาคาร

1

1

2

3

Survey Design

Survey

Impact
Analysis

6

5

4

Setting Sustainability
Strategic Objectives
/Goals

Material Issue
Identification

Material Matrix
and Ranking

(Stakeholder Identification,
Questionnaire design)

ผลการท�ำส�ำรวจสามารถจัดแบ่งตามประเภทประเด็นความยั่งยืนได้ตามมิติความยั่งยืนทั้ง 3 ของธนาคาร ดังนี้
Impacts
Internal

Bank

External

Economy, Environment,Society

Dimensions

Economic Sustainability
Operational Sustainability
Environmental &
Social Sustainability
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

การจัดอันดับความส�ำคัญของประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืนของธนาคารตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Materiality Matrix

21%

Sustainable growth & profit

Impacts to Krungthai Bank

18%
15%
Financial risk
management

12%
Innovation

9%
6%
3%
0%

0%

Customer relation
Good governance
Digitization of operation
management
Risk management
Reputation/ branding
/development
Transparency and fairness
Operational risk
compl
i
ance
Business Ethics/ customer trust
Management
Responsible services
Climate risk management
Research-driven strategy
External Envi & Soc. Activities
Not financing non-ESG
Stakeholder engagement Support SDGs
Eco-efficiency operation Financing ESG

2%

4%
6%
Impacts to Economy, Environment and Society

ธนาคารจัดอันดับความส�ำคัญของประเด็นที่มีผลต่อความยั่งยืน
ของธนาคาร ตามความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย แบ่งเป็น 3 ระดับ
ตาม Materiality Matrix ดังนี้
- ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่มีความส�ำคัญมากที่สุด
ได้แก่ การเติบโตและการท�ำก�ำไรได้อย่างยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารจัดการอย่างมีบรรษัทภิบาล ตามล�ำดับ
- ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่มีความส�ำคัญมาก ได้แก่
นวัตกรรมของบริการและผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การเปลี่ยนมาใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติการและด�ำเนินงานของธนาคาร การรักษา
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและลูกค้าให้
ความไว้วางใจ การปฏิบัติตามระเบียบและกฏเกณฑ์ ชื่อเสียงของ
ธนาคาร การให้บริการทีม่ คี วามโปร่งใสและเป็นธรรม การให้สนิ เชือ่ และ
ลงทุนทีม่ คี วามรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อมและสังคม และส่งเสริมบรรษัทภิบาล
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การมี
กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศ การด�ำเนินงานที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลด
การท�ำลายสิ่งแวดล้อม ตามล�ำดับ
- ปัจจัยความยั่งยืนที่จัดอยู่ในระดับที่ส�ำคัญ ได้แก่ การบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลและพัฒนาทักษะ การไม่ให้สินเชื่อและลงทุนที่
ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม และไม่มีบรรษัทภิบาล
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตามล�ำดับ

8%

10%

ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ธ นาคารสามารถตอบสนองความต้ อ งการและ
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในการด�ำเนินงานของธนาคาร ประเด็นปัจจัยความ
ยัง่ ยืนเหล่านีไ้ ด้ถกู น�ำไปร่วมพิจารณาเพือ่ ก�ำหนดยุทธศาสตร์ของธนาคาร
ในปี 2564
นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�ำคัญต่อความโปร่งใสตรวจสอบได้
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร ผ่าน
การจัดท�ำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report)
ตามกรอบการรายงานสากล GRI ฉบับ Standard (Global Reporting
Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุดและสอดคล้องกับแนวทางการ
รายงานข้อมูลตามแบบ 56-1 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นการ
เปิดเผยการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนของธนาคารในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม รวมถึงการด�ำเนินงานด้านบรรษัทภิบาลในประเด็นทีเ่ ป็น
สาระส�ำคัญของธนาคารและกลุ่มผู้มีส่วนเสียต่างๆ ของธนาคารทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร (Materiality)
ทัง้ นี้ การด�ำเนินงานทัง้ หมดของธนาคารสามารถสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นพื้นฐานส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ส�ำหรับรายละเอียดในการด�ำเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของ
ธนาคาร โดยคลิกเข้าทีเ่ มนู “ความยัง่ ยืน” หัวข้อ “รายงานความยัง่ ยืน”
แล้วเลือก “รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563”
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.1. นายวิชัย 			 อัศรัสกร				 ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอกเทียนชัย		 รับพร				 กรรมการตรวจสอบ
3. นางนิธิมา			 เทพวนังกูร			 กรรมการตรวจสอบ
โดยมี นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายสันติ ปริวิสุทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร ซึง่ สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบกระทรวงการคลัง โดย
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�ำคัญกับการก�ำหนดกระบวนการท�ำงานที่เป็นระบบในเรื่องของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส�ำคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น Trusted Advisor สรุปได้ ดังนี้
• ให้ความส�ำคัญต่อการสร้างวัฒนธรรมด้านความเสี่ยงขององค์กร (Risk Culture) ผลักดันให้การด�ำเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีการก�ำกับดูแลที่ดี และมีการควบคุมภายในที่เข้มแข็ง รองรับการด�ำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการกรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน
1 ความยั่งยืน) อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลให้หน่วยงาน First Line of Defense มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ โดยน�ำปรัชญาแนวคิด “ระเบิด
จากข้างใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้การขับเคลื่อน
กระบวนการ Three Lines of Defense เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ได้น�ำกระบวนการดังกล่าว มาด�ำเนินการแก้ไขข้อตรวจพบ
ด้านสินเชื่อที่ส�ำคัญแบบบูรณาการ และน�ำมาปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงานให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้กรุงไทยคุณธรรม
เป็นพื้นฐานส�ำคัญ น�ำไปสู่เป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai”
• สนับสนุนให้สายงานตรวจสอบภายใน ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของสายงานตรวจสอบภายใน AAA: Assurance Advising และ
Anticipation โดยเพิ่มบทบาทจากการให้ความเชื่อมั่น (Assurance) ไปสู่การพัฒนาคุณภาพงาน สร้างมูลค่าเพิ่มในการให้ค�ำแนะน�ำ ข้อเสนอแนะ
จากสิ่งที่ตรวจพบ (Advising) และคาดเดาความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดขึ้น (Anticipation) เพื่อป้องกันและปิดจุดเสี่ยง พร้อมทัง้ ได้สื่อสารยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผ่านการจัดสัมมนา Annual Audit Committee Conference KTB Group เพื่อยกระดับการตรวจสอบ
ภายในของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งต้องมีความพร้อมทั้งในด้านกระบวนการท�ำงาน (Process) การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ที่หลากหลาย (People) และการปรับปรุงเครื่องมือ (Tools) โดยน�ำเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน
• จากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะให้สายงานตรวจสอบภายในปรับกระบวนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ โดยน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครือ่ งมือ ในการวิเคราะห์ ตรวจติดตามความผิดปกติอย่างต่อเนือ่ ง จนถึงการเร่งน�ำระบบ Robotic
Process Automation มาใช้เพิ่มเพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ
ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น จ�ำนวน 22 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ
ผูบ้ ริหารระดับสูง และผูส้ อบบัญชีในวาระทีเ่ กีย่ วข้อง มีการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมีรายละเอียด
การเข้าประชุม ดังนี้
กรรมการตรวจสอบ		 จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
นายวิชัย 		
อัศรัสกร			
22
พลเอก เทียนชัย รับพร			
22
นางนิธิมา		
เทพวนังกูร			
22
สรุปสาระส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้
การสอบทานรายงานทางการเงิน

สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ�ำปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร
และบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างสม�่ำเสมอ ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน
การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�ำคัญ การประมาณการทางบัญชี ความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ข้อสังเกตจากการตรวจสอบและสอบทาน
งบการเงินของผู้สอบบัญชี ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�ำงบการเงิน และรายงานทางการเงิน จัดท�ำขึ้นตาม
ข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชี หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็น
ประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 รวมทั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง และแผน
การสอบบัญชี
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้ง
รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคาร
อย่างมีนัยส�ำคัญ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทาง
การเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสีย่ ง ผ่านสรุปรายงานผล
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง เป็นประจ�ำ
ทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่าง ๆ
มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับ
ได้ รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกทีก่ ระทบต่อธนาคาร โดยเฉพาะประเด็นความเสีย่ งด้านเครดิต
ความเพียงพอในการตั้งส�ำรองหนี้ รวมถึงกระบวนการพิจารณาให้
สินเชื่อของธนาคาร
การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตามการจัดท�ำระบบการ
ควบคุมภายในและการจัดท�ำแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสม
เพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด�ำเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาผลการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการก�ำกับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการตรวจสอบของหน่วยงานก�ำกับ และ
ผู้สอบบัญชีอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ และตามระเบียบปฏิบตั งิ าน
ของธนาคาร รวมทัง้ สอบทานความถูกต้องของข้อมูลซึง่ ใช้ประกอบการ
ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
การก�ำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน

อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการ
ปฏิบตั งิ าน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบตั หิ น้าที่ อนุมตั แิ ผนกลยุทธ์
สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการ
ตรวจสอบประจ�ำปี คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�ำปีของสายงานตรวจสอบ
ภายใน แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและพัฒนา แผนเส้นทางความ
ก้าวหน้าของบุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ
ประจ�ำปีของผูบ้ ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบ
ของสายงานตรวจสอบภายใน ติ ด ตามการด� ำ เนิ น การแก้ ไ ขใน
ประเด็นที่ส�ำคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ค�ำแนะน�ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และก�ำกับดูแลให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการ
แจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย รวมทั้งให้ความ

เห็นชอบแผนการสอบทานธุรกรรมด้านสินเชื่อของสถาบันการเงิน
ประจ�ำปี ของฝ่ายสอบทานสินเชื่อ ก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการธนาคาร
อนุมัติ พร้อมติดตามการปฏิบัติงานตามแผน และผลการสอบทานของ
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะและ
เป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ตาม
แนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ี ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลั ง และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการก�ำหนดแผนพัฒนาทักษะและความรู้
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสรรมถนะและความรู้ที่จ�ำเป็น
(Skill Matrix) เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท�ำงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีเป็น
ประจ�ำทุกปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และน�ำเสนอ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง บริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนั้น
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจในกลุม่ ธนาคาร แนวการตรวจสอบ
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับความเห็นชอบจากส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบที่ระบุไว้ใน
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความ
เป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือจากธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผย
ข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีมีความอิสระและปฏิบัติหน้าที่
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ การบริหารความเสีย่ งและระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มีความเป็น
อิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมี
กระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ตลอดจนมีการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�ำเนินธุรกิจ
ปัจจุบัน

(นายวิชัย อัศรัสกร)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงภาระหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการในการเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินเฉพาะธนาคาร และ
งบการเงินรวมของธนาคารและบริษทั ย่อย รวมทัง้ สารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจ�ำปี โดยได้มกี ารก�ำกับดูแลให้การจัดท�ำงบการเงิน
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม�่ำเสมอ โดยยึดหลัก
ความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพือ่ ให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง อีกทัง้ ได้ให้มกี าร
รายงานผลการด�ำเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อหน่วยงานก�ำกับดูแลและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ตามก�ำหนดเวลา เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มี
เงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ
คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ด�ำรงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน และเพียงพอที่จะ
ด�ำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันและตรวจสอบการกระท�ำทุจริต หรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�ำคัญ
คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือ
และความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จึงมัน่ ใจได้วา่ งบการเงินของธนาคารดังกล่าวถูกต้องและเชือ่ ถือได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว
ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีนี้แล้ว
คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชือ่ มัน่
อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงินเฉพาะธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นสถานะและผลประกอบการของธนาคารและบริษัทย่อย ณ วันที่ดังกล่าว มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (กลุม่ ธนาคาร) ซึง่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม่ ธนาคารตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ตามที่
ระบุในข้อก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3 ธนาคารฯ และบริษัทย่อย ได้น�ำนโยบายการบัญชีใหม่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส�ำหรับกิจการที่ให้
ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีมาถือปฏิบัติในการจัดท�ำ
งบการเงินในปีปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้
ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตามความรับผิดชอบทีไ่ ด้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบส�ำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
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ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

ธนาคารฯ และบริษัทย่อย (“กลุ่มธนาคาร”) ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563 ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ก�ำหนดหลักการเกี่ยวกับวิธีการค�ำนวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ หลักการดังกล่าวต้องอาศัยการพัฒนาแบบจ�ำลองส�ำหรับการค�ำนวณทีม่ คี วามซับซ้อน โดยต้อง
ใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจ�ำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดุลยพินจิ ทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารรวมถึงการระบุเงือ่ นไขการประเมินการเพิม่ ขึน้
ของความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแบบจ�ำลอง การเลือกข้อมูลการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตมาใช้ใน
แบบจ�ำลอง และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลอง
ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม่ ธนาคารมีเงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีเ้ ป็นจ�ำนวน 2,334,842
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 70 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจ�ำนวน 150,528 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวน
ที่มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
ด้วยความมีสาระส�ำคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอ
ของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ท�ำความเข้าใจ ประเมินและสุ่มทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคารที่เกี่ยวกับระบบการปล่อย
สินเชื่อ ระบบการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ โดยค�ำนึงถึงยอดคงเหลือ ความซับซ้อน และ
ความเสีย่ งด้านเครดิตของแต่ละกลุม่ สินเชือ่ ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุม่ ธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก�ำกับ พิจารณาและประเมินกระบวนการก�ำกับดูแลการพัฒนาแบบจ�ำลอง สอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจ�ำลองและ
รายงานการทดสอบความน่าเชือ่ ถือและติดตามประสิทธิภาพของแบบจ�ำลอง ซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีผ่ บู้ ริหารของกลุม่ ธนาคารว่าจ้างและหน่วยงาน
ที่มีความเป็นอิสระของกลุ่มธนาคาร รวมถึงสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น�ำมาใช้พัฒนาแบบจ�ำลอง ประเมินวิธีการค�ำนวณ ข้อสมมติฐานที่
ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของกลุ่มธนาคาร รวมถึงวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการ
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากข้อจ�ำกัดของแบบจ�ำลอง การบันทึกบัญชีคา่ เผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ และ
สุ่มทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าว
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ โดยการสุม่ ทดสอบการจัดชัน้ เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนีต้ ามการเปลีย่ นแปลงใน
ความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก และสุ่มทดสอบการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี รวมถึงการสุ่มทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการค�ำนวณค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องตลอดจนประกาศและ
แนวทางที่ก�ำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย

รายงานประจ� ำ ปี 2563

การรับรูร้ ายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

กลุ่มธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่รับรู้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 104,307 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 85 ของรายได้รวม) กลุม่ ธนาคารรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ ด้วยวิธอี ตั ราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง ซึง่ การก�ำหนดอัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริงจ�ำเป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ
และการประมาณการของผู้บริหารในการประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาที่สั้นกว่า
แล้วแต่ความเหมาะสม โดยค�ำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึง่ สินทรัพย์ และค่าธรรมเนียม ตลอดจนต้นทุนทีเ่ ป็นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย้
ทีแ่ ท้จริง นอกจากนี้ รายได้ดงั กล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชือ่ ประเภทต่างๆ ทีม่ รี ายการจ�ำนวนมากและมีลกู ค้าจ�ำนวนมากราย อีกทัง้ สัญญา
เงินให้สินเชื่อแต่ละประเภทอาจมีเงื่อนไขการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกัน การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็นและในระยะเวลา
ที่เหมาะสมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการศึกษา ประเมินและสุม่ ทดสอบความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของกลุม่ ธนาคารทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบ
การปล่อยสินเชื่อ ระบบการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าเปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของ
กลุม่ ธนาคารกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ำกับ ประเมินวิธกี ารทีผ่ บู้ ริหารใช้ในการพิจารณาประมาณการเงินสดรับ
และช่วงอายุของเครื่องมือทางการเงินในการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการค�ำนวณ นอกจากนี้
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการรับรู้รายได้ว่ามีการรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วย
อัตราดอกเบีย้ ทีแ่ ท้จริง และข้าพเจ้าได้ทำ� การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบีย้ เงินให้สนิ เชือ่ แก่ลกู หนี้ และสุม่ ตรวจสอบรายการปรับปรุง
บัญชีที่ส�ำคัญที่ท�ำผ่านใบส�ำคัญทั่วไป
เรื่องอื่น

งบการเงินรวมของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของธนาคารฯ (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใดๆ ต่อ
ข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของธนาคารฯ ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรื่องดังกล่าวให้ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเงิน

ผูบ้ ริหารมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและหลักเกณฑ์
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ด�ำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิก
กลุ่มธนาคารหรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของกลุ่มธนาคาร
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและ
ถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ่ คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
• ระบุและประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจมีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ที่ผู้บริหารจัดท�ำ
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับกิจการทีด่ ำ� เนินงานต่อเนือ่ งของผูบ้ ริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของ
กลุ่มธนาคารในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็น
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
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• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกีย่ วกับข้อมูลทางการเงินของกิจการหรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่
ธนาคารเพือ่ แสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม่ ธนาคาร
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่
มีนยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คำ� รับรองแก่ผมู้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วข้องกับความเป็นอิสระและได้สอื่ สาร
กับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อ
ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
ในปีปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้าเพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียสาธารณะ
จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

รัตนา จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2564
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

9.1
9.3

68,161,357
516,791,903

68,433,721
338,770,589

68,115,583
516,320,956

68,361,786
338,273,821

9.4

13,723,789
74,506,773
316,987,630
29,400,185
2,200,513,321
32,659,270
24,762,212
4,474,111
6,005,144
5,880,565
2,598,857
31,315,152
3,327,780,269

67,350,100
55,811,418
395,227,970
30,945,612
1,959,765,482
133,241
32,182,562
24,200,896
3,900,228
8,164,563
3,487,317
23,842,421
3,012,216,120

14,188,472
74,506,773
316,894,505
11,203,675
2,127,089,495
32,569,053
21,899,006
3,571,005
3,893,939
3,560,552
2,070,343
31,103,526
3,226,986,883

67,350,100
55,811,462
395,174,162
10,830,013
1,884,110,174
133,241
32,175,895
22,293,897
1,398,367
5,697,176
3,193,301
23,554,727
2,908,358,122

หมายเหตุ

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

9.5
9.6
9.7
9.8
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุน้ สามัญ 13,976,061,250 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 5.15 บาท
ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิ 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุ้นสามัญ 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนต�่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทย่อย
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
รวมส่วนของบริษัทใหญ่
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
รวมส่วนของเจ้าของ
รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

9.16
9.17

2,463,225,282
274,566,462
4,731,953
65,471,404
86,564,198
4,503,684
20,286,873
53,366,819
2,972,716,675

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

2,466,780,410
268,424,903
4,731,953
65,471,404
44,292,498
3,528,830
18,740,381
46,041,249
2,918,011,628

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

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

28,325
71,976,715

20,833,734

20,833,734

20,833,734

20,833,734

(165,255)
32,179,036

33,006,142

17,789,287

16,094,673

7,200,504
211,412,693
343,465,752
11,597,842
355,063,594
3,327,780,269

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

7,200,504
191,146,690
308,975,255
308,975,255
3,226,986,883

7,200,504
188,089,515
304,223,466
304,223,466
2,908,358,122

9.5
9.18
9.12
9.19
9.20
9.21

9.22
9.23

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท (ยกเว้นก�ำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม

ก�ำไรหรือขาดทุน
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
รวมรายได้จากการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าภาษีอากร
ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายจากการด�ำเนินงานอื่น ๆ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ก�ำไรสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ

2563

2562

9.30
9.31

112,836,857
24,494,134
88,342,723
27,690,138
7,162,213
20,527,925

122,971,682
34,655,374
88,316,308
29,596,109
6,358,577
23,237,532

97,894,144
22,995,811
74,898,333
21,557,134
5,183,896
16,373,238

108,319,525
33,160,897
75,158,628
23,274,977
4,706,151
18,568,826

3,134,376
950,926
2,060,328
375,896
6,855,249
122,247,423

3,196,695
4,371,598
1,424,575
495,561
4,615,370
125,657,639

3,197,183
941,257
2,348,887
3,705,785
101,464,683

3,196,195
4,375,388
2,474,526
1,111,411
104,884,974

28,466,296
298,069
8,895,416
3,797,471
1,538,442
10,469,150
53,464,844
44,902,881
23,879,698
4,440,733
19,438,965

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

22,993,299
68,198
5,306,832
3,297,985
1,541,377
13,753,189
46,960,880
38,427,695
16,076,108
2,784,097
13,292,011

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

894,894
-

1,585,753

905,210
-

1,605,929

9.32
9.33
9.34
9.35

9.36
9.37
9.14

2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

2562
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท (ยกเว้นก�ำไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสีย่ งในกระแสเงินสด
9.5
ก�ำไร (ขาดทุน) จากต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงรอตัดบัญชี
9.5
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
ส�ำหรับรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
9.7.2
ภาษีเงินได้ทเี่ กีย่ วข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่
ส�ำหรับรายการทีจ่ ดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�ำไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง
การเปลีย่ นแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
ส่วนแบ่งก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษทั ร่วม (ภายใต้วธิ สี ว่ นได้เสีย)
ส�ำหรับรายการทีไ่ ม่จดั ประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
9.7.2
ก�ำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก�ำหนดให้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ก�ำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
ส�ำหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน
ก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รวมก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี ำ� นาจควบคุม
ก�ำไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก�ำไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

9.38

2563

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2562

2563

43,703
169,661
90,153

(15,867)
-

43,703
169,661
90,153

(15,867)
-

(1,555,420)

12,823,440

-

-

(239,549)

(317,151)

(241,612)

(321,186)

-

(180,526)

-

(180,526)

(1,204,144)

-

-

-

(1,994,260)

-

(1,820,302)

-

(806,171)

(989,619)

(763,033)

(865,316)

525,144
(4,075,989)
15,362,976

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

516,517
(1,099,703)
12,192,308

209,168
432,202
26,757,899

16,731,585
2,707,380
19,438,965

29,284,042
2,853,761
32,137,803

13,292,011

26,325,697

12,641,748
2,721,228
15,362,976

42,451,458
2,826,404
45,277,862

12,192,308

26,757,899

1.20

2.09

0.95

1.88

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2562

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 6)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมลดลง
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
โอนไปก�ำไรสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(29,786)
207,850
178,064

(29,786)

-

3,914,071
-

129,137

ส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอำ� นาจ
ควบคุม

รวม

-

-

-

-

-

1,019,741

3,250,199

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

10,039,090
(1,150,528)
(4,491)
(7,457)
2,721,228
11,597,842

-

351,576,585
(11,679,493)
(7,457)
417,694
(606,711)
15,362,976
355,063,594

3,250,199

- 212,442,380 338,287,296 10,039,090 348,326,386

15,762
15,762
- 28,519,704 42,451,458 2,826,404 45,277,862
- 212,442,380 338,287,296 10,039,090 348,326,386

-

(115,736) 16,866,648
- 213,462,121 341,537,495
- (10,528,965) (10,528,965)
- (165,255)
169,746
4,491
417,694
(562,505) (606,711)
43,704 (2,759,564)
- 16,072,800 12,641,748
(72,032) 14,107,084 (165,255) 218,613,197 343,465,752

-

(115,736) 16,737,511

ก�ำไรสะสม

รวมส่วนของ
บริษัทใหญ่

หน่วย : พั นบาท

- 193,962,287 305,875,449 8,265,654 314,141,103
- (10,039,611) (10,039,611) (1,068,730) (11,108,341)

ส่วนต่�ำกว่าทุน
ส่วนแบ่ง
จากการ
ก�ำไร (ขาดทุน)
เปลี่ยนแปลง
เบ็ดเสร็จอื่น
สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัทร่วม
ในบริษัทย่อย

(15,867) 12,823,440
(115,736) 16,737,511

-

(99,869)
-

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

-

72,005,040 20,833,734 8,206,016 10,309,458
- 417,694
- (44,206)
- (923,042)
72,005,040 20,833,734 8,579,504 9,386,416

-

-

-

(1,877)
(1,877)

-

(646,230)

1,877

-

8,180,228

-

644,353
-

ก�ำไร (ขาดทุน)
เงินส�ำรอง
ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการ
ส�ำหรับการ
จากการโอน
แปลงค่า
เปลี่ยนประเภท ป้องกันความเสี่ยง
งบการเงิน
(หมายเหตุ 9.5)
เงินลงทุน

2,129,230

-

72,005,040 20,833,734 8,206,016

ส่วนของบริษัทใหญ่

งบการเงินรวม

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ส่วนเกิน
(ต่�ำกว่า) ทุน
จากการ
เปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
72,005,040 20,833,734 8,350,437 6,265,396
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน
646,230
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
จากการที่ธนาคารฯขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- (144,421) 1,268,602
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
72,005,040 20,833,734 8,206,016 8,180,228

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

200

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชี (หมายเหตุ 6)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
- หลังการปรับปรุง
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
โอนไปก�ำไรสะสม
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 9.24)
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ปรับปรุงก�ำไร (ขาดทุน) จากการ
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

20,833,734
20,833,734
20,833,734

72,005,040
72,005,040

20,833,734

72,005,040
72,005,040

20,833,734
-

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น

72,005,040
-

ทุนที่ออก
และช�ำระแล้ว

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

10,135,500
(740,831)
9,394,669

2,129,230

8,006,270

646,230
8,006,270

6,075,297
1,284,743

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

8,206,016
126,776
(44,206)
8,288,586

-

8,206,016

8,206,016

8,350,437
(144,421)

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

-

1,877

(1,877)

(646,230)
(1,877)

644,353
-

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน

(29,786)
207,850
178,064

(29,786)

-

-

-

เงินส�ำรองส�ำหรับ
การป้องกันความเสี่ยง
(หมายเหตุ 9.5)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

(115,736)
43,704
(72,032)

-

(115,736)

(115,736)

(99,869)
(15,867)

196,150,368
(10,528,965)
44,206
12,681,585
198,347,194

860,349

195,290,019

195,290,019

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

ก�ำไรสะสม

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ก�ำไร (ขาดทุน)
จากการแปลงค่า
งบการเงิน

307,185,136
(10,528,965)
126,776
12,192,308
308,975,255

2,961,670

304,223,466

304,223,466

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

รวม

หน่วย : พั นบาท

รายงานประจ� ำ ปี 2563

201

202

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
(ก�ำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเครื่องมือทางการเงิน
ทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น
ส่วนเกิน (ส่วนลด) มูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ค้างรับอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงินปันผล
เงินสดรับดอกเบี้ย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
เงินสดรับเงินปันผล
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงใน
สินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินให้สินเชื่อ
ทรัพย์สินรอการขาย
สินทรัพย์อื่น

2563

2562

2563

2562

23,879,698

39,370,409

16,076,108

31,903,928

5,026,305
44,902,881
(2,060,328)
5,830
(950,926)
-

2,763,549
23,813,535
(1,424,575)
20,378
(4,414,888)
(362,586)

3,358,426
38,427,695
386
(950,926)
-

1,326,159
17,504,328
(2,702)
(4,414,888)
(362,586)

(1,642,048)
1,538,442
423,858
405,064
(2,294,508)
1,305,238
(748,321)
(698,785)
69,092,400
(88,342,723)
(375,896)
96,554,129
(27,674,972)
658,286
160,204
(6,125,782)

7,219,052
43,290
156,039
(141,772)
5,381,188
2,353,957
679,662
(244,897)
75,212,341
(88,316,308)
(495,561)
123,037,526
(34,042,988)
748,574
(9,264,684)

(1,704,855)
1,541,377
9,669
423,858
400,015
(2,294,508)
1,131,291
(513,822)
145,172
56,049,886
(74,898,333)
(2,348,887)
87,803,944
(26,166,611)
2,348,436
(4,805,033)

7,260,850
39,500
156,039
(133,895)
5,381,193
2,175,878
764,071
(389,683)
61,208,192
(75,158,628)
(2,474,526)
108,429,940
(32,515,693)
2,474,153
(7,481,420)

43,945,646

66,878,900

37,983,402

54,482,018

(179,596,485)

33,612,438

(179,621,960)

33,359,128

39,244,132
(12,358,244)
(268,493,752)
6,292,961
(8,934,734)

(33,754,900)
(19,581,852)
(25,709,953)
(91,757,936)
1,447,826
(9,057,339)

38,842,255
(12,358,201)
(270,687,453)
6,250,115
(8,873,887)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

งบการเงินเฉพาะกิจการ

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

203

รายงานประจ� ำ ปี 2563

ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : พั นบาท

งบการเงินรวม
2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
หนี้สินอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้และตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย / ร่วม
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียไม่มีอ�ำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินจากการด�ำเนินงาน
ในต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2562

2563

307,360,296
58,642,059
(12,301)
13,730,719
4,410,562
4,230,859

116,263,085
58,426,597
(835,405)
33,754,900
19,522,926
4,983,357
154,192,644

308,320,467
60,083,053
(12,301)
13,730,719
4,611,189
(1,732,602)

115,512,117
56,240,037
(835,405)
33,754,900
19,522,926
5,559,807
153,065,237

(185,120,810)

-

(184,969,210)

-

211,772,115
(2,155,981)
1,487,444
(635)
(2,963,389)
(2,893,044)
10,386
(169,746)
19,966,340

(291,294,598)
147,235,586
(2,197,552)
2,816,898
(523,940)
265,376
(117,500)
427,052
(949,398)
(2,925,920)
30,906
(147,233,090)

211,057,548
(512,171)
633,970
(383,331)
(2,734,296)
(1,854,403)
6,793
21,244,900

(291,941,198)
147,879,162
(1,181,324)
1,758,895
(523,940)
265,376
(144,945)
427,052
(585,824)
(2,152,332)
3,311
(146,195,767)

3,970,745
(14,540,345)
(2,264,173)
(10,523,974)
(4,991)
(1,150,528)
(24,513,266)

30,115,000
(26,394,750)
(10,034,812)
(4,799)
(1,068,730)
(7,388,091)

470,745
(7,793,645)
(1,950,339)
(10,523,974)
(4,991)
(19,802,204)

24,000,000
(21,113,750)
(10,034,812)
(4,799)
(7,153,361)

43,703
(272,364)
68,433,721
68,161,357

(15,867)
(444,404)
68,878,125
68,433,721

43,703
(246,203)
68,361,786
68,115,583

(15,867)
(299,758)
68,661,544
68,361,786

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ)
ประธานกรรมการธนาคาร

2562

(นายผยง ศรีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สารบัญหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เรื่อง

หน้า

เรื่อง

หน้า

1. ข้อมูลทั่วไป
2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเงิน
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
4. นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�ำคัญ
6.	ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เนื่องจากการน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ
7. การบริหารความเสี่ยง
8. การด�ำรงเงินกองทุน
9. ข้อมูลเพิ่มเติม
9.1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินสดและกระแสเงินสด
9.2	การจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนี้สินทางการเงิน
9.3 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
9.4	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
9.5 ตราสารอนุพันธ์
9.6 เงินลงทุนสุทธิ
9.7 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ
9.8 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
9.9	ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
9.10 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
9.11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
9.12 สัญญาเช่า
9.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
9.14	สินทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
และภาษีเงินได้
9.15 สินทรัพย์อื่น
9.16 เงินรับฝาก
9.17 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
9.18 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

205
205
206
214
237

9.19 ประมาณการหนี้สิน
9.20 หนี้สินอื่น
9.21 ทุนเรือนหุ้น
9.22 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
9.23 ส�ำรองตามกฎหมาย
9.24 เงินปันผลจ่าย
9.25 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
9.26 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ำกัด
9.27 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
9.28	ฐานะและผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญจ�ำแนกตามประเภท
ธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ
9.29 ผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามส่วนงานด�ำเนินงาน
9.30 รายได้ดอกเบี้ย
9.31 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
9.32 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
9.33	ก�ำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน
9.34 	ก�ำไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ
9.35 ก�ำไรสุทธิจากเงินลงทุน
9.36 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9.37 หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
9.38 ก�ำไรต่อหุ้น
9.39 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
9.40 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
9.41	นโยบายการท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
และนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่เกิดจาก
การท�ำธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
9.42 อื่นๆ
9.43 โควิด-19
9.44 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
9.45 การอนุมัติงบการเงิน

318
321
322
322
323
323
323
325
325

240
248
267
269
269
271
273
275
275
283
287
291
297
301
303
306
308
310
314
315
316
317

332
334
336
337
337
338
338
339
339
340
340
340
341
345
345
347
347
347

รายงานประจ� ำ ปี 2563

205

ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) เป็ นบริ ษ ทั มหาชนที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย โดยมี
สานักงานใหญ่ ต้ งั อยู่เลขที่ 35 ถนนสุ ขุม วิท แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา กรุ งเทพมหานคร ประกอบ
ธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์เป็ นกิ จกรรมหลักโดยมีสาขาอยู่ทวั่ ภูมิภาคในประเทศไทย และในบางภูมิภาคหลัก
ของโลก
ด้วยสถานการณ์ ก ารแพร่ ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ปั จจุ บ ัน ได้ข ยายวงกว้างขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีผลกระทบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่ วนไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม ทาให้
เกิ ดการชะลอตัวของเศรษฐกิ จ สถานการณ์ ดังกล่าวอาจนามาซึ่ งความไม่แน่ นอนและส่ งผลกระทบต่อ
กิจกรรมทางธุรกิจของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งอาจส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด
ในปั จจุ บ ัน และในอนาคตของธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อย ซึ่ งผลกระทบดังกล่าวยังไม่ส ามารถประมาณ
ได้อย่างสมเหตุสมผลในขณะนี้
งบการเงินนี้ แสดงรายการตามข้อกาหนดในประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 21/2561 ลงวันที่
31 ตุลาคม 2561 เรื่ อง การจัดทาและการประกาศงบการเงิ นของธนาคารพาณิ ชย์และบริ ษทั โฮลดิ้งที่ เป็ น
บริ ษทั แม่ของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน รวมทั้งประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และได้จดั ทาขึ้น
ตามข้อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ลงวัน ที่ 2 ตุ ล าคม 2560 เรื่ อ ง การจัด ท าและส่ ง
งบการเงิน และรายงานเกี่ ย วกับ ฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท จดทะเบี ย น พ.ศ. 2560
รวมทั้งจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
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งบการเงินรวม
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารฯและงบการเงินของบริ ษทั ย่อยที่ธนาคารฯมีอานาจควบคุ ม
โดยได้ตดั รายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็ นสาระสาคัญระหว่างกันแล้ว จานวน 8 บริ ษทั ได้แก่
บจก. กรุ งไทยกฎหมาย บจก. รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุ รกิ จบริ การ บมจ. หลักทรัพย์จดั การกองทุน
กรุ งไทย บจก. กรุ งไทยคอมพิวเตอร์ เซอร์ วิสเซส บจก. กรุ งไทยธุ รกิ จลีสซิ่ ง บจก. กรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่
บมจ. บัตรกรุ งไทย และบจก. อินฟิ นิ ทสั บาย กรุ งไทย ซึ่ งงบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทาขึ้นโดยมีรอบ
ระยะเวลาบัญชี และใช้นโยบายการบัญชี ที่สาคัญเช่นเดียวกัน กับธนาคารฯ และในกรณี ที่ใช้นโยบายการ
บัญชีที่แตกต่างกัน ธนาคารฯได้ปรับปรุ งผลกระทบดังกล่าวแล้ว
สัดส่ วนการถื อหุ้น และจานวนเงิน ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อยและบริ ษ ทั ร่ วมแสดงไว้ตามหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 9.7
งบการเงินรวมแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
งบการเงินเฉพาะแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้รวมรายการบัญชีของสาขาในประเทศและ
ต่างประเทศทั้งหมด โดยได้ตดั รายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
งบการเงิ น ฉบั บ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบั บ ที่ ธนาคารฯใช้ เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น
ฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ ในกรณี ที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรื อมีการตีความใน
สองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็ นหลัก

ในระหว่างปี ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับ ปรั บ ปรุ ง (ปรับ ปรุ ง 2562) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้
สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้ชัดเจนเกี่ย วกับวิธี ปฏิ บ ัติท าง
การบัญชี และการให้แนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี กับผูใ้ ช้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น กลุ่ ม เครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น ประกอบด้วยมาตรฐานและการตี ค วาม
มาตรฐาน จานวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่ องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทรายการและ
การวัดมูลค่าเครื่ องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรื อราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและโมเดลธุ รกิจของกิจการ (Business Model)
หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่ องมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และหลัก การเกี่ ย วกับ การบัญ ชี ป้ อ งกัน ความเสี่ ย ง รวมถึ ง การแสดงรายการและ
การเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทางการเงิน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิ มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อย ดังนี้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด ประเภทรายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมตามโมเดลธุรกิจ (Business
model) ของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยในการจัดการสิ นทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสด
ตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็ น:
- สิ นทรัพย์ทางการเงิน ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่กาหนด
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- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสอง
ข้อในการถื อ ครองตามโมเดลธุ รกิ จที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อรั บ กระแสเงิน สดตามสั ญ ญาและเพื่ อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ ง
เป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน เมื่อ การถือครองตามโมเดล
ธุ รกิ จไม่มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อรับ กระแสเงิ น สดตามสั ญ ญา หรื อข้อก าหนดตามสั ญ ญาของสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งไม่ได้เป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือ
ของเงินต้นในวันที่กาหนด
เว้นแต่ที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้อาจถูกกาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หากการกาหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องของการวัดมูลค่า
ทางบัญชีอย่างมีนยั สาคัญ โดยเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้
เงินลงทุนในตราสารทุน
เงินลงทุนในตราสารทุ นทุ กรายการวัดมูลค่าด้ วยมู ลค่ายุติธ รรมในงบแสดงฐานะการเงิน ธนาคารฯและ
บริ ษ ทั ย่อยจัดประเภทเงิน ลงทุ น ในตราสารทุ น เป็ นสิ นทรั พ ย์ท างการเงิ นที่ วดั มูล ค่ าด้วยมูล ค่ายุติธ รรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ยกเว้น รายการที่จดั เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุนซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
ผูบ้ ริ ห ารของธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อยสอบทานและประเมิ น สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ของธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อยที่มีอยู่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ตามข้อเท็จจริ งและสถานการณ์ที่มีอยู่ ณ วันนั้น และได้สรุ ปการ
เปลี่ยนแปลงที่ สาคัญต่อสิ นทรัพย์ทางการเงินของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยที่เกี่ยวข้องกับการจัดประเภท
รายการและการวัดมูลค่า มีดงั นี้
- ยกเลิก การจัดประเภทเดิ ม ในส่ วนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ จะถื อจนครบก าหนดและประเภท
เผื่อขาย และเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ ไป
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนดเดิม เกือบทั้งหมดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ เผื่อขายเดิมเกือบทั้งหมดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
- จัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนส่ วนใหญ่เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น ยกเว้น บางรายการที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดเป็ นสิ นทรัพย์ทางการ
เงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนตามนโยบายการลงทุนของธนาคารฯและบริ ษทั
ย่อย หรื อตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินตีความว่าเป็ นตราสารหนี้และกระแสเงินสดไม่ได้เป็ น
การจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กาหนด
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- สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่เลือกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ กาไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะถูกแสดงในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น เงินปันผลที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
- รับรู ้รายการตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการธนาคารทั้งหมดเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทาสัญญา
และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ยุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้นาการ
บัญชีป้องกันความเสี่ ยงมาถือปฏิบตั ิสาหรับบางรายการ
หนี้สินทางการเงิน
การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดประเภทรายการหนี้ สิน
ทางการเงิ น ของธนาคารฯและบริ ษัท ย่อ ย ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อ ยยัง คงจัด ประเภทรายการหนี้ สิ น
ทางการเงินทั้งหมดเป็ นประเภทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับ ที่ 9 ก าหนดให้กิ จการต้องประมาณการผลขาดทุ น ด้านเครดิ ต ที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นแทนการรับรู ้ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นแล้วตามนโยบายการบัญชีเดิม โดยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ให้รับรู ้การด้อยค่ าตามแบบจาลองผลขาดทุนด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected
Credit Losses model) และส่ วนเพิ่มจากการบริ หารจัดการเนื่ องจากข้อจากัดของแบบจาลอง (Management
Overlay) โดยกาหนดให้ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นสาหรับ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และเงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกรายการที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน รวมถึงภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน โดยค่าเผื่อดังกล่าวต้องวัด
มูลค่าด้วยจานวนเงินที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต ที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า เว้นแต่กรณี ที่
ความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับตั้งแต่การรับรู ้รายการเมื่ อเริ่ มแรกและกรณี สินทรัพย์ทาง
การเงิ น มี ก ารด้ อ ยค่ า ด้ า นเครดิ ต ค่ า เผื่ อ ดั ง กล่ า วต้ อ งวัด มู ล ค่ า ด้ ว ยจ านวนเงิ น ที่ เท่ า กั บ ผลขาดทุ น
ด้านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอดอายุของเครื่ องมื อทางการเงิน นอกจากนี้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับ นี้ ก าหนดให้ ใช้วิ ธี ก ารอย่างง่ายส าหรั บ การวัด มู ล ค่ าของค่ าเผื่อผลขาดทุ น ด้วยจานวนเงิ น
ที่เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสาหรับลูกหนี้ การค้า สิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
และลูกหนี้ตามสัญญาเช่าในสถานการณ์ที่เป็ นไปได้
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การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ข้อกาหนดโดยทัว่ ไปของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยงมีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
เป็ นไปอย่างสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการบริ หารความเสี่ ยง มีความหลากหลายของเครื่ องมื อที่ ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยง และลักษณะของความเสี่ ยงที่ป้องกัน อย่างไรก็ตาม ไม่ไ ด้มีขอ้ กาหนดที่ชดั เจนเกี่ยวกับการบัญชี
ป้ องกัน ความเสี่ ย งแบบพลวัตร (Dynamic Risk Management) ดังนั้น มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับนี้ จึงให้ทางเลือกทางการบัญชีที่ยงั คงสามารถปฏิบตั ิตามแนวทางปัจจุบนั ได้
การปฏิบัติในช่ วงเปลี่ยนแปลง
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ โดยรับรู ้
ผลกระทบสะสมของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้ มาถือปฏิบตั ิเป็ นครั้งแรกปรับปรุ งกับ
ก าไรสะสมหรื อองค์ป ระกอบอื่ น ของส่ วนของเจ้าของ ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ป รั บ ย้อนหลัง
งบการเงิ น ปี ก่ อ นที่ แสดงเปรี ย บเที ย บ ท าให้ ก ารแสดงรายการของปี 2562 ไม่ ส ามารถเปรี ย บเที ย บกับ
งบการเงินของปี 2563 ได้
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 6
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญาเช่า และ
การตีความมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ ได้กาหนดหลักการของการรับรู ้รายการ การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญาเช่ า และกาหนดให้ผเู ้ ช่ารับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับ
สัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อา้ งอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผูใ้ ห้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่า
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาถือปฏิบตั ิโดยรับรู ้ผลกระทบสะสม
ของการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ มาถือปฎิบตั ิเป็ นครั้งแรกโดยปรับปรุ งกับกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
ทั้งนี้ ผลกระทบสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 6
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่วคราวสาหรับกิจการที่ให้ ความช่ วยเหลือลูกหนี้ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับกิจการที่
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี
วัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อ เป็ นมาตรการผ่ อ นปรนชั่ว คราวส าหรั บ กิ จ การที่ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ที่ ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเท่านั้น ซึ่งรวมถึงสถานการณ์ COVID-19 ภาวะ
เศรษฐกิจ สงครามการค้า และภัยแล้ง และให้เป็ นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูก หนี้ ตาม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.
(23)ว. 276/2563 เรื่ อง แนวทางในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทย และหนังสื อเวียนของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 เรื่ อง
มาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 หรื อมาตรการ
อื่นใดตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดเพิ่มเติม ซึ่ งรวมถึงธุรกิ จบัตรเครดิต ธุ รกิจสิ นเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็ นประกัน ธุ รกิจสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ และกิ จการที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เช่น ธุ รกิจลิสซิ่ง ธุรกิจเช่าซื้ อ ธุ รกิจเช่าซื้ อรถจักรยานยนต์ และธุ รกิจแฟคเตอริ่ ง
เป็ นต้น ทั้งนี้ กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยและเลือกปฏิบตั ิ
ตามแนวปฏิ บตั ิทางการบัญชี ฉบับนี้ ตอ้ งถือปฏิบตั ิตามมาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวทุกข้อที่ ระบุไว้ในแนว
ปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี ดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจ จานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ที่ ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิ จ ไทย โดยมี ก ารให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก หนี้ ดั ง กล่ า วระหว่ า งวัน ที่ 1 มกราคม 2563 ถึ ง วัน ที่
31 ธันวาคม 2564 หรื อจนกว่าธนาคารแห่ งประเทศไทยจะมี การเปลี่ ยนแปลงและให้ถื อปฏิ บตั ิ ตามการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบตั ิกบั ลู กหนี้ ธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกหนี้ ขนาดกลางและขนาดย่อม และ
ลูก หนี้ รายย่อ ย ซึ่ ง ยัง คงมี ศ ัก ยภาพในการด าเนิ น ธุ รกิ จ หรื อสามารถช าระหนี้ ได้ใ นอนาคต และได้รั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ดงั กล่าวไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
- ลูกหนี้ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Stage 1 หรื อ Stage 2) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
- ลูกหนี้ ที่ด้อยคุณ ภาพ (Stage 3) ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 เว้นแต่กิจการสามารถพิ สูจน์ได้ว่าลูกหนี้
ด้อ ยคุ ณ ภาพที่ เกิ ด ขึ้ น ก่ อ น 1 มกราคม 2562 เป็ นลู ก หนี้ ด้อ ยคุ ณ ภาพที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ
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กิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ถือปฏิบตั ิ
ดังนี้
- จัดชั้นลูกหนี้ ที่ยงั ไม่ดอ้ ยคุณภาพ (Non-NPL) เป็ นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (Performing หรื อ Stage 1) ได้ทนั ที หากวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี้ แล้วเห็ นว่า
ลูกหนี้ สามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาปรับ ปรุ งโครงสร้างหนี้ ได้ โดยไม่ตอ้ งรอติ ดตามผลการปฏิบ ัติตาม
เงื่อนไขการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ และให้ถือว่าการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ดงั กล่าวเป็ นการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ในลักษณะเชิงป้ องกันโดยไม่ถือว่าเป็ นการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ที่มีปัญหา ทั้งนี้ หาก
เป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยที่ ธปท.
ฝนส.(01)ว. 380/2563 ให้คงการจัดชั้นหนี้ของลูกหนี้ตามเดิมก่อนเข้ามาตรการ
- จัดชั้นลู ก หนี้ ที่ ด้อยคุ ณ ภาพ (NPL) เป็ นชั้น Performing ได้ หากลู ก หนี้ ส ามารถชาระเงิ นตามสั ญ ญา
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ใหม่ได้ติดต่อกันเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อ 3 งวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใด
จะนานกว่า
- จัดชั้นสิ นเชื่อประเภทเงินทุนหมุ นเวียนที่ให้แก่ลูกหนี้ เพิ่มเติมเพื่อเสริ มสภาพคล่องให้ลูกหนี้ สามารถ
ดาเนิ น ธุ รกิ จได้อ ย่างต่อ เนื่ อ งในระหว่างการปรั บ ปรุ ง โครงสร้ างหนี้ เป็ นรายบัญ ชี ไ ด้ หากลูก หนี้ มี
กระแสเงินสดรองรับการชาระหนี้ หรื อพิจารณาจากปั จจัยอื่นแล้วเห็นว่าลูกหนี้ มีความสามารถในการ
ชาระหนี้
- น าแนวทางการพิ จ ารณาการเพิ่ ม ขึ้ น อย่างมี นัย ส าคัญ ของความเสี่ ย งด้านเครดิ ต ของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยตามเอกสารแนบของหนั ง สื อ เวี ย นของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(23)
ว. 276/2563 มาใช้เป็ นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนการจัดชั้นเป็ น Stage 2 ได้
- ค านวณผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น จากยอดสิ น เชื่ อ คงค้า งเฉพาะส่ ว นของวงเงิ น ที่
เบิกใช้แล้ว
- ใช้อัตราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้จริ ง ที่ ค านวณใหม่ เป็ นอัตราคิด ค านวณมู ล ค่าปั จจุ บัน ของสิ น เชื่ อที่ ป รั บ ปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ภายใต้แนวทางการให้ความช่วยเหลื อตามหนังสื อเวียนของธนาคารแห่ งประเทศไทยได้
หากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ทาให้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสด
ที่จะได้รับจากสิ นเชื่ อนั้นแล้ว ทั้งนี้ หากเป็ นการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ ตามแนวทางในหนังสื อเวียน
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ฝนส.(01)ว. 380/2563 กิจการรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลา
ที่พกั ชาระหนี้ได้ดว้ ยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งที่คานวณใหม่ หรื อหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
กาหนด หากมีการเปลี่ยนแปลง
- พิจารณาน้ าหนักของข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตที่เกิดจากภาวะวิกฤตชัว่ คราว เป็ นน้ าหนักที่
น้อยกว่าข้อมูลที่ สะท้อนความสามารถในการชาระหนี้ จากประสบการณ์ ในอดีต ในกรณี ที่กิจการใช้
วิธีการทัว่ ไปในการวัดมูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ รวมลูกหนี้ ที่มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขที่ธนาคารฯ
และบริ ษทั ย่อยเลือกใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีฉบับนี้ในการจัดทางบการเงิน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 16 ของ
สิ นเชื่อทั้งหมด
8
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่ อนปรนชั่ วคราวสาหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี เพื่อรองรั บ
ผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เรื่ อง มาตรการผ่อนปรนชัว่ คราวสาหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเรื่ องจากการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน บางฉบับ และเพื่ อให้ เกิ ดความชัดเจนในวิธี ปฏิ บ ัติทางบัญ ชี ในช่ วงเวลาที่ ยงั มี ความไม่แน่ น อน
เกี่ยวกับสถานการณ์ดงั กล่าว
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงิ นของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยที่มีรอบระยะเวลารายงานสิ้ นสุ ดภายใน
ช่วงเวลาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้ใช้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีดงั กล่าวในการจัดทางบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ ง ซึ่ งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงิน ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2564 มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รับ การปรั บ ปรุ ง หรื อจัดให้มี ข้ ึน เพื่ อให้มี
เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการอธิ บายให้
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบตั ิทางบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ปัจจุบนั ฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินใน
ปี ที่เริ่ มนามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
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รายได้ดอกเบี้ย
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง คือ
อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่ องมือทางการเงิน หรื อในช่วง
เวลาที่ ส้ ันกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่ อให้ได้มูลค่าตามบัญชีข องสิ นทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริ งคานวณโดยคานึ งถึงส่ วนลดหรื อส่ วนเกินในการได้ม าซึ่ งสิ นทรัพย์ และค่าธรรมเนี ยม ตลอดจน
ต้นทุนที่เป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยคานวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชีข้ นั ต้นของ
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น เมื่ อสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ถู ก พิ จารณาว่ามี ก ารด้อ ยค่ าด้านเครดิ ต ธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อยคานวณรายได้ดอกเบี้ยโดยใช้อตั ราดอกเบี้ ยที่แท้จริ งกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (มูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นสุ ทธิ ดว้ ยค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น) ของสิ นทรัพย์ทางการเงิน หากสิ นทรัพย์
ทางการเงินดังกล่าวไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิตแล้ว ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะคานวณรายได้ด อกเบี้ยบนมูลค่า
ตามบัญชีดงั เดิม
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
รายได้ดอกเบี้ยรับรู ้ตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่คา้ งชาระเกินกว่า 3 เดือนทุกรายและ
ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ซึ่ งธนาคารฯได้บนั ทึกยกเลิกรายได้ดอกเบี้ย
เงิ น ให้สิ น เชื่ อที่ บ ัน ทึ ก รั บ รู ้ เป็ นรายได้ไ ว้แ ล้ว ส าหรั บ รายที่ ค้างช าระเกิ น กว่า 3 เดื อนดัง กล่ าว เฉพาะที่
ธนาคารฯได้บนั ทึกรับรู ้เป็ นรายได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2543 โดยจะบันทึกรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อได้รับชาระ
ซึ่งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตงั้ แต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ได้รวมคานวณเป็ นส่ วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
รายได้ค่ าธรรมเนี ย มโดยใช้เกณฑ์ค งค้างเมื่ อได้มี ก ารให้ บ ริ ก ารหรื อ ดาเนิ น การตามภาระที่ ต้องปฏิ บัติ
เสร็จสิ้น
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การจะรับรู ้เมื่อมีการให้บริ การที่เกี่ยวข้องแล้ว
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลจากเงินลงทุนจะรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อมีการประกาศจ่าย
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ และค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ รับรู ้ตามเกณฑ์
คงค้าง
ก าไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ จ ากเครื่ องมื อ ทางการเงิ น ที่ ว ัด มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่ า นก าไรหรื อ ขาดทุ น
ประกอบด้วยกาไร (ขาดทุ น) จากธุ รกรรมเพื่ อค้าและปริ วรรตเงินตราต่ างประเทศ กาไร (ขาดทุน) จาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุ พนั ธ์และสิ นทรัพย์ทางการเงินที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้ วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนและตราสารอนุ พนั ธ์ และกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยง ซึ่งธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรี ยกเก็บ
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ตราสารอนุพนั ธ์รับรู ้เมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทาสัญญา (Trade Date) และจัดประเภทเป็ นเพื่อค้า
เว้นแต่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยกาหนดให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของความสัมพันธ์ในการป้ องกันความเสี่ ยงที่ มี
ประสิ ทธิ ผลและจัด เป็ นตราสารอนุ พ ัน ธ์เพื่ อการป้ องกัน ความเสี่ ย ง ตราสารอนุ พ นั ธ์ จะถูก วัด มูล ค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะรับรู ้เป็ นกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเครื่ องมือ
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นมีการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ตราสารอนุพนั ธ์จะจัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์เมื่อมูลค่ายุติธรรมเป็ นบวก และหนี้สินเมื่อมูลค่ายุติธรรมติดลบ
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยใช้ตราสารอนุ พนั ธ์และเครื่ องมื อทางการเงินต่าง ๆ ในการบริ หารความเสี่ ยงที่
เกิดขึ้นจากสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายการนอกงบดุล ฐานะสุ ทธิ หรื อ กระแสเงินสด โดยสามารถเลือกใช้การ
บัญชี ป้องกันความเสี่ ยงสาหรับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง (Hedged Item) และรายการที่ ใช้ป้องกัน
ความเสี่ ยง (Hedging Instrument) เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง ความสัมพันธ์ของ
การบัญชีป้องกันความเสี่ ยงที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยใช้ มีดงั นี้
- การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม
- การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
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ในการป้องกันความเสี่ ยง ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ ยงและรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง รวมถึงลักษณะของความเสี่ ยง วัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ใน
การป้องกันความเสี่ ยง ตลอดจนความมีประสิ ทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยง
การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้การเคลื่อนไหวในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงและ
ของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงในกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้นรายการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนใน
ตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่จะรับรู ้การเคลื่อนไหวในมูลค่า
ยุติธ รรมของรายการที่ มี ก ารป้ องกันความเสี่ ย งและของรายการที่ ใช้ป้ องกัน ความเสี่ ยงในก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็จอื่น การเปลี่ยนแปลงสะสมในมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากความเสี่ ยงที่มีการป้องกันของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ ยงถือเป็ นส่วนปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง
ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม
จากอัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ ที่ออกและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ธนาคารฯมีการ
ประเมินความมีประสิ ทธิผลโดยการเปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (เฉพาะส่วนที่มีการป้องกัน
ความเสี่ ยง) ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงเทียบกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้
ป้องกันความเสี่ ยง นอกจากนี้ แล้ว ธนาคารฯยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วยวิธีการเปรี ยบเทียบเชิงคุณภาพ
โดยการเปรี ยบเทียบลักษณะสาคัญ ได้แก่ กระแสเงินสด อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาของรายการที่มีการ
ป้องกันความเสี่ ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงที่ทาให้มีการป้ องกันความเสี่ ยงได้อย่างสมบูรณ์ต้ งั แต่
วันทาธุ รกรรม ส่ วนสาเหตุที่อาจทาให้เกิดความไม่มีประสิ ทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยงนั้น อาจเกิดจาก
ความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการป้ องกันความเสี่ ยงกับ
รายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาซื้ อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธนาคารฯมีการประเมินความมีประสิ ทธิผลโดยการเปรี ยบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม (เฉพาะส่ วนที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง) ของรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง
เทียบกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงโดยไม่รวมต้นทุนการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในการประเมินความมี ประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ แล้ว ธนาคารฯยังมีการพิจารณาเชิงคุณภาพด้วย
วิ ธี ก ารเปรี ย บเที ย บเชิ ง คุ ณ ภาพโดยการเปรี ย บเที ย บลัก ษณะส าคัญ ได้ แ ก่ อัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ และระยะเวลาของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงที่ทาให้มี
การป้ องกั น ความเสี่ ยงได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ ตั้ งแต่ ว ัน ท าธุ ร กรรม ส่ วนสาเหตุ ที่ อ าจท าให้ เกิ ด ความ
ไม่มีประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี่ ยงนั้นอาจเกิดจากจานวนเงิน และความแตกต่างของระยะเวลา
ระหว่างรายการป้องกันความเสี่ ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
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เมื่ อเครื่ องมือที่ ใช้ป้ องกันความเสี่ ยงครบกาหนด ถูก ขาย ถูก ยกเลิ กสั ญ ญา หรื อถูกใช้สิ ทธิ หรื อเมื่อการ
ป้ องกันความเสี่ ยงไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชี ป้องกันความเสี่ ยงแล้ว ส่ วนปรับปรุ งมูลค่าตามบัญชี ของ
รายการที่ มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย งจะถู ก ตัด จ าหน่ า ยไปยัง งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ด้ว ยเกณฑ์ อัต รา
ผลตอบแทนที่แท้จริ ง เมื่อรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยงถูกตัดรายการออกจากงบแสดงฐานะทางการเงิน
ส่วนปรับปรุ งมูลค่ายุติธรรมที่ยงั มิได้ตดั จาหน่ายจะรับรู ้ทนั ทีในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนในส่ วนที่มีประสิ ทธิ ผลของการเปลี่ยนแปลงสะสมใน
มูลค่ายุติธรรมของรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงเป็ นสารองสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ภายใต้ส่วนของเจ้าของ และรับรู ้กาไรขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่ วนที่ไม่มีประสิ ทธิผลทันทีในงบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ สารองสาหรับการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสดในส่ วนของเจ้าของจะถูกโอนไปยังงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จในงวดบัญชีที่รายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยงนั้นมีผลต่องบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ธนาคารฯเลือกใช้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมจากอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ไม่ได้วดั
มู ล ค่ า ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมผ่า นก าไรหรื อ ขาดทุ น ธนาคารฯมี ก ารประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลโดยการ
เปรี ยบเทียบการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมระหว่างรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงด้วยการสร้างตราสาร
อนุ พ ัน ธ์ เสมื อ นเที ย บกับ รายการที่ ใ ช้ ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งโดยไม่ ร วมต้น ทุ น การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งใน
การประเมิ น ความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ แล้ว ธนาคารฯยัง มี ก ารพิ จ ารณาเชิ ง คุ ณ ภาพด้ว ยวิ ธี ก าร
เปรี ย บเที ย บเชิ งคุ ณ ภาพโดยการเปรี ย บเที ย บลัก ษณะส าคัญ ได้แ ก่ กระแสเงิ น สด อัต ราดอกเบี้ ย และ
ระยะเวลาของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงที่ทาให้มีการป้องกันความ
เสี่ ยงได้อย่างสมบูรณ์ต้ งั แต่วนั ทาธุรกรรม ส่วนสาเหตุที่อาจทาให้เกิดความไม่มีประสิ ทธิผลของการป้องกัน
ความเสี่ ยงนั้นอาจเกิดจากความแตกต่างของกระแสเงินสด และความแตกต่างของระยะเวลาระหว่างรายการ
ป้องกันความเสี่ ยงกับรายการที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
เมื่อเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงครบกาหนด ถูกขาย ถูกยกเลิกสัญญา หรื อถูกใช้สิทธิ หรื อเมื่อการป้ องกัน
ความเสี่ ย งไม่ เข้าเงื่อนไขของการบัญ ชี ป้ องกันความเสี่ ย งแล้ว ส ารองส าหรับ การป้ อ งกันความเสี่ ยงใน
กระแสเงิน สดในส่ วนของเจ้าของจะคงอยู่ใ นส่ วนของเจ้าของ โดยรั บรู ้ในงบก าไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ ใน
งวดเดียวกับที่มีการรับรู ้รายการคาดการณ์ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ และเมื่อคาดว่ารายการคาดการณ์จะ
ไม่ เกิ ดขึ้น ผลสะสมของก าไรหรื อขาดทุนที่ อยู่ในส่ วนของเจ้าของ ณ ขณะนั้นจะถูก โอนไปยังงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จทันที
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การป้องกันความเสี่ ยงแบบพลวัตร (Dynamic Risk Management)
ธนาคารฯเลื อ กใช้สั ญ ญาแลกเปลี่ ย นอัต ราดอกเบี้ ย เป็ นรายการที่ ใ ช้ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในการบริ ห าร
ความเสี่ ยงแบบพลวัตร (Dynamic Risk Management) ซึ่ งเป็ นไปตามลักษณะที่อธิ บายไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ดังนั้น ตราสารอนุ พนั ธ์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อบริ หารความเสี่ ยงแบบพลวัตร
จะบัน ทึ ก เป็ นรายการนอกงบการเงิ น และแสดงมู ล ค่า ตามบัญ ชี ต ามเกณฑ์ คงค้าง โดยองค์ป ระกอบที่
เป็ นอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ ยง คือ
ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งของดอกเบี้ ย รั บ หรื อ ดอกเบี้ ย จ่ า ยตลอดอายุ ข องสั ญ ญา ลู ก หนี้ และเจ้า หนี้ ตามสั ญ ญา
แลกเปลี่ยนแสดงสุทธิ ในงบแสดงฐานะการเงิน
อนุพนั ธ์แฝง
อนุ พ นั ธ์แฝงเป็ นส่ วนของตราสารการเงินแบบผสม (Hybrid or Combined Instrument) ที่ประกอบด้วยสัญญา
หลักที่ไม่ใช่ตราสารอนุพนั ธ์
สั ญญาแบบผสมที่ เป็ นสิ นทรั พย์ทางการเงินจะถู กจัดประเภททั้งสัญญา รวมอนุ พ นั ธ์ แฝงตามโมเดลธุ รกิ จ
(Business Model) ของธนาคารฯ และตามลักษณะของกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
สาหรับอนุพนั ธ์ที่แฝงในสัญญาหลักที่เป็ นหนี้ สินทางการเงิน อนุพนั ธ์แฝงจะถูกรับรู ้แยกออกจากสัญญาหลัก
เสมือนเป็ นตราสารอนุพนั ธ์ เมื่อเป็ นไปตามเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
-

ลักษณะเชิงเศรษฐกิจ และความเสี่ ยงของอนุพนั ธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสัญญาหลัก

-

เมื่อแยกออกจากสัญญาหลักยังมีลกั ษณะตรงตามนิ ยามของตราสารอนุพนั ธ์ และ

-

ตราสารการเงินแบบผสมนี้ไม่ได้ถูกรับรู ้และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
วิธีการบันทึกบัญชีสาหรับตราสารอนุพนั ธ์จะขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการทารายการ ดังนี้
1) ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อค้า
ธนาคารฯวัดมูลค่าตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม และรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มู ล ค่ า ยุติ ธ รรม โดยแสดงรวมในก าไร (ขาดทุ น ) สุ ท ธิ จ ากธุ ร กรรมเพื่ อ ค้าและปริ ว รรตเงิ น ตรา
ต่างประเทศในงบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นคู่กับ สิ นทรัพ ย์หรื อหนี้ สิ นในงบแสดง
ฐานะการเงิน
2) ตราสารอนุพนั ธ์เพื่อป้องกันความเสี่ ยง
ธนาคารฯป้ องกันความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการทาธุ รกรรมตราสารอนุ พนั ธ์
และรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ให้สอดคล้องกับการ
รับรู ้รายได้หรื อค่าใช้จ่ายของรายการที่ถูกป้องกันความเสี่ ยง
14
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
การรับรู้ เครื่ องมือทางการเงิน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับ รู ้สินทรัพ ย์ทางการเงินหรื อหนี้ สินทางการเงิน เมื่อธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
เข้าเป็ นคู่สัญญาตามข้อกาหนดของเครื่ องมือทางการเงินนั้น
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้
ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจัด ประเภทรายการสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ประเภทตราสารหนี้ เป็ นสิ น ทรั พ ย์
ทางการเงิ น ที่ ว ดั มู ล ค่ า ในภายหลัง ด้ ว ยราคาทุ น ตัด จ าหน่ ายหรื อ ด้ว ยมู ล ค่ า ยุติ ธ รรมตามโมเดลธุ ร กิ จ
(Business model) ของธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยในการจัดการสิ น ทรัพ ย์ทางการเงินและตามลักษณะของ
กระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยจัดประเภทเป็ น:
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม
โมเดลธุ รกิจที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของ
เงินต้นในวันที่กาหนด สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
ทารายการ (Trade date) และวัดมูลค่าในภายหลังด้ว ยราคาทุนตัดจาหน่ ายสุ ทธิ จากค่าเผื่อผลขาดทุ น
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสอง
ข้อในการถื อ ครองตามโมเดลธุ รกิ จที่ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อรั บ กระแสเงิน สดตามสั ญ ญาและเพื่ อขาย
สิ นทรัพย์ทางการเงิน และข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ทาให้เกิดกระแสเงินสดซึ่ ง
เป็ นการจ่ า ยช าระเพี ย งเงิ น ต้น และดอกเบี้ ย จากยอดคงเหลื อ ของเงิ น ต้น ในวัน ที่ ก าหนด สิ น ทรั พ ย์
ทางการเงินเหล่านี้ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมจะแสดงเป็ น รายการในส่ วนของ
เจ้าของผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจนกว่าจะจาหน่าย ซึ่งจะรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการจาหน่าย
ตราสารดังกล่าวเป็ นกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ ส่ วนกาไรหรื อขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และดอกเบี้ยรับซึ่งคานวณด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
จะถูกรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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- สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน เมื่อถือครองตามโมเดลธุรกิจที่
ไม่มีวตั ถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรื อข้อกาหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ทาให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็ นการจ่ายชาระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นใน
วันที่กาหนด สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมและวัดมูลค่าใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และ
กาไรหรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขายรับรู ้เป็ นกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิ จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารทุน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารทุนซึ่ งมิได้ถือไว้เพื่อค้าแต่ถื อเพื่อวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ หรื อเป็ นหลักทรัพย์ที่อาจมีความผันผวนของราคาสู ง เป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นโดยไม่สามารถเปลี่ยนการจัดประเภทในภายหลังได้ การจัด
ประเภทรายการพิ จารณาเป็ นรายตราสาร ก าไรหรื อ ขาดทุ น จากการเปลี่ ย นแปลงในมูล ค่า ยุติธ รรมใน
ภายหลังของเงินลงทุนในตราสารทุนนี้จะรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะไม่มีการโอนไปรับรู ้เป็ น
กาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในภายหลังเมื่อจาหน่ายเงิน ลงทุนดังกล่าว โดยจะถูกโอนไป
กาไรสะสมแทน เงินปั นผลจากเงินลงทุนดังกล่าวรับรู ้ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เว้นแต่เงินปันผลดังกล่าว
จะแสดงอย่างชัดเจนว่าเป็ นการได้รับคืนของต้นทุนการลงทุน
หนี้สินทางการเงิน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดประเภทรายการและวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย หนี้สิน
ทางการเงิน ดัง กล่ า วรั บ รู ้ รายการเมื่ อ เริ่ ม แรกด้ว ยมู ล ค่ ายุติ ธ รรมและวัด มู ล ค่ าในภายหลัง ด้วยราคาทุ น
ตัดจาหน่าย
การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่ ได้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงเงื่อนไขของสิ น ทรัพ ย์ท างการเงิน ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อยประเมิ น ว่ากระแส
เงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นมีความแตกต่างจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญ สิ นทรัพย์ทางการเงินเดิมจะถูก
ตัดรายการออกจากบัญชี และรับรู ้สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่าตาม
บัญชี ของสิ นทรัพ ย์ท างการเงินเดิมที่ ถูกตัดออกและสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ รับรู ้ ในกาไรหรื อขาดทุน
เสมือนเป็ นส่วนหนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หากกระแสเงินสดของสิ นทรัพย์ทางการเงินไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะ
ปรับมูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้นของสิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ และรับรู ้ผลต่างที่ได้จากการปรับปรุ งมูลค่าทาง
บัญชีเป็ นกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาในกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งแสดงเป็ นส่ วน
หนึ่งของผลขาดทุนจากการด้อยค่า
16
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หนี้สินทางการเงิน
ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยตัดรายการหนี้ สิ นทางการเงิ นออกจากบัญ ชี เมื่ อการเปลี่ ยนแปลงเงื่อนไขของ
สัญ ญาท าให้ ก ระแสเงิน สดของหนี้ สิ นทางการเงิ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงแตกต่างจากเดิ ม อย่างมี นัย ส าคัญ
หนี้ สินทางการเงินใหม่ตามเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงรับรู ้ดว้ ยมูลค่ายุติธรรม ผลต่างระหว่างมูลค่ าตามบัญชี
ของหนี้สินทางการเงินที่ถูกตัดออกและหนี้สินทางการเงินใหม่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน
หากกระแสเงินสดของหนี้สินทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงไม่แตกต่างจากเดิมอย่างมีนัยสาคัญ ธนาคารฯ
ปรั บ ปรุ งมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น ทางการเงิน ให้ส ะท้อนมู ล ค่ าปั จจุบัน สุ ท ธิ ของกระแสเงิน สดที่ ไ ด้
ทบทวนใหม่และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิม และรับรู ้จานวนเงินที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุ งมูลค่า
ตามบัญชีในกาไรหรื อขาดทุน
การตัดรายการเครื่ องมือทางการเงินออกจากบัญชี
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชี เมื่อกระแสเงินสดตามสัญญาของ
สิ นทรัพย์หมดลง หรื อมีการโอนย้ายสิ ทธิที่จะรับกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินตามการ
โอนความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของทั้งหมดหรื อเกือบทั้งหมดของรายการออกไป ดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินที่คงอยูห่ รื อที่โอนย้าย ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้แยกเป็ นสิ นทรัพย์
หรื อหนี้สิน
หนี้ สิ นทางการเงิ นถูกตัดรายการออกจากบัญ ชี เมื่ อธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยได้สิ้ นสุ ดภาระผูกพันหรื อ
สัญญาถูกยกเลิกหรื อหมดอายุ
การตัดจาหน่ ายหนีส้ ู ญ
การตัดจาหน่ายหนี้เป็ นสู ญ (เพียงบางส่ วนหรื อทั้งหมด) กระทาในงวดที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่า
จะเรี ยกเก็บหนี้รายนั้นไม่ได้ โดยทัว่ ไปเมื่อธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาว่าผูก้ ูไ้ ม่มีสินทรัพย์หรื อแหล่ง
ของรายได้ที่ จะก่ อ ให้ เกิ ด กระแสเงิ น สดเพี ย งพอที่ จะจ่ ายชาระหนี้ ทั้ง นี้ สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ ถู ก ตัด
จาหน่ายหนี้ สูญออกจากบัญชี ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยยังคงดาเนินการบังคับคดี เพื่อให้เป็ นไปตามขั้นตอน
ของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยในการเรี ยกคืนเงินที่คา้ งชาระ
เงินลงทุ นในบริ ษ ทั ย่อยและเงินลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมที่ แสดงในงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงมูลค่ าตามวิธี
ราคาทุนสุ ทธิ จากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี ) ผลขาดทุน จากการด้อยค่าของเงินลงทุนบันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย ซึ่ งการบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ยนี้ จะ
บันทึ ก เงิ นลงทุ นเริ่ ม แรกในราคาทุ นแล้วปรับด้วยส่ วนได้เสี ยที่ เกิ ดจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ร่ วม
หลังปรับปรุ งด้วยผลกระทบจากนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันโดยฝ่ ายบริ หารของธนาคารฯตามอัตราส่ วน
การลงทุน
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4.8.1 เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า เงินลงทุน
เผื่อขาย ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด สาหรับเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป
4.8.2 เกณฑ์การวัดมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม กาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู ้ใน
งบกาไรขาดทุน โดยแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรื อตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) กาไรหรื อขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของ
เงินลงทุนเผื่อขายจะรั บรู ้และแสดงเป็ นรายการในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ โดยจะรับรู ้ กาไร
หรื อขาดทุนที่เกิดขึ้นจริ งเมื่อจาหน่ายเงินลงทุนนั้น
ตราสารหนี้ ที่จะถือจนครบกาหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจาหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่ วนเกินหรื อ
ส่ วนต่ากว่ามู ลค่าตราสารหนี้ จะปรับ กับรายได้ดอกเบี้ ยทุกสิ้ นเดื อน โดยการตัดจาหน่ ายด้วยวิธีเส้นตรง
คานวณตามระยะเวลาจนถึงวันที่ตราสารหนี้ครบกาหนดไถ่ถอน ซึ่ งไม่มีผลแตกต่างที่เป็ นสาระสาคัญจาก
วิธีอตั ราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เงินลงทุนทัว่ ไป แสดงด้วยราคาทุนสุ ทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู ้ในงบกาไร
ขาดทุน โดยจะแสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิ จากเงินลงทุน
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็ นเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม และเงินลงทุนในหน่วยลงทุ นที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสินทรัพย์อา้ งอิงซึ่งจัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม
ต้น ทุน ของเงิน ลงทุ น ที่ จาหน่ ายค านวณโดยใช้วิธี ถ ัวเฉลี่ ย ถ่วงน้ าหนัก ก าไรหรื อขาดทุ น ที่ เกิ ดจากการ
จาหน่ายเงินลงทุนจะรับรู ้ในงบกาไรขาดทุน โดยแสดงรวมอยู่ในกาไร (ขาดทุน) สุ ทธิจากเงินลงทุน ยกเว้น
เงินลงทุนเพื่อค้า แสดงรวมในกาไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ แสดงเฉพาะยอดเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ดว้ ย
สาหรับรายได้รอตัดบัญชีแสดงเป็ นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าซื้ อและลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงด้วยมูลค่าสุ ทธิ ที่จะได้รับจากลู กหนี้ ตาม
สัญญาหักดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายรอตัดบัญชี และบวกค่าใช้จ่ายทางตรงรอตัดจ่าย
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินประเภท
หนี้ อันได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ (สิ นทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ รวมถึงภาระผูกพันเงินให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน ซึ่ งวัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจาหน่าย หรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามวิธีการทัว่ ไป (General Approach) โดย
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดสิ นทรัพย์ทางการเงินเป็ น 3 ชั้นตามการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ ยงด้านเครดิต
นับตั้งแต่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ดังนี้
ชั้นที่ 1 : สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สาหรับฐานะความเสี่ ยงด้านเครดิตซึ่ งไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงนับตั้งแต่รับรู ้รายการ
เมื่ อ เริ่ ม แรกและเป็ นฐานะความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ที่ ไ ม่ ด้อ ยค่ าด้านเครดิ ต ตั้ง แต่ เริ่ ม แรก ธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีระยะเวลาคงเหลือน้อยกว่า 12 เดือน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะใช้ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่สอดคล้องกับระยะเวลาคงเหลือ
ชั้นที่ 2 : สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สาหรับฐานะความเสี่ ยงด้านเครดิตซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิตนับตั้งแต่รับรู ้
รายการเมื่อเริ่ มแรกแต่ไม่ดอ้ ยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์
ทางการเงิน
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ชั้นที่ 3 : สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินถูกประเมินว่าด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเหตุการณ์หนึ่งหรื อหลายเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ผลเสี ยหายต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของสิ นทรัพย์ทางการเงินนั้นเกิดขึ้น สาหรับสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นด้วยจานวนเงินเท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ของสิ นทรัพย์ทาง
การเงินนั้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะทาการประเมิ นว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตของ
สิ นทรัพย์ทางการเงิ นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญนับแต่วนั ที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่ โดยเปรี ยบเทียบ
ความเสี่ ยงจากการปฏิบตั ิผิดสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุที่คาดไว้ ณ วันที่รายงาน และความเสี่ ยงด้าน
เครดิต ณ วันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก ในการประเมินดังกล่าวนั้น ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยใช้เกณฑ์เชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพภายในของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย และข้อมูลคาดการณ์เป็ นเกณฑ์ในการประเมิน
การลดลงของคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน เช่น ค้างชาระเกินกว่า 30 วัน ระยะเวลาติดตาม
สถานการณ์ ช าระหนี้ ส าหรับ สั ญ ญาปรั บปรุ งโครงสร้ างหนี้ เงิน ให้ สิ นเชื่ อที่ อยู่ในกลุ่มเฝ้ าระวัง (Early
warning sign) ลู ก หนี้ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง และผู ้บ ริ ห ารให้ ค วามระมัด ระวัง เป็ นพิ เศษ การ
เปลี่ยนแปลงอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตภายในของผูก้ ูน้ บั แต่วนั ที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรก และการถูก
จัด อันดับ ความน่ าเชื่ อถือด้านเครดิตให้มี อนั ดับที่ ต่ากว่าระดับน่ าลงทุน (Non-investment grade) หรื อไม่
สามารถประเมินสถานะความน่ าเชื่ อถือด้านเครดิตของผูอ้ อกตราสารสาหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้ ได้
เป็ นต้น
ในการประเมินว่าความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญนับจากวันที่รับรู ้รายการเมื่อเริ่ มแรกหรื อไม่
จะพิจารณาเป็ นรายสัญญาหรื อเป็ นแบบกลุ่มสิ นทรัพย์ สาหรับการประเมินการด้อยค่าแบบกลุ่มสิ นทรัพย์
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดกลุ่มสิ นทรัพย์ทางการเงินตามความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะร่ วมกัน เช่น
ประเภทสิ น ทรั พ ย์ วงเงิ น สิ น เชื่ อ อัน ดับ ความน่ าเชื่ อ ถื อด้านเครดิ ต ภายใน สถานการณ์ ค้างช าระ และ
ปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น จะถื อ ว่า มี ก ารด้อ ยค่ าด้านเครดิ ต เมื่ อ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ใ ดเหตุ ก ารณ์ ห นึ่ งหรื อ หลาย
เหตุการณ์ที่ทาให้เกิดผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของคู่สัญญา โดยหลักฐานที่แสดง
ว่าสิ นทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึงการค้างชาระเกินกว่า 90 วัน หรื อมีขอ้ บ่งชี้วา่ ผูก้ กู้ าลัง
ประสบปั ญ หาทางการเงินอย่างมี นัย ส าคัญ การฝ่ าฝื นข้อก าหนดตามสัญ ญา สถาน ะล้มละลายหรื อการ
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ดอ้ ยคุณภาพ
เงิ น ให้สิ นเชื่ อแก่ ลู ก หนี้ ที่ มี ก ารตกลงเงื่อนไขใหม่ เนื่ อ งจากผูก้ ู้ป ระสบปั ญ หาทางการเงิ น จะถื อว่าเป็ น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ มีความเสี่ ยงด้านเครดิตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญหรื อด้อยค่าด้านเครดิต ยกเว้นจะมี
หลักฐานที่แสดงว่าความเสี่ ยงที่จะไม่ได้รับกระแสเงิ นสดตามสัญญานั้นลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และไม่มี
ข้อบ่งชี้อื่นของการด้อยค่า
20
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ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาจากประสบการณ์ ผลขาดทุนในอดีตปรับปรุ งด้วยข้อมูลที่สังเกตได้ใน
ปั จจุบันและบวกกับ การคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จในอนาคตที่ ส นับสนุ นได้และมี ความสมเหตุส มผล
รวมถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างเหมาะสมในการประมาณการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น และทา
การประเมินทั้งสถานการณ์ ปัจจุบนั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และความน่าจะเป็ นถ่วง
น้ าหนักในแต่ละสถานการณ์ (ทั้งสถานการณ์พ้ืนฐาน (Base scenario) สถานการณ์ขาขึ้น (Upturn scenario)
และสถานการณ์ขาลง (Downturn scenario)) มาใช้ในการคานวณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
การใช้ตวั แปรทางเศรษฐกิ จมหภาคร่ วมในการคานวณโดยหลักได้แก่แต่ไม่จากัดเพียง อัตราการว่างงาน
ดัชนี ราคาอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มีการสอบทานและทบทวนวิธีการ
ข้อสมมติฐานและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอย่างน้อยปี ละครั้ง
ในกรณี ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ธนาคารฯ
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกาไรหรื อขาดทุน และค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในจานวนเดียวกันนี้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ดงั กล่าวในงบแสดงฐานะทางการเงินยังคงแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผลขาดทุ นด้านเครดิตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้นส าหรั บ ภาระผูกพันเงินให้สิ นเชื่ อ คือ มูลค่าปั จจุบันของผลต่าง
ระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาที่ถึงกาหนดชาระหากมีการเบิกใช้วงเงินและกระแสเงิ นสดที่ ธนาคารฯ
และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะได้รับ ส่ วนการวัดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสัญญาค้าประกันทาง
การเงินจะพิจารณาจากจานวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายชาระให้กบั ผูท้ ี่ ได้รับการค้ าประกันสุ ทธิดว้ ยจานวนเงินที่
คาดว่าจะได้รับคืน
นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อยของธนาคารฯแห่งหนึ่งรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับลูกหนี้ตาม
สัญญาเช่าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) โดยบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิ ด ขึ้นด้วยจานวนเงิน ที่ เท่ ากับ ผลขาดทุ น ด้านเครดิ ตที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ นตลอดอายุของลูก หนี้ ตาม
สัญญาเช่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่ต้ งั เพิ่ม (ลด) บันทึกบัญชี เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวดใน
ส่วนของกาไรหรื อขาดทุนในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญโดยปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
การกันเงินสารองตามหนังสื อธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 5/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน และถือปฏิบตั ิตามแนวนโยบายของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง แนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริ มทรัพย์รอการขายที่ได้มา
จากการรับชาระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรื อที่ซ้ื อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ลงวันที่
10 มิถุนายน 2559 ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้
1) ธนาคารฯกัน เงิน ส ารองส าหรับ สิ นทรั พ ย์จดั ชั้นปกติ และกล่าวถึ งเป็ นพิ เศษ ในอัตราร้อยละ 1 และ
ร้อยละ 2 ตามลาดับ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด และธนาคารฯอาจกัน เงินสารองลูกหนี้เป็ น
รายกลุ่มบัญชีดว้ ยวิธี Collective Approach โดยการจัดกลุ่มลูกหนี้ ที่มีความเสี่ ยงด้านเครดิตที่มีลกั ษณะ
คล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม
2) การกันเงิน ส ารองส าหรับลูกหนี้ ด้อยคุ ณภาพ จะกันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่ วนต่าง
ระหว่ า งยอดหนี้ ตามบัญ ชี กับ มู ล ค่ าปั จจุ บัน ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่ าจะได้รั บ จากการจาหน่ า ย
หลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
3) หลัก ประกัน ที่ น ามาค านวณมู ล ค่ า ปั จ จุ บัน ของกระแสเงิ น สดที่ ค าดว่าจะได้รั บ จากการจ าหน่ า ย
หลักประกัน ได้แก่ อสังหาริ มทรั พย์ สิ ท ธิ การเช่า (เช่น มูลค่าปั จจุบ ันของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะ
ได้รับ จากการจาหน่ ายหลักประกันที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ของลูกหนี้ ที่ อยู่ระหว่างดาเนิ นคดี เท่ ากับ
ร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิ น มู ลค่ าปั จจุบันของกระแสเงินสดที่ คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ าย
หลักประกันที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของ
ราคาประเมิน) สาหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
4) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ใช้หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดเกี่ยวกับประเภท
หลักประกัน วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารฯสามารถนามาหัก
ยอดหนี้ก่อนกันสารอง ดังนี้
- กรณี สินทรัพย์จดั ชั้นปกติและกล่าวถึงเป็ นพิเศษ จะประเมินราคาหรื อตีราคา เมื่อพิจารณารับเป็ น
หลักประกันในการให้สินเชื่อ และกาหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี ยกเว้น
หลัก ประกันสิ น เชื่ อเพื่ อที่ อยู่อาศัยทุ กวงเงิ นและหลัก ประกันสิ นเชื่ อประเภทอื่ นนอกเหนื อจาก
สิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจรายย่อยและเครื อข่าย จะประเมินราคาหรื อตี
ราคาเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็ นสิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสู ญ และเฉพาะที่
ประเมินราคาเกินกว่า 3 ปี
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- กรณี สิ นทรั พ ย์จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสั ย และสงสัยจะสู ญ จะประเมินราคาหรื อตี ราคาตาม
วิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริ มทรัพย์ต่าง ๆ ประเมิน
ราคาหรื อตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่ วนหลักประกันที่ใกล้เคียงเงิ นสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในความ
ต้องการของตลาด ประเมินราคาหรื อตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี
สาหรับหนี้สูญที่ตดั ออกจากบัญชีและหนี้สูญที่ได้รับคืน ธนาคารฯจะนาไปลดหรื อเพิ่มยอดจานวนที่กนั ไว้
เป็ นค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการตัดหนี้ สูญ โดย
ธนาคารฯได้ตดั หนี้สูญสาหรับลูกหนี้จดั ชั้นสงสัยจะสู ญเท่ากับจานวนที่กนั สารองสาหรับลูกหนี้ ที่สงสัยว่า
จะเรี ยกคืนไม่ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัดส่ วนสู ญเสี ยของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยในส่ วน
ของหนี้สูญที่ได้รับคืนของบริ ษทั ย่อยที่ดาเนินธุรกิจบัตรเครดิตรับรู ้เป็ นรายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2563
การปรับ ปรุ งโครงสร้างหนี้ ของลูกหนี้ ที่ด้อยคุณภาพ (Stage 3) ถื อเป็ นการปรั บโครงสร้างหนี้ ที่มีปั ญหา
ไม่ว่าจะมีหรื อไม่มีส่วนสู ญเสี ย ซึ่ งเป็ นไปตามแนวนโยบายธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะคานวณหามูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชาระ
หนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ของลูกหนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งเดิม
ส่ วนต่างของภาระหนี้ คงค้างตามบัญชีของลูกหนี้และมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคต จะถูกบันทึ กเป็ นผลกาไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาใหม่ และถือเป็ นส่ วน
หนึ่งของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้
นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ธนาคารฯมีนโยบายในการบริ หารหนี้ ที่อ่อนแอหรื อด้อยคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นหลักในการฟื้ นฟูธุรกิจของ
ลูกค้าให้สามารถกลับมาประกอบธุ รกิจปกติเป็ นลาดับแรก แต่หากไม่สามารถทาได้ ธนาคารฯมีนโยบาย
ในเชิงการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้โดยการลดหย่อนต้นเงินและ/หรื อดอกเบี้ยค้างรับที่บนั ทึกเป็ นรายได้แล้ว
ลดอัตราดอกเบี้ย แปลงหนี้ เป็ นทุนหรื อเป็ นตราสารหนี้ แปลงสภาพ ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ปรับหนี้
ระยะสั้นเป็ นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) เงินต้นและ/หรื อดอกเบี้ย รับโอนทรัพย์สินที่
เป็ นหลักประกันหนี้ รับโอนทรัพย์สินที่มิใช่สินทรัพย์ที่เป็ นหลักประกันหนี้ และรับโอนทรัพย์สินโดยมี
สั ญ ญาให้ สิ ท ธิ ลู ก หนี้ ซื้ อ ทรั พ ย์คื น (Buy Back) ภายในก าหนด หรื อ ให้ สิ ท ธิ ลู ก หนี้ ซื้ อ ทรั พ ย์คื น ก่ อ น
บุคคลอื่ น (First Right of Refusal) หรื ออาจเป็ นการโอนขาดให้ ธนาคารฯ เพื่อลดภาระความเสี ยหายของ
ธนาคารฯและลูกค้าปฏิบตั ิได้ในที่สุด
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สาหรับการคานวณส่วนสูญเสี ยจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ มีวิธีปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1) การยินยอมผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระหนี้ ให้แก่ลูกหนี้โดยไม่มีการลดต้นเงินและดอกเบี้ยที่คา้ งชาระ
ก่อนการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ธนาคารฯคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดที่ค าดว่าจะได้รับ
คืน โดยใช้อตั ราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ใหม่เป็ นอัตราคิดลด ในกรณี ที่
อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ ต่ากว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน ธนาคารฯ
จะใช้อตั ราต้นทุนทางการเงินเป็ นอัตราคิดลดแทน และเมื่อมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คานวณ
ได้ดงั กล่าวต่ากว่าราคาตามบัญชี (เงินต้นรวมดอกเบี้ยค้างรับที่บนั ทึกในบัญชีของลูกหนี้) ธนาคารฯจะ
บันทึกเงินสารองสาหรับส่ วนสู ญเสี ยจากการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ท้ งั จานวนในงบกาไรขาดทุนและ
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับงวดนั้น
องค์ประกอบของต้นทุ นทางการเงิน ได้แ ก่ ต้นทุนของเงินรับฝากและเงิ นกู้ยืมถัว เฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
เงินนาส่ งเข้าธนาคารแห่ งประเทศไทยและสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสารอง
สภาพคล่อง
2) การยินยอมลดต้นเงินและดอกเบี้ ยที่ คา้ งชาระก่อนปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ หรื อรับ ชาระหนี้ โดยการ
รับโอนสิ นทรัพย์ ตราสารการเงินหรื อรับทุนของลูกหนี้ ที่เกิดจากการแปลงหนี้ เป็ นทุน และผ่อนปรน
เงื่อนไขในการชาระหนี้ ในส่ วนที่เหลือให้แก่ลูกหนี้ ธนาคารฯจะตัดจาหน่ ายยอดลูกหนี้ออกจากบัญชี
และบัน ทึ ก บัญ ชี ส่ วนสู ญ เสี ย ที่ เกิ ด ขึ้น ในงบก าไรขาดทุ น ทัน ที ที่ มี ก ารรั บ โอนโดยค านึ งถึ งค่าเผื่ อ
หนี้ สงสัยจะสู ญที่ต้ งั ไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารฯจะบันทึกสิ นทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยจานวนที่ ไม่
สูงกว่าราคาตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารฯมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย
กรณี รับชาระหนี้ บางส่ วนโดยการรับโอนสิ นทรัพย์ ตราสารการเงินหรื อรับทุนของลูกหนี้ ที่เกิดจาก
การแปลงหนี้เป็ นทุนเพื่อชาระหนี้ ตามสัญญาปรับปรุ งโครงสร้างหนี้น้ นั ธนาคารฯจะปฏิบตั ิตามข้อ 2)
ก่อน สาหรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรนเงื่อนไขการชาระหนี้จะปฏิบตั ิตาม ข้อ 1)

ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าที่คาด
ว่าจะได้รับคืน แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ซึ่งมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงตามราคาประเมินล่าสุ ดหักด้วย
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย และปรับปรุ งเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. ประกอบกับการพิจารณา
ประเภทและคุ ณ ลัก ษณะของทรั พ ย์สิ น ธนาคารฯรั บ รู ้ ข าดทุ น จากการด้อ ยค่ าเป็ นค่ าใช้ จ่ า ยจากการ
ดาเนิ นงานอื่น ๆ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรับรู ้กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ จากการขายทรัพย์สินรอการ
ขายเป็ นรายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ยกเว้นการขายโดยการให้ผซู ้ ้ื อกูย้ มื เงิน
กาไรจะรับรู ้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
24
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ตามแนวนโยบายธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.575/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่ อง
นาส่งแนวนโยบายการประเมินราคาหลักประกันและอสังหาริ มทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับชาระหนี้
การประกันการให้สินเชื่ อ หรื อที่ซ้ื อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารฯทาการประเมิน
ราคาทรัพย์สินรอการขายทุกรายการโดยผูป้ ระเมินราคาภายนอก ยกเว้นทรัพย์สิ นรอการขายในเขตพื้นที่
เสี่ ยงภัยภาคใต้ (ปั ตตานี ยะลา นราธิ วาส และอาเภอสะเดา จังหวัดสงขลา) ที่ มีราคาตามบัญชี ต่ ากว่ า 50
ล้านบาท ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาภายในหรื อผูป้ ระเมินภายนอกเป็ นกรณีไป

ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี) โดยธนาคารฯจะตีราคาที่ดินใหม่ทุก 3 - 5 ปี โดยผูป้ ระเมินราคาอิสระตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อมิให้ราคาตามบัญชี ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานแตกต่าง
จากมูลค่ายุติธรรมอย่างมีสาระสาคัญ
ทั้งนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกส่วนต่างซึ่งเกิดจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั นี้
- ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยบัน ทึ ก ราคาตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ที่ เพิ่ ม ขึ้ น จากการตี ร าคาใหม่ ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นและรับรู ้จานวนสะสมในบัญชี “ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” ในส่ วนของ
เจ้าของ อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาลดลงและธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้รับรู ้ราคา
ที่ ล ดลงในส่ วนก าไรหรื อขาดทุ น แล้ว ส่ วนที่ เพิ่ม จากการตี ราคาใหม่ น้ ี จะถูก รั บรู ้ เป็ นรายได้ไม่เกิ น
จานวนที่เคยลดลงซึ่งรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายปี ก่อนแล้ว
- ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ราคาตามบัญ ชีของสิ นทรัพย์ที่ลดลงจากการตีราคาใหม่ในส่ วนกาไรหรื อ
ขาดทุน อย่างไรก็ตาม หากสิ นทรัพย์น้ นั เคยมีการตีราคาเพิ่มขึ้นและยังมียอดคงค้างของบัญชี “ส่ วนเกิน
ทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์” อยู่ในส่ วนของเจ้าของ ส่ วนที่ลดลงจากการตีราคาใหม่จะถูกรับรู ้ในกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในจานวนที่ไม่เกินยอดคงเหลือของบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์”
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยตัดรายการสิ นทรัพย์ที่มีการตีราคาเพิ่ม เมื่อจาหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ายสิ นทรัพย์ ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
ที่คงเหลืออยู่ ณ วันตัดรายการจะถูกโอนไปยังกาไรสะสมโดยตรง
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อาคาร ค านวณค่ า เสื่ อ มราคาด้ว ยวิ ธี เส้ น ตรงตามอายุก ารใช้ป ระโยชน์ ข องสิ น ทรั พ ย์ ทั้ง นี้ ตั้งแต่ ว นั ที่
1 เมษายน 2555 ค่าเสื่ อมราคาอาคาร คานวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ที่เหลือ
ของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซึ่ งได้ประเมินโดยผูช้ านาญการประเมินอิสระ สาหรับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555
ค่าเสื่ อมราคาอาคาร คานวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ 20 ปี
อุปกรณ์ คานวณค่าเสื่ อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ 5 ปี ส่ วนอุปกรณ์ที่มี
ราคาทุ น ไม่ เกิ น 3,000 บาท ถื อ เป็ นค่ าใช้จ่ายในงวดบัญ ชี ที่ ซ้ื อ ซึ่ งจานวนเงิน ของรายการดังกล่าวไม่ มี
ผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารฯอย่างมีนยั สาคัญ
วิธีการคานวณค่ าเสื่ อมราคา อายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์ และมูล ค่าคงเหลือ ของสิ นทรั พ ย์มี การ
ทบทวนทุกสิ้ นปี
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัวตน ประกอบด้ว ย โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ลิ ข สิ ท ธิ์ และรายจ่ ายในการพัฒ นาระบบ
คอมพิวเตอร์ แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ ายสะสมและค่าเผื่ อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี ) ค่าตัด
จาหน่ายคานวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์ และรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของ
กาไรหรื อขาดทุน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพ ย์น้ ัน และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่า
สิ นทรัพย์น้ นั อาจเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัด
จาหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์จากัดมีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 3 - 10 ปี
ไม่มีการตัดจาหน่ายค่าคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ที่อยูร่ ะหว่างพัฒนา
ธนาคารฯมีการทาสัญญาซื้อหลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืนภาคเอกชนหรื อมีการทาสัญญาขายหลักทรัพย์โดย
มีสัญญาซื้ อคืน โดยมีกาหนดวัน เวลา และราคาที่แ น่นอนในอนาคต โดยจานวนเงินที่จ่ายสาหรับหลักทรั พย์
ซื้อโดยมีสัญญาขายคืนแสดงเป็ นส่ วนหนึ่ งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินหรื อเงินให้สินเชื่อแก่
ลูกหนี้แล้วแต่คู่สัญญา โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาขายคืนถือเป็ นหลักประกันการกูย้ ืม ในขณะที่หลักทรัพย์
ขายโดยมีสัญญาซื้ อคืนแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินด้านหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยจานวนเงินที่ได้รับมาจากการขายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยหลักทรัพย์ภายใต้สัญญาซื้อคืนถือ
เป็ นหลักประกัน
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สิ นทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้สอบทานการด้อยค่าเมื่ อ
มี ข ้อ บ่ ง ชี้ ว่า ราคาตามบัญ ชี ข องสิ น ทรั พ ย์ดังกล่ าวสู งกว่ามู ล ค่าที่ ค าดว่าจะได้รับ คื น โดยการสอบทาน
จะพิจารณาแต่ละรายการในกรณี ที่ราคาตามบัญชี สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู ้ผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าเป็ นค่าใช้จ่ายจากการดาเนิ นงานอื่ น ๆ และจะบันทึ ก กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่ าเมื่ อ
มีขอ้ บ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าว ไม่มีอยู่อีกต่อไปหรื อยัง คงมีอยู่แต่เป็ นไปในทางที่ ลดลง โดยบันทึกกลับ
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในบัญชีรายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุน ยกเว้น
กรณี ที่เป็ นการกลับรายการการประเมินมูลค่าของสิ นทรัพย์เพิ่มของสิ นทรัพย์ชิ้นเดียวกันที่เคยรับรู ้ในส่ วน
ของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมาจะรับรู ้ในส่วนของเจ้าของ
บุคคลหรื อกิจการที่ เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่ มีอานาจควบคุม ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
หรื อถูกธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยควบคุม ไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันกับธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษ ทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที่มีสิทธิ ออก
เสี ย งโดยทางตรงหรื อ ทางอ้อ มซึ่ งท าให้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งเป็ นสาระส าคัญ ต่ อ ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อ ย
ผูบ้ ริ หารสาคัญกรรมการหรื อพนักงานของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอานาจในการวางแผนและควบคุม
การดาเนินงานของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
สกุลเงินที่ใช้ในการนาเสนองบการเงิน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารแสดงด้วยสกุลเงินบาท
การแปลงค่ารายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่ เป็ นเงิ นตราต่างประเทศแปลงค่ าเป็ นสกุ ล เงิน ที่ ใช้ใ นการดาเนิ น งานโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ ย น
ณ วันที่เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศและที่เป็ นตัวเงิน ณ วันที่
รายงาน แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน
ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ไม่เป็ นตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ ยน ณ วันที่เกิดรายการ
หรื อ ณ วันที่มีการกาหนดมูลค่ายุติธรรม
กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ รับรู ้ในงบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จ โดยแสดงรวมใน
กาไรสุ ทธิจากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
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การแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ
รายการในงบแสดงฐานะการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทด้วยอัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน และรายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ เกิดรายการ หรื ออัตรา
แลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยสาหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีน้ นั
กาไรหรื อขาดทุนจากการแปลงค่า งบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศแสดงในส่ วนของเจ้าของ โดย
รับรู ้ผา่ นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ผ ลประโยชน์ ร ะยะสั้ นของพนั ก งาน เช่ น เงิ น เดื อ น ค่ า จ้า ง โบนั ส และ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อได้รับบริ การ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพพนักงาน
ธนาคารฯได้จดทะเบียนกองทุ นสารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ
ได้รับอนุ มตั ิจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็ นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริ หาร
จัดการกองทุนบริ หารจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนซึ่งเป็ นหน่วยงานภายนอก
ตามข้อบังคับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับ
การบรรจุเป็ นพนักงานประจาของธนาคารฯและพนักงานตามสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่ งได้รับเข้าเป็ นสมาชิก
กองทุ นตามระเบี ยบของธนาคารฯและได้รับอนุ มตั ิ ให้เป็ นสมาชิ กกองทุ น แล้ว โดยสมาชิ กมี สิ ทธิ เลือก
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 หรื อร้อยละ 6 หรื อร้อยละ 10 หรื อร้อยละ 12 หรื อร้อยละ 15
ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารฯจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานและตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื่น ๆ ซึ่งธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสาหรับพนักงาน
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ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยคานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนัก งาน และ
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานอื่นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ล ะหน่ วยที่ ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู ้เชี่ ย วชาญอิ ส ระได้ท าการประเมิ น ภาระผู ก พัน ดัง กล่ าวตามหลั ก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกาไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สาหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ต้นทุนบริ ก ารในอดีตจะถูกรับรู ้ท้ งั จานวนในกาไรหรื อขาดทุนทันทีที่มีการแก้ไขโครงการหรื อลดขนาด
โครงการหรื อเมื่อกิจการรับรู ้ตน้ ทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้อง

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่ วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคานวณจากกาไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์แ ละหนี้ สินที่ เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีรวมทั้งผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้น้ นั
ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ล ค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพ ย์ภาษี เงินได้รอการตัดบั ญชี ทุ ก สิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯ
และบริ ษ ทั ย่อยจะไม่ มี ก าไรทางภาษี เพี ยงพอต่อการนาสิ นทรัพ ย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัด บัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
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ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี โดยตรงไปยังส่ วนของเจ้ าของ หากภาษี ที่
เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ต้องหักกลบรายการเมื่อกิจการมี
สิ ทธิ ตามกฎหมาย ที่จะนาสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี้ สินภาษี
เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ข องงวดปั จจุ บ ัน และภาษี เงิ น ได้น้ ี ประเมิ น โดยหน่ วยงานจัดเก็ บ ภาษี ห น่ วยงาน
เดียวกัน สาหรับหน่วยภาษีเดียวกัน

กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คานวณโดยการหารกาไรสุ ทธิ สาหรับปี หลังหักเงินปันผลของหุ้นบุริมสิ ทธิ (ถ้ามี )
ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี

ประมาณการหนี้สินจะรับรู ้ก็ต่อเมื่อธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อจากการอนุมาน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ นอนว่าประโยชน์
เชิ งเศรษฐกิจจะต้อ งถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่ าว และสามารถประมาณจานวนภาระผูก พันได้
อย่างน่าเชื่อถือ
ธนาคารฯปฏิ บตั ิ ตามประกาศธนาคารแห่ งประเทศไทย ที่ สนส. 23/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เรื่ อง
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน ซึ่ งกาหนดหลักเกณฑ์การกันเงินสารอง
สาหรับภาระผูกพันที่เป็ นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินเพื่อรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น

บริ ษทั ย่อยมีการให้โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้า โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการให้บริ การซึ่งลูกค้า
สามารถนาคะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกของรางวัลหรื อใช้เป็ นส่ วนลดในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การได้ใน
อนาคต ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยได้ปันส่ วนสิ่ งตอบแทนที่ได้รับหรื อค้างรับจากการให้บริ การให้กบั คะแนนสะสม
โดยอ้างอิ งจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรั บรู ้เป็ นรายได้รอตัดบัญชี ซึ่ งแสดงรายการภายใต้
“หนี้ สินอื่น” ในงบแสดงฐานะการเงิน และจะรับรู ้เป็ นรายได้ ค่าธรรมเนี ยมและบริ การในงวดที่ ลูกค้านา
คะแนนสะสมมาใช้สิทธิ
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มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที่จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายเพื่อโอนหนี้ สินในรายการที่เกิดขึ้นใน
สภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า โดยธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรม
ของเครื่ องมือทางการเงินแต่ละรายการ (Individual Financial Instrument) สาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่าง
เดียวกันที่มีการเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องและธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยสามารถเข้าถึงตลาดได้น้ นั
มูลค่ายุติธรรมถูกกาหนดด้วยราคาที่เสนอซื้อขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) กรณีที่ไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่
มีสภาพคล่อง ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป โดยจะใช้
ข้อมูลที่สังเกตได้ให้มากที่สุดและใช้ขอ้ มูลที่สังเกตไม่ได้ให้นอ้ ยที่สุดในแบบจาลองทัว่ ไปหรื อแบบจาลอง
ที่พฒั นาขึ้น ซึ่ งแบบจาลองดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากฝ่ ายบริ หารก่อนที่จะนามาใช้ และมีการทบทวน
ความเหมาะสมและตรวจสอบความถูกต้องของแบบจาลองอย่างสม่าเสมอ
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยใช้ในการวัดมูลค่าและเปิ ดเผยมูล ค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พ ย์และหนี้ สิ น ในงบการเงิน แบ่ งเป็ น 3 ระดับตามประเภทของข้อมูล ที่ น ามาใช้ในการวัดมู ล ค่ า
ยุติธรรมดังนี้
ระดับ 1 ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกัน
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ทวั่ ไปสาหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินนั้น
ทุ ก วัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯและบริ ษ ัทย่อยจะประเมิ น ความจาเป็ นในการโอนรายการ
ระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสาหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มี
การวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจา
ณ วันเริ่ มต้นของสัญญาเช่ า ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมิ นว่าสัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วย
สัญญาเช่าหรื อไม่ โดยสัญญาจะเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิใน
การควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สาหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนกับสิ่ งตอบแทน
ธนาคารฯและบริ ษัทย่ อยในฐานะผู้เช่ า
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีการบัญชีเดีย วสาหรับการรับรู ้รายการและการวัดมูลค่ าสัญญาเช่าทุกสัญญา
เว้นแต่สัญ ญาเช่ าระยะสั้ น และสั ญ ญาเช่ าที่ สิ น ทรั พ ย์อ้างอิ งมี มูล ค่าต่ า ณ วัน ที่ สั ญ ญาเช่ าเริ่ ม มี ผล (วัน ที่
สิ นทรัพย์อา้ งอิงพร้อมใช้งาน) ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ซ่ ึงแสดงสิ ทธิในการใช้
สิ นทรัพย์อา้ งอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า
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สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้สินทรัพย์สิทธิการใช้ ด้วยมูลค่าราคาทุนหักค่าเสื่ อม
ราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุ งด้วยการวัดมูลค่าของหนี้ สินตามสัญญาเช่าใหม่
ราคาทุน ของสิ นทรั พ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ป ระกอบด้วยจานวนเงิ น ของหนี้ สิ น ตามสัญ ญาเช่ าจากการวัดมูล ค่ า
เริ่ มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่ เกิดขึ้น จานวนเงินที่จ่ายชาระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล
หรื อก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล และหักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ
ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้คานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรื ออายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุ ง
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
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หากความเป็ นเจ้าของในสิ น ทรัพย์อา้ งอิงได้โอนให้กับธนาคารฯและบริ ษทั ย่อ ยเมื่ อสิ้ นสุ ดอายุสัญญาเช่า
หรื อราคาทุนของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวได้รวมถึงการใช้สิทธิ เลือกซื้ อ ค่าเสื่ อมราคาจะคานวณจากอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสิ นทรัพย์
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยต้องประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 4.16 เรื่ อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่ มมีผล ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของจานวน
เงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยการจ่ายชาระคงที่หักด้วยสิ่ งจูงใจตามสัญญา
เช่า การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา และจานวนเงินที่คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชาระภายใต้
การรับประกันมูลค่าคงเหลือ นอกจากนี้ หนี้ สินตามสัญญาเช่ ารวมถึงราคาใช้สิทธิ ของสิ ทธิ เลือกซื้ อ ซึ่ งมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิน้ นั และการจ่ายชาระค่าปรับเพื่อการ
ยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกาหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยจะใช้สิทธิเลือกในการ
ยกเลิกสัญญาเช่า
การจ่ายชาระค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ นึ อยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรารับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรื อเงื่อนไขซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการจ่ายชาระนั้นเกิดขึ้น
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ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม
นัยของสัญญาเช่าหรื ออัตราดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย หลังจากวันที่สัญญาเช่า
เริ่ มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิม่ ขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลง
จากการจ่ายชาระตามสัญญาเช่าที่จ่ายชาระแล้ว นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูก
วัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชาระตามสัญญาเช่า หรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิเลือกซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิง
สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
สัญ ญาเช่ าที่ มี อายุสัญ ญาเช่ า 12 เดื อนหรื อน้อยกว่านับ ตั้งแต่ วนั ที่ สัญ ญาเช่ า เริ่ ม มี ผล หรื อสั ญ ญาเช่ าซึ่ ง
สิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า จะถูกรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
ธนาคารฯและบริ ษัทย่อยในฐานะผู้ให้ เช่ า
สัญญาเช่าที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญา
เช่าเงินทุน ณ วันที่ สัญญาเช่ าเริ่ ม มี ผล สิ นทรัพย์ภายใต้สัญ ญาเช่าเงินทุนจะรั บรู ้เป็ นลูก หนี้ ด้วยจานวนที่
เท่ากับเงินลงทุนสุ ทธิ ตามสัญญาเช่าหรื อมูลค่า ปั จจุบนั สุ ทธิ ของจานวนเงิ นที่จะได้รับตามสัญญาเช่าและ
มูลค่าคงเหลือที่ไม่ได้รับการประกัน หลังจากนั้นจะรับรู ้รายได้ทางการเงินตลอดอายุสัญญาเช่าในรู ปแบบที่
สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนรายงวดคงที่ของเงินลงทุนสุทธิตามสัญญาเช่า
สัญญาเช่ าที่ ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ ช่าถือเป็ น
สัญญาเช่ าดาเนิ นงาน จานวนเงินที่ ได้รับตามสัญญาเช่ าดาเนิ นงานรับรู ้เป็ นรายได้ในส่ วนของกาไรหรื อ
ขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญ ญาเช่า ต้นทุนทางตรงเริ่ มแรกที่เกิดขึ้นจากการได้มาซึ่ งสัญญาเช่า
ดาเนิ นงานรวมในมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์อา้ งอิงและรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใช้
เกณฑ์เดียวกันกับรายได้จากสัญญาเช่า ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู ้เป็ นรายได้ในงวดที่เกิดรายการ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ องที่มีความไม่ แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ อาจส่ งผล
กระทบต่อจานวนเงินที่ แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่ แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ผลที่
เกิ ดขึ้ นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ ประมาณการไว้ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จและการประมาณการที่ ส าคัญ
มีดงั นี้
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ในการพิจารณาการรับรู ้หรื อการตัดรายการสิ นทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
ว่าธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์และหนี้สินดังกล่าว
แล้วหรื อไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ฝ่ ายบริ ห ารของธนาคารฯพิ จารณาว่าธนาคารฯมี อานาจควบคุม ในบริ ษ ั ทบัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
ถึงแม้ว่าธนาคารฯจะถือหุ้นและมีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั ดังกล่าวในสัดส่ วนร้อยละ 49.29 ซึ่งเป็ นสัดส่ วนที่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารฯเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีเสี ยงส่ วนใหญ่และสามารถสั่งการกิจกรรมที่สาคัญ
ของบริ ษทั ดังกล่าวได้อีกทั้งผูถ้ ือหุ้นรายอื่นเป็ นผูถ้ ือหุ้นรายย่อย ๆ เท่านั้น ดังนั้น บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) จึ งถื อเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของธนาคารฯ และต้องนามารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่
ธนาคารฯมีอานาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิ ตสาหรับเงินให้สิ นเชื่ อ
แก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับรวมถึงภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน การคานวณ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยขึ้นอยู่กบั เงื่อนไขการประเมิน
การเพิ่มขึ้นของความเสี่ ยงด้านเครดิต การพัฒนาแบบจาลองที่สลับซับซ้อนและการใช้ชุดข้อมูลสมมติฐาน
หลายชุ ด รวมถึ ง การเลื อ กข้อ มู ล การคาดการณ์ ส ภาวะเศรษฐกิ จ ในอนาคตมาใช้ ใ นแบบจ าลอง ซึ่ ง
การประมาณการนี้ มี ตวั แปรที่ เกี่ ยวข้องจานวนมาก ดังนั้น ผลที่ เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจานวนที่
ประมาณการไว้
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้
ในตลาดซื้ อขายคล่อง ฝ่ ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
ดังกล่าว โดยใช้เทคนิ ค และแบบจาลองการประเมิ นมู ล ค่า ซึ่ งตัวแปรที่ ใช้ในแบบจาลองได้ม าจากการ
เทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ ยงทางด้านเครดิ ตของคู่สัญญา สภาพคล่อง ข้อมูล
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่ องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของ
สมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรม และการเปิ ดเผยลาดับ
ชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายเมื่อพบว่ามู ลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของทรัพย์สินมีมูลค่าลดลงกว่ามูลค่าตามบัญชี ฝ่ ายบริ หารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
ของ ธปท. ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยพิจารณาจากราคา
ประเมินล่าสุ ดของทรัพย์สิน ประเภท และคุณลักษณะของทรัพย์สิน
ในการคานวณค่าเสื่ อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องประมาณการอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
ธนาคารฯแสดงมูลค่าของที่ดินด้วยราคาที่ตีใหม่ ซึ่งราคาที่ตีใหม่น้ ีได้ประเมินโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดย
ใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดสาหรับที่ดิน ซึ่ งการประเมิ นมูลค่าดังกล่าวต้องอาศัยข้อสมมติฐานและการ
ประมาณการบางประการตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อที่ 9.11
นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยพิ จารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อฝ่ ายบริ หาร
พิจารณาว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีขอ้ บ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น และจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูล ค่าที่ คาดว่าจะได้รับ คืนต่ ากว่ามูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพ ย์น้ ัน ในการนี้ ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
ธนาคารฯและบริ ษัทย่อยในฐานะผู้เช่ า
การกาหนดอายุสัญญาเช่ าที่มีสิทธิ การเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่ าหรื อยกเลิกสัญญาเช่ า
ในการกาหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้องใช้ดุลยพินิ จในการประเมินว่าธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมี
ความแน่นอนอย่างสมเหตุ สมผลหรื อไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรื อยกเลิ กสัญญาเช่า
โดยคานึ งถึงข้อ เท็จจริ งและสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ ท าให้เกิ ดสิ่ งจูงใจทางเศรษฐกิ จสาหรับ
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยในการใช้หรื อไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น
การกาหนดอัตราดอกเบีย้ การกู้ยืมส่ วนเพิ่ม
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ใช้ดุลยพินิจในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยในการคิดลดหนี้ สิน
ตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกูย้ ืมส่ วนเพิ่มเป็ นอัตราดอกเบี้ยที่ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องจ่าย
ในการกู้ ยื ม เงิ น ที่ จ าเป็ นเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ งสิ นทรั พ ย์ที่ มี มู ล ค่ า ใกล้เคี ย งกั บ สิ นทรั พ ย์สิ ทธิ ก ารใช้ ใ น
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกูย้ มื และหลักประกันที่คล้ายคลึง
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ธนาคารฯและบริ ษัทย่อยในฐานะผู้ให้ เช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดาเนิ นงานหรื อสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ ายบริ หารได้ใช้
ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้โอน
ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพี ยงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั ในการนี้ ฝ่ายบริ หารจาเป็ นต้อง
ประมาณการว่าธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยควรรับรู ้จานวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนั ก งานประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ ยนแปลงในจานวนพนักงาน และอัตราการมรณะ โดยใช้ดุลยพิ นิจบนพื้นฐานของ
ข้อมูลที่ดีที่สุดที่รับรู ้ได้ในสภาวะปัจจุบนั
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมี หนี้ สิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้นจากการถูก ฟ้ องร้ องเรี ยกค่าเสี ยหาย และจากหนี้ สิ น ที่
อาจจะเกิ ด ขึ้ น จากการรั บ โอนกิ จ การและการโอนสิ น ทรั พ ย์ด้อ ยคุ ณ ภาพ ซึ่ งฝ่ ายบริ ห ารจาเป็ นต้อ งใช้
ดุลยพิ นิจในการประเมินผลของรายการดังกล่าว ซึ่ งในกรณี ที่ฝ่ายบริ ห ารเชื่ อมัน่ ว่าจะไม่มีความเสี ยหาย
เกิดขึ้นจะไม่บนั ทึกประมาณการหนี้สินจากกรณี ดงั กล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3.1 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเครื่ องมื อทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถื อปฏิ บัติใน
ระหว่าง ปี ปั จจุบนั โดยธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้เลือกปรับผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
บัญชี ดังกล่าวโดยปรับปรุ งกับ กาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 และไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินงวด
ก่อนที่แสดงเปรี ยบเทียบ
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ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือ
ปฏิบตั ิ ไม่มีผลกระทบต่อกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จานวนเงินของรายการปรับปรุ งที่มีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่านี้ มาถือปฏิบตั ิ
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิทธิในการเรี ยกคืนสินทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
ส่ วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
กาไรสะสม

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

338,771

(400)

-

338,371

67,350
55,811
395,228
30,946
1,959,765
133
8,165
3,487
23,842

53,695
(67,350)
1,663
(50,828)
43
(4,030)
(133)
(730)
(712)
5,822

3,895
-

53,695
57,474
344,400
30,989
1,955,735
3,895
7,435
2,775
29,664

215,823
67,350
51,869
96,841
133
15,240
56,025

167
(67,350)
132
216
(133)
1,514
(756)

3,895
-

215,990
52,001
97,057
3,895
16,754
55,269

33,006
212,443

2,230
1,020

-

35,236
213,463
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบจาก

31 ธันวาคม
2562
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิทธิในการเรี ยกคืนสินทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รายได้คา้ งรับ
สินทรัพย์อื่นสุทธิ
หนี้สินและส่ วนของเจ้าของ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินอื่น
ส่ วนของเจ้าของ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
กาไรสะสม

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงิน

มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16

1 มกราคม
2563

338,274

(400)

-

337,874

67,350
55,811
395,174
1,884,110
133
5,697
3,193
23,555

53,695
(67,350)
1,663
(50,828)
(4,030)
(133)
(730)
(712)
5,576

3,434
-

53,695
57,474
344,346
1,880,080
3,434
4,967
2,481
29,131

208,240
67,350
51,869
51,323
133
13,776
48,240

167
(67,350)
132
216
(133)
1,514
(756)

3,434
-

208,407
52,001
51,539
3,434
15,290
47,484

16,095
195,290

2,101
860

-

18,196
196,150
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รายละเอี ยดผลกระทบที่ มี ต่อก าไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิครั้งแรก แสดงได้ดงั นี้

การรับรู ้ผลขาดทุนจากการให้สินเชื่อต่ากว่าอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การรับรู ้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ประเภทตราสารหนี้ที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารทุนเผื่อขายเป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริ ษทั ที่ไม่ใช่
บริ ษทั จดทะเบียน
การจัดประเภทรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้เผื่อขายเป็ นสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การรับรู ้รายการตราสารอนุพนั ธ์ดว้ ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
การรับรู ้รายการปรับปรุ งมูลค่าเนื่องจากการป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่า
ยุติธรรมซึ่งรวมอยูใ่ นมูลค่าตามบัญชีของรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ ยง
การรับรู ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริ ษทั ร่ วม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ผลกระทบต่อกาไรสะสมจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเครื่ องมือทางการเงินมาถือปฏิบตั ิ

งบการเงินรวม
-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร
(246)

(141)

(141)

35

35

104

104

98
1,607

98
1,607

(383)
(86)
(214)

(383)
(214)

1,020

860
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ณ วัน ที่ 1 มกราคม 2563 การจัดประเภทรายการและการวัดมู ล ค่า ของสิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น และหนี้ สิ น
ทางการเงิ น ตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบั บที่ 9 เปรี ยบเที ยบกับการจัดประเภท
รายการและการวัดมูลค่าตามบัญชีเดิม แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสด
68,434
รายการระหว่างธนาคารและ
338,771
ตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ในการเรี ยกคืน
หลักทรัพย์
67,350
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
55,811
เงินลงทุนสุ ทธิ
395,228
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับสุ ทธิ
1,959,765
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
133
รายได้คา้ งรับ
3,487
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
23,842
2,912,821
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินรับฝาก
2,155,865
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
215,823
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
4,744
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
67,350
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
51,869
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
96,841
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
133
ประมาณการหนี้สิน
15,240
หนี้สินอื่น
56,025
2,663,890
รวมหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เงินลงทุนใน
เครื่ องมือทาง
ตราสารทุนที่
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั
กาหนดให้วดั
เครื่ องมือทาง
การเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า มูลค่าด้วยมูลค่า
การเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
ยุติธรรมผ่าน
มูลค่าด้วยราคา
ยุติธรรมผ่าน
กาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
รวม
ทุนตัดจาหน่าย
กาไรหรื อขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
เบ็ดเสร็ จอื่น
-

-

-

68,434

68,434

-

-

-

338,371

338,371

53,695

-

-

-

53,695

57,474
-

327,288

16,032

1,080

57,474
344,400

111,169

327,288

16,032

1,955,735
2,775
29,664
2,396,059

1,955,735
2,775
29,664
2,850,548

-

-

-

2,155,865

2,155,865

52,001
52,001

-

-

215,990
4,744
97,057
16,754
55,269
2,545,679

215,990
4,744
52,001
97,057
16,754
55,269
2,597,680
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มูลค่าตาม
หลักการ
บัญชีเดิม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินสด
68,362
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
338,274
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
สิ ทธิในการเรี ยกคืนสิ นทรัพย์
67,350
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
55,811
เงินลงทุนสุ ทธิ
395,174
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ย
ค้างรับสุ ทธิ
1,884,110
ภาระของลูกค้าจากการรับรอง
133
รายได้คา้ งรับ
3,193
สิ นทรัพย์อื่นสุ ทธิ
23,555
2,835,962
รวมสิ นทรัพย์ ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เงินรับฝาก
2,158,460
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
208,240
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
4,744
ภาระในการส่ งคืนหลักทรัพย์
67,350
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
51,869
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
51,323
ภาระของธนาคารจากการรับรอง
133
ประมาณการหนี้สิน
13,776
หนี้สินอื่น
48,240
2,604,135
รวมหนี้สินทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
เงินลงทุนใน
เครื่ องมือทาง
เครื่ องมือทาง
ตราสารทุนที่
การเงินที่วดั
การเงินที่วดั
กาหนดให้วดั
เครื่ องมือทาง
มูลค่าด้วยมูลค่า มูลค่าด้วยมูลค่า มูลค่าด้วยมูลค่า
การเงินที่วดั
ยุติธรรมผ่าน
ยุติธรรมผ่าน
ยุติธรรมผ่าน
มูลค่าด้วยราคา
กาไรหรื อ
กาไรขาดทุน
กาไรขาดทุน
รวม
ทุนตัดจาหน่าย
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
เบ็ดเสร็ จอืน่
-

-

-

68,362

68,362

-

-

-

337,874

337,874

53,695
57,474
-

327,288

16,032

1,026

53,695
57,474
344,346

111,169

327,288

16,032

1,880,080
2,481
29,131
2,318,954

1,880,080
2,481
29,131
2,773,443

-

-

-

2,158,460

2,158,460

52,001
52,001

-

-

208,407
4,744
51,539
15,290
47,484
2,485,924

208,407
4,744
52,001
51,539
15,290
47,484
2,537,925
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ตารางด้านล่ างนี้ แสดงการกระทบยอดระหว่างค่ าเผื่ อการด้อยค่า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่ งรั บรู ้ ตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 เรื่ อง การบัญชีสาหรับเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ และตราสารทุน และประมาณการหนี้ สินสาหรับภาระผูกพันภายหน้าซึ่ งรับรู ้ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่ อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น และค่าเผื่อผล
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งรับรู ้ตามหลักการของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดจากการวัดมูลค่าของค่าเผื่ อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้
งบการเงินรวม
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดซึ่งจัดประเภทใหม่
เป็ นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
รวม

วัดมูลค่าใหม่

ณ วันที่
1 มกราคม 2563

1,235

400

1,635

36

2

38

79
135,268
116
136,734

20
(1,795)
1,514
141

99
133,473
1,630
136,875

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น:
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกาหนดซึ่งจัดประเภทใหม่
เป็ นวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562

วัดมูลค่าใหม่

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

1,235

400

1,635

36

2

38

79
126,772
116
128,238

20
(1,795)
1,514
141

99
124,977
1,630
128,379
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การนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้สิน
ตามสัญญาเช่าสาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าดาเนินงานด้วยมูลค่าปัจจุบนั ของเงินจ่ายชาระ
ตามสั ญ ญาเช่ าที่ เหลืออยู่คิ ดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืม ส่ วนเพิ่ ม ของธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อย ณ วัน ที่
1 มกราคม 2563 ในอัต ราร้ อยละ 1.41 ถึ งร้ อยละ 6.25 ต่ อปี (งบการเงิ น เฉพาะธนาคาร: ร้ อ ยละ 1.41 ถึ ง
ร้อยละ 3.14 ต่อปี ) สาหรับสัญญาเช่าที่เคยจัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
มูลค่าตามบัญชีของสิ น ทรัพย์และหนี้ สินตามสัญญาเช่าด้วยมูลค่าตามบัญชี เดิมก่อนวันที่ นามาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่เปิ ดเผย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หัก: สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
บวก: สิ ทธิเลือกในการขยายหรื อยกเลิกอายุสัญญาเช่า
หัก: สัญญาที่พิจารณาเป็ นสัญญาบริ การ
บวก: สัญญาเช่าที่พิจารณาเพิ่มเติม
หัก: อื่น ๆ
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการนามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก
หนี้สินสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

งบการเงินรวม
3,238
(243)
296
(101)
977
(137)
(135)
3,895
3,895

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร
2,349
(6)
296
977
(86)
(96)
3,434
3,434

รายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิ
ครั้งแรก ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

อาคารและส่วนปรับปรุ งอาคาร
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้

งบการเงินรวม
2,518
231
1,146
3,895

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร
2,346
1,088
3,434
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ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต คื อ ความเสี่ ย งที่ คู่ สั ญ ญาหรื อผูก้ ู้ ยืม ไม่ ส ามารถปฏิ บัติต ามเงื่ อนไขและข้อ ตกลง
ในสัญญาหรื อคุณภาพสิ น ทรัพย์เสื่ อมลง มีผลให้ธนาคารฯไม่ได้รับชาระหนี้คืนเต็มจานวนตามสัญญา และ
อาจส่ งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเสี่ ยงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ใน
ด้านสิ นทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินสุทธิค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแล้ว
ธนาคารฯให้ความสาคัญกับความเสี่ ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ โดยการนาข้อมูลงานวิจยั ทางด้าน
เศรษฐกิจและธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริ หารพอร์ ตสิ นเชื่อ ทั้งในส่ วนของการกาหนด Industry Direction
การท า Stress Testing และการท า Industry Indicators เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและการบริ ห ารพอร์ ต สิ น เชื่ อ
โดยรวมมีขอ้ มูลรอบด้านและมีประสิ ทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ท้ งั ในและ
นอกประเทศอย่างใกล้ชิ ดและต่อเนื่ อง เพื่อประเมิ นผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ้ นทั้งในระดับลูก ค้าและระดับ
Portfolio
สาหรับในด้านการขยายสิ นเชื่อ ธนาคารฯมุ่งเน้นขยายสิ นเชื่อจากฐานลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ที่มีศกั ยภาพ
และมี ผลตอบแทนสู ง โดยให้ความสาคัญอย่างมากในการประเมินคุณภาพลูกค้า ศักยภาพในการทาธุ รกิ จ
ความสามารถในการชาระหนี้ และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่ อ โดยธนาคารฯมีการ
พัฒนาเครื่ องมือการจัดอันดับความเสี่ ยง (Credit Rating) เพื่อเป็ นเครื่ องมือประกอบการประเมินความเสี่ ยง
ของลูก ค้าธุ รกิ จขนาดกลางและธุ รกิ จขนาดใหญ่ มี ก ารพัฒ นาเครื่ องมื อ Credit Scoring ส าหรับ พิ จารณา
สิ นเชื่อรายย่อย รวมถึง มีการพัฒนาระบบงานแจ้งเตือนความเสี่ ยง (Early Warning System) ไปยังหน่วยงาน
สิ นเชื่ อ เพื่อกาหนดแนวทางจัดการก่อนที่จะเป็ นหนี้ มีปัญหา นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการปรับปรุ งนโยบาย
สิ นเชื่อและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการ
ดาเนิ นธุ รกิจของธนาคารฯ และสอดคล้องกับแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารแห่ งประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง และมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิและเป็ นมาตรฐาน
และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ธนาคารฯยังบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิ ตบริ ษทั ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้แนวทางการกากับดูแลของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมีการทบทวน/ปรับปรุ งนโยบายและแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงด้า นเครดิต
ของกลุ่มธุ รกิจทางการเงินเป็ นประจาทุกปี และ/หรื อในกรณี ที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงสาคัญที่กระทบต่อ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
นอกจากนี้ ธนาคารฯติดตามและรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงของธนาคารฯและในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
เพื่ อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ให้ เ ป็ นไปตามแผนการบริ หารความเสี่ ย งด้านเครดิ ตของธนาคารฯ
แนวนโยบายการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่ งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของหน่ วยงาน
กากับดูแลของทางการ ทั้งนี้ มีการรายงานผลการบริ หารความเสี่ ยงเสนอคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยงเป็ น
ประจาอย่างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ง และเสนอคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารฯอย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง
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การติดตามและบริ หารคุณภาพสิ นเชื่อ ธนาคารฯดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมตั ิสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มนั่ ใจ
ว่าลูกค้าได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กบั ธนาคารฯ โดยสร้างระบบงานโครงการเร่ งลดปริ มาณ NPLs
หากลูกค้ารายใดอ่อนแอที่มีโอกาสเสี ยในอนาคต (Watch List) ซึ่ งบางรายอาจจะยังไม่เริ่ มค้างชาระจนเป็ น
สิ นเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ผูร้ ับผิดชอบจะดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อป้ องกันมิ
ให้เป็ น NPLs และหากลูกค้ารายใดเป็ น NPLs แล้ว ธนาคารฯกาหนดมาตรการให้ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
ควบคู่ไปกับการดาเนิ นการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่ งลดปริ มาณ NPLs จะช่วยในการวางแผน
ดาเนิ นการที่ชดั เจนและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็ น
ประจาเพื่อให้ธนาคารฯได้รับชาระหนี้เร็ วขึ้น และเสี ยหายน้อยที่สุด
การประเมินความเพียงพอของเงินสารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนดให้มีกระบวนการ
ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดชั้นหนี้ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
และข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน เช่น ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็ นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อเงิน
สารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคารฯ
การตัดสิ นทรัพย์ออกจากบัญชี ธนาคารฯมีนโยบายให้ตดั บัญชีสินเชื่อที่จดั ชั้นสงสัยจะสู ญที่กนั เงินสารองหนี้
สงสัยจะสู ญครบร้อยละ 100 ซึ่ งธนาคารฯยังคงเร่ งดาเนิ นการติดตามทวงถามหรื อดาเนิ นการทางกฎหมาย
จนถึงที่สุด
การกาหนดกระบวนการสอบทานสิ นเชื่อ เพื่อให้มนั่ ใจว่าได้มีการปฏิบตั ิตามกระบวนการมาตรฐานในการ
อนุมตั ิสินเชื่อ/ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเชื่อและสิ นทรัพย์
อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดชั้นตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่ อความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตารางด้านล่างนี้ แสดงฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิตสาหรับเครื่ องมือทางการเงินที่ รับรู ้และยังไม่
รับรู ้ ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงสูงสุ ดเป็ นมูลค่าขั้นต้นของเครื่ องมือทางการเงินโดยไม่คานึ งถึงหลักประกันและ
การดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือโดย
• สิ นทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิ ดสูงสุ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต คือ มูลค่า
ตามบัญชีข้นั ต้นก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
• สัญญาค้ าประกันทางการเงิน ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต คือ จานวนสู งสุ ดที่ธนาคารฯต้อง
จ่ายชาระเมื่อผูถ้ ือสัญญาค้ าประกันทวงถาม
• ภาระผูกพันที่ จะให้สินเชื่ อซึ่ งไม่สามารถยกเลิกได้ตลอดอายุ ของสิ นเชื่ อนั้น ฐานะเปิ ดสู งสุ ดต่อความ
เสี่ ยงด้านเครดิต คือ จานวนตามข้อตกลงการให้กูย้ มื
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต มีดงั นี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับที่ไม่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน

519,529
1,787

519,058
942

300,505
2,351,041
1,038
3,173,900

301,259
2,267,679
1,038
3,089,976

ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน
รวม

1,320,320
48,928
1,369,248

1,320,320
48,928
1,369,248

รวมฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงด้านเครดิต

4,543,148

4,459,224

ธนาคารฯได้พิ จ ารณาแล้ว ว่า การเปิ ดเผยข้อ มู ล ดัง กล่ าวจะเปิ ดเผยตั้ง แต่ ปี 2563 เป็ นต้น ไป เนื่ อ งจาก
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเริ่ มใช้ต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
การวิเคราะห์ คุณภาพด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ต เป็ นความเสี่ ย งที่ ลูก หนี้ หรื อคู่ สัญ ญาจะไม่ส ามารถปฏิ บัติได้ตามสัญ ญาส่ งผลให้
ธนาคารฯขาดทุน ธนาคารฯกาหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยทาการวิเคราะห์เครดิต
จากข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
ตารางด้านล่างแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพด้านเครดิตของสิ นทรัพย์ทางการเงิน จานวนเงินที่แสดงในตาราง
สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงิน คือ มูลค่าตามบัญชี ข้ นั ต้น (ก่อนหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น) และสาหรับภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน คือ จานวนที่มีภาระผูกพัน
หรื อค้าประกัน ตามลาดับ
คาอธิ บายของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือน ผลขาดทุน ด้านเครดิตที่คาดว่า จะ
เกิ ดขึ้นตลอดช่วงอายุที่คาดไว้ และการด้อยค่าด้านเครดิต อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 4.10
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ
ของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์ )
Investment grade
Non-investment grade
ไม่คา้ งชาระ
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ ยงด้านเครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่ใช้วิธีอย่าง
ง่ายในการคานวณ
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
(Lifetime ECL simplified
approach)

รวม

39,946
473,633
513,579

53
4,794
1,078
5,925

-

25
25

40,024
4,794
474,711
519,529

(2,568)
511,011

(169)
5,756

-

25

(2,737)
516,792

350
350

36
36

-

1,401
386
1,787

(10)
340

(36)
-

-

(47)
1,740

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade
300,505
รวม
300,505
-

-

-

300,505
300,505

(926)

-

(968)

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่ าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
Investment grade
1,401
Non-investment grade
รวม
1,401
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(1)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
1,400

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(42)

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินทีไ่ ม่มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญ
ของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
ไม่คา้ งชาระ
1,650,474
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
362,312
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
11
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
22
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
556
รวม
2,013,375
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(32,093)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
1,981,282
ภาระผูกพันที่จะให้ สินเชื่ อ
ภาระผูกพันทีจ่ ะให้สินเชื่อ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
สั ญญาคา้ ประกันทางการเงิน
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
เพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ ยงด้านเครดิต
(Lifetime ECL not credit
impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิต
(Lifetime ECL credit impaired)

สิ นทรัพย์ทาง
การเงินที่ใช้วิธีอย่าง
ง่ายในการคานวณ
ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุ
(Lifetime ECL simplified
approach)

รวม

176,005
17,387
14,196
15,058
855
223,501

5,143
1,268
3,565
523
98,908
109,407

2,027
385
40
19
2,287
4,758

1,833,649
381,352
17,812
15,622
102,606
2,351,041

(41,627)
181,874

(74,204)
35,203

(2,604)
2,154

(150,528)
2,200,513

1,216,783

95,448

8,089

-

1,320,320

(910)
1,215,873

(2,357)
93,091

(858)
7,231

-

(4,125)
1,316,195

43,942

4,822

164

-

48,928

(117)
43,825

(334)
4,488

(12)
152

-

(463)
48,465
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่
มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (12-mth ECL)
รายการระหว่ างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์ )
Investment grade
39,500
Non-investment grade
ไม่คา้ งชาระ
473,633
รวม
513,133
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(2,568)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
510,565

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยง สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - credit
(Lifetime ECL - not
impaired)
credit impaired)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

53
4,794
1,078
5,925

-

39,553
4,794
474,711
519,058

(169)
5,756

-

(2,737)
516,321

350
350

36
36

556
386
942

(10)
340

(36)
-

(47)
895

เงินลงทุนในตราสารหนีท้ วี่ ัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
Investment grade
301,259
รวม
301,259

-

-

301,259
301,259

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(42)

-

(926)

(968)

1,586,211
361,232
1,947,443

168,330
15,976
13,384
14,741
212,431

5,143
1,268
3,565
523
97,306
107,805

1,759,684
378,476
16,949
15,264
97,306
2,267,679

(28,249)
1,919,194

(39,183)
173,248

(73,158)
34,647

(140,590)
2,127,089

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่ าด้ วยวิธีราคาทุนตัดจาหน่ าย
Investment grade
556
Non-investment grade
รวม
556
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
(1)
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
555

เงินให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนีแ้ ละดอกเบีย้ ค้ างรับสุ ทธิ
ไม่คา้ งชาระ
ค้างชาระ 1 - 30 วัน
ค้างชาระ 31 - 60 วัน
ค้างชาระ 61 - 90 วัน
มากกว่า 90 วันขึ้นไป
รวม
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
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สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่
มีการเพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยง
ด้านเครดิต (12-mth ECL)
ภาระผูกพันที่จะให้ สินเชื่ อ
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
สั ญญาคา้ ประกันทางการเงิน
สัญญาค้ าประกันทางการเงิน
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
สิ นทรัพย์ทางการเงิน
ที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความเสี่ ยง สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มี
การด้อยค่าด้านเครดิต
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL - credit
(Lifetime ECL - not
impaired)
credit impaired)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

1,216,783

95,448

8,089

1,320,320

(910)
1,215,873

(2,357)
93,091

(858)
7,231

(4,125)
1,316,195

43,942

4,822

164

48,928

(117)
43,825

(334)
4,488

(12)
152

(463)
48,465

หลักประกันและการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิม่ ความน่ าเชื่ อถือ
ธนาคารฯมีหลักประกันที่ถือไว้และการดาเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะ
เปิ ดต่อความเสี่ ยงที่มีหลักประกันที่ธนาคารฯถือไว้สาหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ฐานะเปิ ดต่อความเสี่ ยงที่มีหลักประกัน
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

449,876
1,589,418

258,707
1,505,396

ประเภทของหลักประกันหลัก
ตราสารหนี้
ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง

ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ ยงที่ธนาคารฯอาจได้รับความเสี ยหายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของฐานะที่อยู่ในงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคา
ตราสารทุน และราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ ทั้งนี้
ธนาคารฯได้ดาเนิ นการติดตามและควบคุมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับฐานะในบัญชี เพื่อการค้าและฐานะใน
บัญชีเพื่อการธนาคารฯ โดยการเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงดังกล่าวกับเพดานหรื อตัวบ่งชี้ความเสี่ ยงประเภทต่าง ๆ
ที่ได้รับอนุมตั ิ และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ ยงหรื อตัวบ่งชี้ความเสี่ ยงที่กาหนด
รวมถึงมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงหรื อคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยงเป็ นประจา
50
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- ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็ นความเสี่ ยงที่รายได้หรื อเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสิ นทรัพย์ หนี้สิน และฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่อ
อัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income)
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (Economic Value) มูลค่าตลาดของรายการเพื่ อค้า (Trading Account) และรายได้
และค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กบั อัตราดอกเบี้ย
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 สิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ส าคัญ ของธนาคารฯและ
บริ ษ ทั ย่อย จาแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ ยนอัตราดอกเบี้ ยหรื อระยะเวลาครบกาหนดตามสัญญา
แล้วแต่วนั ใดจะถึงก่อน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันทีถึง
ภายใน 1 เดือน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

1 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มดี อกเบี้ย

ด้อยคุณภาพ

รวม

-

-

-

-

68,161

-

68,161

467,731
7,943
1,414,740

8,626
76,197
301,386

1,851
43,480
427,590

245
174,636
61,114

40,975
14,743
22,644

36
107,368

519,428
317,035
2,334,842

1,890,414

386,209

472,921

235,995

146,523

107,404

3,239,466

1,889,225

122,020

309,923

37,686

104,371

-

2,463,225

179,848
2,069,073

43,441
2,268
167,729

6,983
6,275
323,181

38,194
78,021
153,901

6,100
4,732
115,203

-

274,566
4,732
86,564
2,829,087
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันทีถึง
ภายใน 1 เดือน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

1 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มดี อกเบี้ย

ด้อยคุณภาพ

รวม

-

-

-

-

68,434

-

68,434

289,469
11,745
1,338,994
1,640,208

8,155
128,578
289,944
426,677

3,563
62,618
229,593
295,774

1
178,132
109,243
287,376

38,640
15,360
19,444
141,878

4
36
102,655
102,695

339,832
396,469
2,089,873
2,894,608

1,569,871

121,186

246,914

133,958

83,936

-

2,155,865

152,039
108
1,722,018

19,627
140,813

1,543
16,007
264,464

27,948
80,726
242,632

14,666
4,744
103,346

-

215,823
4,744
96,841
2,473,273
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันทีถึง
ภายใน 1 เดือน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

1 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มดี อกเบี้ย

ด้อยคุณภาพ

รวม

-

-

-

-

68,116

-

68,116

467,664
7,943
1,425,332
1,900,939

8,626
76,135
233,886
318,647

1,851
42,797
425,923
470,571

245
175,290
58,690
234,225

40,571
14,740
4,937
128,364

36
103,254
103,290

518,957
316,941
2,252,022
3,156,036

1,892,079

122,020

310,465

37,841

104,375

-

2,466,780

173,706
-

43,441
-

6,983
-

38,194
44,293

6,101
4,732
-

-

268,425
4,732
44,293

2,065,785

165,461

317,448

120,328

115,208

-

2,784,230
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รายงานประจ� ำ ปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
เปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ยทันทีถึง
ภายใน 1 เดือน
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ มื
รวมหนี้สินทางการเงิน

1 - 3 เดือน

3 - 12 เดือน

เกินกว่า 1 ปี

ไม่มดี อกเบี้ย

ด้อยคุณภาพ

รวม

-

-

-

-

68,362

-

68,362

288,902
11,745
1,345,205
1,645,852

8,155
127,962
224,636
360,753

3,224
62,529
227,562
293,315

1
178,783
108,650
287,434

39,049
15,360
1,040
123,811

4
36
99,220
99,260

339,335
396,415
2,006,313
2,810,425

1,571,307

121,187

247,084

134,113

84,769

-

2,158,460

144,649
1
1,715,957

19,627
140,814

1,042
7,322
255,448

27,948
44,000
206,061

14,974
4,744
104,487

-

208,240
4,744
51,323
2,422,767

- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
การวิเคราะห์ความอ่ อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เป็ นการแสดงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นไปได้ต่องบกาไรขาดทุน เบ็ดเสร็ จและส่ วนของเจ้าของของธนาคารฯ
โดยกาหนดให้ตวั แปรอื่นคงที่
ความอ่อนไหวของงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเป็ นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยต่อกาไร
หรื อขาดทุนสาหรับปี สาหรั บสิ นทรัพย์ท างการเงินและหนี้ สินทางการเงิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลา
รายงาน ธนาคารฯประเมิ น ความอ่อ นไหวโดยพิ จารณาจากรายได้ด อกเบี้ ย สุ ท ธิ ที่ เปลี่ ย นแปลงไป
(Net Interest Income Change) ในระยะเวลา 12 เดือนข้างหน้าภายใต้ขอ้ สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ของรายการสิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินทุกประเภทตามระยะเวลาการ
ปรับอัตราดอกเบี้ยของแต่ละรายการ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อกาไรหรื อขาดทุนและส่วนของเจ้าของ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
ผลกระทบต่อ
อัตราดอกเบี้ยเพิม่ ขึ้นร้อยละ 1
อัตราดอกเบี้ยลดลงร้อยละ 1

กาไรหรื อขาดทุน
(94)
(9,777)

ส่วนของเจ้าของ
(94)
(9,777)

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบต่อ
กาไรหรื อขาดทุน
(370)
(9,501)

ส่วนของเจ้าของ
(370)
(9,501)
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- ความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นความเสี่ ย งที่ ร ายได้ ห รื อ เงิ น กองทุ น ได้รั บ ผลกระทบในทางลบจากความผัน ผวนของอั ต รา
แลกเปลี่ยน เนื่ องมาจากการทาธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรื อจากการมีสินทรัพย์หรื อหนี้สินใน
สกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่าที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่าง ๆ ในงบการเงินของ
ธนาคารฯไปเป็ นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ทาให้มูลค่าทางบัญชีของธนาคารฯลดลง รวมถึ งการลดลงของ
รายได้หรื อเกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯมีธุรกรรมที่เกี่ยวกับการปริ วรรตเงิ นตราต่างประเทศทาให้มีความเสี่ ยงจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม ธนาคารฯมีนโยบายในการป้ องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
โดยติดตามความเสี่ ย งเป็ นประจาและควบคุมความเสี่ ยงให้อยู่ภายในเพดานความเสี่ ยงที่ ธนาคารฯ
กาหนด
ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
รวมหนี้สิน
สุทธิ
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ยูโร

เยน

อื่น ๆ

542
13,674
757,092
15,095
55,581
841,984
32,682
8,781
813,632
855,095
(13,111)

295
1,112
118,450
1,721
474
122,052
1,684
271
119,644
121,599
453

78
552
44,372
18,021
242
63,265
96
62,456
62,552
713

87
147
833
345
11
1,423
229
616
845
578

296
3,882
15,471
1,920
114
21,683
2,909
58
15,717
18,684
2,999

40,690
1,735
22,302
15,728

138
2,654
3,043

2
1,670
29

-

105
4
2,417
209

54

259

รายงานประจ� ำ ปี 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สิน
สุทธิ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ(1)
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ
(1)

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ยูโร

เยน

2,245
21,138
839,210
18,279
55,892
936,764
21,041
12,701
877,147
910,889
25,875

925
1,406
134,507
1,738
747
139,323
1,614
630
135,649
137,893
1,430

56
2,562
41,740
33,671
291
78,320
31
65,136
65,167
13,153

200
129
2,216
317
19
2,881
261
2,176
2,437
444

801
3,360
86,025
2,347
42
92,575
3,083
160
86,560
7,322
97,125
(4,550)

1,012
33,719
23,257

38
6,479
2,987

113
3,429
19

-

19
5,146
260

อื่น ๆ

ธนาคารฯได้พิจารณาแล้วการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป เนื่ องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินเริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ยูโร

เยน

542
13,674
757,092
15,095
55,581
841,984

295
1,112
118,450
1,721
474
122,052

78
552
44,372
18,021
242
63,265

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย
87
147
833
345
11
1,423

อื่น ๆ
296
3,882
15,471
1,920
114
21,683

55
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ดอลลาร์
สหรัฐฯ
ฐานะเงินตราต่ างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
รวมหนี้สิน
สุทธิ
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ยูโร

เยน

32,682
8,781
813,632
855,095
(13,111)

1,684
271
119,644
121,599
453

96
62,456
62,552
713

229
616
845
578

2,909
58
15,717
18,684
2,999

40,690
1,735
22,302
15,728

138
2,654
3,043

2
1,670
29

-

105
4
2,417
209
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สิน
สุทธิ
ฐานะเงินตราต่างประเทศของภาระผูกพัน
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อ(1)
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระผูกพันอื่น ๆ
(1)

อื่น ๆ

ดอลลาร์
สหรัฐฯ

ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ยูโร

เยน

2,245
21,138
839,210
18,279
55,892
936,764
21,041
12,701
877,147
910,889
25,875

925
1,406
134,507
1,738
747
139,323
1,614
630
135,649
137,893
1,430

56
2,562
41,740
33,671
291
78,320
31
65,136
65,167
13,153

200
129
2,216
317
19
2,881
261
2,176
2,437
444

801
3,360
86,025
2,347
42
92,575
3,083
160
86,560
7,322
97,125
(4,550)

1,012
33,719
23,257

38
6,479
2,987

113
3,429
19

-

19
5,146
260

อื่น ๆ

ธนาคารฯได้พิจารณาแล้วการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเปิ ดเผยตั้งแต่ปี 2563 เป็ นต้นไป เนื่ องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่ องมือ
ทางการเงินเริ่ มใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
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- การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
การวิเคราะห์จะคานวณผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็ นไปได้ต่องบกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จและส่วนของเจ้าของของธนาคารฯ โดยมีขอ้ สมมติฐานว่าตัวแปรอื่นคงที่ ความเสี่ ยงที่เผชิญและ
วิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากรอบระยะเวลาก่อน
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงของอัตราแลกเปลี่ ย นที่ มี ต่อก าไรหรื อขาดทุน และส่ วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
ผลกระทบต่อ
กาไรหรื อขาดทุน
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10
ลดลงร้อยละ 10

(2,435)
2,435

ส่วนของเจ้าของ
(836)
836

- ความเสี่ ยงด้านราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์
เป็ นความเสี่ ยงที่รายได้หรื อเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของราคา
สิ นค้าโภคภัณ ฑ์ ทั้งนี้ ธนาคารฯยังไม่มีนโยบายถื อฐานะดังกล่าว จึงดาเนิ นการบริ หารความเสี่ ยงใน
ลักษณะ Back to Back
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ย งด้านสภาพคล่อง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารฯไม่ ส ามารถช าระหนี้ ห รื อภาระผูก พันเมื่ อถึ ง
กาหนดเนื่ องจากไม่ สามารถเปลี่ยนสิ นทรั พย์เป็ นเงินสดได้หรื อไม่ส ามารถจัดหาเงินทุ นได้เพี ยงพอ หรื อ
สามารถจัดหาเงิ น ทุ น ได้ด้วยต้น ทุ น ที่ สู งเกิ น กว่าระดับ ที่ ย อมรั บ ได้ ซึ่ ง อาจส่ งผลกระทบต่อ รายได้และ
เงินกองทุนของธนาคารฯทั้งในปัจจุบนั และอนาคต
โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องถือเป็ นความเสี่ ยงที่สาคัญของธุรกิจธนาคารพาณิ ชย์ เนื่องจากธนาคารฯ มีแหล่ง
เงินทุนหลักมาจากเงินรับฝาก ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นเงินรับฝากระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี และเงินรับฝากที่สามารถถอน
ได้โดยไม่มีกาหนดระยะเวลา เช่น เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากกระแสรายวัน ในขณะที่แหล่งใช้ไปของ
เงินทุนส่ วนใหญ่เป็ นการให้สินเชื่อซึ่งมีระยะเวลาครบกาหนดยาวกว่าเงินรับฝาก จึงส่ งผลให้ธนาคารฯอาจมี
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องจากการที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ นทรัพย์ให้เป็ นเงินสด หรื ออาจเปลี่ยนแปลง
ได้แต่มีตน้ ทุนสู งกว่าระดับที่เหมาะสม ซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อรายได้ และเงินกองทุนของธนาคารฯทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต
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ดังนั้น ธนาคารฯจึงมีกระบวนการในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ผ่านเครื่ องมือหลากหลาย โดยมี
การกาหนดตัวบ่งชี้ (Indicator) เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการควบคุมความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง เช่ น Liquidity
Coverage Ratio (LCR) เป็ นต้น นอกจากนี้ ธนาคารฯยังมีการติดตามแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน รวมถึง
การกระจุ ก ตัว ของแหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ ติ ดตามแหล่ ง เงิ น ทุ น ที่ ส าคัญ พร้ อ มทั้ง รายงานความเสี่ ย งต่ อคณะ
กรรมการบริ ห ารสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น (ALCO) คณะกรรมการก ากับ ดู แ ลความเสี่ ย ง และหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
เครื่ องมือในการบริ หารความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องแสดงในรู ปแบบรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของ
ธนาคารฯเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารระดับสู งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยธนาคารฯมีการจัดทารายงานความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่ อ ง (Liquidity Risk Report) เพื่ อ ใช้ ป ระเมิ น ความเสี่ ยงด้ า นสภาพคล่ อ งรายวัน และรายเดื อ น โดย
เปรี ยบเทียบกับเพดานหรื อตัวบ่งชี้ความเสี่ ยงที่ได้รับอนุมตั ิ เพื่อดูแลและควบคุมให้ความเสี่ ยงอยู่ในระดับที่
ธนาคารฯกาหนด ซึ่งประกอบด้วย
- รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุ ทธิของธนาคารฯในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเป็ น
รายวันโดยแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับ จ่าย มีการปรับข้อมูลให้ส อดคล้องกับพฤติกรรม
ของลูกค้าโดยใช้ขอ้ มู ลเกี่ยวกับแบบแผนของกระแสเงินสดในอดีตร่ วมกับการใช้วิจารณญาณในการ
คาดการณ์แนวโน้มที่เป็ นไปได้ในอนาคต โดยยึดหลักความเป็ นจริ ง (Realistic) และความระมัดระวัง
(Conservative) โดยมีความถี่ในการทารายงานเป็ นรายวัน
- รายงานข้อมูลสภาพคล่อง (Liquidity Gap Report) ซึ่ งแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายใน
อนาคตของธนาคารฯโดยกาหนดสมมติฐานในการปรับปรุ งให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริ งใน
อดีตภายใต้ภาวะปกติ
- รายงานฐานะการเงินประจาวันซึ่ งแสดงข้อมู ล การดารงสิ นทรัพ ย์ส ภาพคล่องในส่ วนที่ เป็ นเงิน ฝาก
เฉลี่ยต่อวันของธนาคารฯกับธนาคารแห่ งประเทศไทย โดยเมื่อนามารวมกับยอดเงินสดที่ศูนย์บริ หาร
และจัดการธนบัต รเฉลี่ ย ต่ อวัน แล้วจะต้องไม่ ต่ ากว่าร้ อ ยละ 1 ของยอดเงิ น รั บ ฝากและยอดเงิน กู้ยืม
ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและ
มีสภาพคล่องสู งแต่ละประเภทที่ สามารถเปลี่ ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ ว เพื่ อรองรับความต้องการ
สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคารฯโดยมีความถี่ในการทารายงานเป็ นรายวัน
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- รายงานการด ารงสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ งเพื่ อ รองรั บ สถานการณ์ ด้านสภาพคล่ อ งที่ มี ค วามรุ นแรง
(Liquidity Coverage Ratio : LCR) ประเมิ น เป็ นรายเดื อ นตามแนวทางของธนาคารแห่ งประเทศไทย
เสนอคณะกรรมการกากับดูแลความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ หารสิ นทรัพ ย์และหนี้ สิน ซึ่ ง LCR มี
วัตถุป ระสงค์เพื่ อให้ธ นาคารฯมี ส ภาพคล่องที่ ส ามารถรองรับ สถานการณ์ ด้านสภาพคล่องที่ มี ค วาม
รุ นแรงในระยะสั้น โดยธนาคารฯจะต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดี มีสภาพ
คล่องสู ง และไม่ติดภาระผูกพันที่ สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างมีนัยสาคัญ ในปริ มาณที่เพียงพอรองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุ ทธิ ใน 30 วัน
ภายใต้สถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความรุ นแรงตามเกณฑ์การคานวณของธนาคารแห่งประเทศไทย
- รายงานการด ารงแหล่ ง ที่ ม าของเงิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การใช้ ไ ปของเงิ น (Net Stable Funding
Ratio:NSFR) ประเมินตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดส่ ง ธปท. เป็ นรายไตรมาส และ
นาเสนอคณะกรรมการกากับ ดูแลความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ หารสิ นทรั พย์และหนี้ สิ น เป็ นราย
เดือน ซึ่ง NSFR มีความประสงค์เพื่อให้ธนาคารฯมีแหล่งเงินที่มีความมัน่ คงสอดคล้องกับสิ นทรัพย์ที่ไม่
สามารถเรี ยกคืนก่อนกาหนด หรื ออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้อย่างรวดเร็ วโดยมู ลค่าไม่ลดลง
อย่างมีนยั สาคัญ
- รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จาลองเสนอคณะกรรมการ
กากับดูแลความเสี่ ยงเป็ นรายไตรมาส
การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ธนาคารฯกาหนดให้มีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเป็ นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบาย
การทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคารฯ โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารฯกาหนดขึ้นเองซึ่ งแบ่งออกได้ 3 กรณี
ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารฯเอง (Institution-Specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับระบบ
สถาบันการเงินและส่ งผลกระทบต่อสภาพคล่ องของธนาคารฯ (Market-Wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่
เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จาลอง จะประกอบด้วยข้อ
สมมติต่าง ๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่ วนที่ต่างกัน สภาพคล่องในตลาด
ของสิ นทรัพย์ลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็ นต้น และธนาคารฯได้จดั ทา
แผนฉุ กเฉิ นสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดยคานึ งถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์
จาลอง ซึ่ งแผนฉุ กเฉิ นสภาพคล่องได้กาหนดตัวบ่งชี้ เพื่ อเตือนภัยสาหรับวิกฤตการณ์ สภาพคล่อง เพื่อให้
ธนาคารฯสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีดว้ ยค่าใช้จ่าย/
ต้นทุนที่สมเหตุสมผล
ธนาคารฯได้เปิ ดเผยข้อมูลการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ดา้ นสภาพคล่องที่มีความ
รุ นแรงของธนาคารฯตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงสิ นทรั พย์
สภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards)
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ช่องทางที่เปิ ดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูล

www.krungthai.com>นั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ >ข้ อ มู ล ทางการเงิ น >การเปิ ดเผย
ข้อมูลตามเกณฑ์ LCR
ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราส่วนสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
ธนาคารแห่ งประเทศไทยให้ธ นาคารฯดารงสิ นทรัพ ย์ส ภาพคล่องเฉลี่ ยรายปั ก ษ์ไ ม่ต่ ากว่าร้อยละ 1 ของ
เงินรับฝากและเงินกู้ยืม ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 ธนาคารฯมี เงิ นฝากที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยและเงิ น สดที่ ศูน ย์เงิน สด จานวน 28,036
ล้านบาท และ 36,767 ล้านบาท ตามลาดับ
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุน
ที่ ส าคัญ มาจากเงิ น รั บ ฝาก โดยมี สั ด ส่ วนร้ อ ยละ 74.02 ของแหล่ ง เงิน ทุ น ทั้ง หมด ส าหรั บ แหล่ ง เงิ น ทุ น
ที่สาคัญอื่น ๆ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้ สิน) คิดเป็ นร้อยละ 8.25 ตราสารหนี้ ที่ออก
และเงินกูย้ มื คิดเป็ นร้อยละ 2.60 และส่ วนของเจ้าของคิดเป็ นร้อยละ 10.67
สาหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยใช้เงินทุนในการให้สินเชื่ อร้อยละ 70.16 ของ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน สาหรั บแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ สาคัญอื่ น ๆ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธิ (สิ นทรัพย์) คิดเป็ นร้อยละ 15.53 และเงินลงทุนสุทธิคิดเป็ นร้อยละ 10.41
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
ส่วนของเจ้าของ
แหล่งใช้ ไปของเงินทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนสุทธิ

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

74.02
8.25
2.60
10.67

71.57
7.16
3.21
11.56

70.16
15.53
10.41

69.38
11.25
14.15

สัดส่ วนเงินให้ สินเชื่ อต่อเงินรับฝาก

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม)
สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร)

31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

(ร้อยละ)
94.79
91.29

(ร้อยละ)
96.94
92.95
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จากงบการเงินรวมของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีสัดส่ วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
เท่ากับร้อยละ 94.79 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 96.94 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส าหรั บ อัตราส่ วนเงิน ให้ สิ น เชื่ อต่ อเงิน รั บ ฝากตามงบการเงิ น เฉพาะธนาคาร ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563
เท่ ากับ ร้ อยละ 91.29 โดยปรั บ ลดลงจากร้อยละ 92.95 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 เป็ นผลมาจากการปรั บ
เพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อร้อยละ 12.25 ในขณะที่เงินรับฝากปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.28 จากสิ้นปี 2562
โดยอัตราส่วนดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาคัญของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อย
จาแนกตามระยะเวลาที่ครบกาหนดของสัญญา ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

31 ธันวาคม 2563
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่มีระยะเวลา

รวม

41,775

477,651

2

-

68,161
-

68,161
519,428

36
212,109
253,920

959
29,447
51,869
475,506
1,035,432

1,329
28,197
224,627
572,766
826,921

10,262
16,863
25,760
1,074,461
1,127,346

1,174
14,743
84,078

13,724
74,507
317,035
2,334,842
3,327,697

1,930,454
55,545
1,985,999

513,786
180,826
25,358
8,543
728,513

18,985
31,408
25,581
14,559
90,533

6,787
14,532
63,462
84,781

-

2,463,225
274,566
65,471
86,564
2,889,826

61

266

(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่มีระยะเวลา

รวม

54,414
36
221,297
275,747

285,384
20,843
185,281
527,111
1,018,619

1
21,232
161,488
377,770
560,491

13,736
34,302
963,695
1,011,733

68,434
33
15,362
83,829

68,434
339,832
55,811
396,469
2,089,873
2,950,419

1,577,854
45,907
1,623,761

438,787
141,442
21,485
6,186
607,900

137,628
21,922
16,841
19,088
195,479

1,596
6,552
13,543
71,567
93,258

-

2,155,865
215,823
51,869
96,841
2,520,398
(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่มีระยะเวลา

รวม

41,304

477,651

2

-

68,116
-

68,116
518,957

36
219,356
260,696

1,102
29,447
51,124
413,571
972,895

1,650
28,197
225,283
544,809
799,941

10,262
16,863
25,758
1,074,286
1,127,169

1,174
14,740
84,030

14,188
74,507
316,941
2,252,022
3,244,731

1,933,312
52,403
1,985,715

514,328
177,827
25,358
717,513

19,140
31,408
25,581
76,129

6,787
14,532
44,293
65,612

-

2,466,780
268,425
65,471
44,293
2,844,969

62
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(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

ไม่มีระยะเวลา

รวม

54,012
36
222,110
276,158

285,322
20,843
184,577
464,363
955,105

1
21,232
162,141
356,133
539,507

13,736
34,302
963,707
1,011,745

68,362
15,359
83,721

68,362
339,335
55,811
396,415
2,006,313
2,866,236

1,579,785
43,820
1,623,605

439,295
135,946
21,485
1
596,727

137,783
21,922
16,841
176,546

1,597
6,552
13,543
51,322
73,014

-

2,158,460
208,240
51,869
51,323
2,469,892

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯได้คานวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ของธนาคาร
แห่ งประเทศไทย ซึ่ ง ตั้งแต่ปี 2559 เป็ นต้น ไป ก าหนดให้ธ นาคารพาณิ ชย์ที่ จดทะเบี ย นในประเทศดารง
อัตราส่ วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่ วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกเกิน
กว่าร้อยละ 2.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น โดยทยอยดารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่ วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 0.625
ในแต่ละปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 จนครบจานวนในวันที่ 1 มกราคม 2562
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เพิ่มข้อกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้รับการประกาศว่าเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่มี
นัย ต่ อ ความเสี่ ย งเชิ ง ระบบในประเทศด ารงอัต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ส่ วนเพิ่ ม เพื่ อ รองรั บ ความเสี ย หายที่
ร้อยละ 0.5 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งสิ้ น ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2562 และดารงเพิ่มเป็ นร้อยละ 1 ของสิ นทรัพย์
เสี่ ยงทั้งสิ้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563 เป็ นต้นไป
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์เสี่ยง

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

2563
มากกว่าร้อยละ
8.00
9.50
12.00

2562
มากกว่าร้อยละ
7.50
9.00
11.50
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ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็ นข้อมูลเบื้องต้นที่
จัดทาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งกาหนดให้ธนาคารฯจัดทา
และนาส่ งต่อธนาคารแห่ งประเทศไทยภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้ นไตรมาส รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลบน
Web Site ของธนาคารฯสาหรับข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่ งข้อมู ล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่
นามาแสดงเปรี ยบเทียบนี้ เป็ นข้อมูลตามรายงานที่ได้จดั ส่งธนาคารแห่งประเทศไทยตามกาหนดแล้ว ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นตราสารทางการเงิน
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิระยะยาว
เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

72,005
20,834
7,201
205,207
30,963
(21,743)
1,288
315,755

72,005
20,834
7,201
193,994
33,011
(22,340)
1,100
305,805

44,000
22,349
66,349
382,104

53,091
22,443
75,534
381,339

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
ทุนชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร
รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารหนี้ดอ้ ยสิ ทธิระยะยาว
เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินกองทุนทั้งสิ้น

72,005
20,834
7,201
187,929
16,661
(10,947)
293,683

72,005
20,834
7,201
179,309
16,090
(9,977)
285,462

44,000
21,332
65,332
359,015

53,091
21,525
74,616
360,078
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อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น

อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
15.73
15.19
15.35
14.80
15.79
15.24
15.35
14.80
19.11
19.01
18.76
18.66

ธนาคารฯได้เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนของธนาคารฯและกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามประกาศ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงิน กองทุนส าหรับธนาคารพาณิ ช ย์ และเรื่ อง
การเปิ ดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุนสาหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ช่องทางที่เปิ ดเผยข้อมูล
วันที่ที่เปิ ดเผยข้อมูล
ข้อมูล

www.krungthai.com> นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลทางการเงิน > การเปิ ดเผย
ข้อมูลตามเกณฑ์ Basel
ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9.1.1 เงินสด
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

เงินสด
เงินสดรับล่วงหน้าจากธุรกรรมเงินอิเล็กทรอนิกส์และ
บริ การโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
รวม

31 ธันวาคม
2563
61,446

31 ธันวาคม
2562
62,717

31 ธันวาคม
2563
61,401

31 ธันวาคม
2562
62,645

6,715
68,161

5,717
68,434

6,715
68,116

5,717
68,362
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9.1.2 รายการที่มิใช่เงินสดที่สาคัญสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562

งบการเงินรวม
2563
2562
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนที่วดั มูลค่า
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการชาระหนี้

-

1,269

-

1,285

923
3,237
1,277

1,704

741
2,321
1,277

1,704

9.1.3 การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
รายการบัญชี
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม

31 ธันวาคม 2562
96,841
96,841

รวม

กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ

รายการที่
ไม่ใช่เงินสด

31 ธันวาคม 2563

(10,569)

292

86,564

(10,569)

292

86,564
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการบัญชี

31 ธันวาคม 2562

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
กระแสเงินสดจาก
รายการที่
กิจกรรมจัดหาเงินสุทธิ
ไม่ใช่เงินสด

31 ธันวาคม 2563

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม

51,323

(7,322)

292

44,293

รวม

51,323

(7,322)

292

44,293
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เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือ
เงินลงทุนใน
ทางการเงินที่
ตราสารทุนที่
วัดมูลค่าด้วย
กาหนดให้วดั
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าด้วยมูลค่า
ผ่านกาไร
ยุติธรรมผ่าน
ขาดทุน
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
เบ็ดเสร็ จอื่น

(หน่วย: ล้านบาท)

เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
ราคาทุนตัด
จาหน่าย

รวม

-

-

-

68,161
516,792

68,161
516,792

13,724
74,507
88,231

300,505
300,505

14,743
14,743

1,740
2,200,513
2,787,206

13,724
74,507
316,988
2,200,513
3,190,685

65,471
65,471

-

-

2,463,225
274,566
4,732
86,564
4,504
20,287
2,853,878

2,463,225
274,566
4,732
65,471
86,564
4,504
20,287
2,919,349

สาหรั บยอดต้ นปี ของการจัดประเภทรายการสิ นทรั พย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงินที่แสดงตามหลักเกณฑ์ ของ TFRS 9 แสดงรายละเอียดตามที่กล่ าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 6.1
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(หน่วย: ล้านบาท)

เครื่ องมือ
ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อ
ขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
เงินลงทุนสุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
รวมสินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส้ ินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุ ทธิ
หนี้สินจ่ายคืนเมือ่ ทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ประมาณการหนี้สิน
รวมหนี้สินทางการเงิน

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
เครื่ องมือ
เงินลงทุนใน
ทางการเงินที่
ตราสารทุนที่
วัดมูลค่าด้วย
กาหนดให้วดั
เครื่ องมือ
มูลค่ายุติธรรม มูลค่าด้วยมูลค่า ทางการเงินที่
ผ่านกาไร
ยุติธรรมผ่าน
วัดมูลค่าด้วย
ขาดทุน
กาไรขาดทุน
ราคาทุนตัด
เบ็ดเสร็จอื่น
เบ็ดเสร็ จอื่น
จาหน่าย

รวม

-

-

-

68,116
516,321

68,116
516,321

14,188
74,507
88,695

301,259
301,259

14,740
14,740

895
2,127,089
2,712,421

14,188
74,507
316,894
2,127,089
3,117,115

65,471
65,471

-

-

2,466,780
268,425
4,732
44,293
3,529
18,740
2,806,499

2,466,780
268,425
4,732
65,471
44,293
3,529
18,740
2,871,970

สาหรั บยอดต้ นปี ของการจัดประเภทรายการสิ นทรั พย์ ทางการเงินและหนีส้ ิ นทางการเงินที่แสดงตามหลักเกณฑ์ ของ TFRS 9 แสดงรายละเอียดตามที่กล่ าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้ อ 6.1
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

รวม

ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่

25,449
459
14
25

419,897
8,449
19,573
26,249

445,346
8,908
19,587
26,274

32,135
475
23
40

221,061
22,532
6,126
28,993

253,196
23,007
6,149
29,033

รวม

25,947

474,168

500,115

32,673

278,712

311,385

-

83
(2)
-

83
(2)
-

(1)

117
(22)
(1,149)

117
(22)
(1,150)

บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมในประเทศ

(1)

(2,635)

(2,636)

-

-

-

25,946

471,614

497,560

32,672

277,658

310,330

ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
อื่น ๆ

12,266
552
1,112
1,898

1,362
2,125

13,628
552
1,112
4,023

15,328
2,562
1,406
2,224

5,775
1,176

21,103
2,562
1,406
3,400

รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมต่ างประเทศ

15,828
-

3,487
18
-

19,315
18
-

21,520
(1)

6,951
57
(2)
(84)

28,471
57
(2)
(85)

(62)
15,766

(39)
3,466

(101)
19,232

21,519

6,922

28,441

รวม

41,712

475,080

516,792

54,191

284,580

338,771
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินเยน
เงินยูโร
อื่น ๆ
รวม
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมต่ างประเทศ
รวม

31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

รวม

รวม

25,449
2
25

419,897
8,449
19,573
26,249

445,346
8,451
19,573
26,274

32,135
1
40

221,061
22,532
6,126
28,993

253,196
22,533
6,126
29,033

25,476

474,168

499,644

32,176

278,712

310,888

-

83
(2)
-

83
(2)
-

(1)

117
(22)
(1,149)

117
(22)
(1,150)

(1)

(2,635)

(2,636)

-

-

-

25,475

471,614

497,089

32,175

277,658

309,833

12,266
552
1,112
1,898
15,828

1,362
2,125
3,487

13,628
552
1,112
4,023
19,315

15,328
2,562
1,406
2,224
21,520

5,775
1,176
6,951

21,103
2,562
1,406
3,400
28,471

-

18
-

18
-

(1)

57
(2)
(84)

57
(2)
(85)

(62)

(39)

(101)

-

-

-

15,766
41,241

3,466
475,080

19,232
516,321

21,519
53,694

6,922
284,580

28,441
338,274

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯไม่มีเงินให้กูย้ มื แก่บริ ษทั ย่อยที่เป็ นสถาบันการเงิน
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุน
สินทรัพย์ทางการเงินเพื่อค้า
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวม
อื่น ๆ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
หน่วยลงทุน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
รวม
รวมสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563

6,497
1,973
36
8,506

6,497
2,437
36
8,970

4,080
382
756
5,218

4,080
382
756
5,218

13,724

14,188

9.5.1 อนุพนั ธ์เพื่อค้า
มูลค่ายุติธรรมและจานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ ยง
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ประเภทความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
35,370
29,425
1,752,331
32,092
29,047
2,110,901
6,125
6,699
123,954
73,587

65,171

3,987,186

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
31,047
27,323
2,083,533
18,789
17,215
2,177,441
5,975
7,331
163,262
55,811

51,869

4,424,236
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ประเภทความเสี่ ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ย
อื่น ๆ
รวม

31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
35,370
29,425
1,752,331
32,092
29,047
2,110,901
6,125
6,699
123,954
73,587

65,171

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา
31,047
27,323
2,083,533
18,789
17,215
2,177,469
5,975
7,331
163,262

3,987,186

55,811

51,869

4,424,264

9.5.2 อนุพนั ธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงจาแนกตามประเภทของการป้ องกันความเสี่ ยง
และตามประเภทความเสี่ ยง มีรายละเอียดดังนี้
การป้องกันความเสี่ ยงแบบพลวัตร
มูลค่ายุติธรรมและจานวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ ยง

ประเภทความเสี่ ยง
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
4,315
4,315

-

-

72

277

รายงานประจ� ำ ปี 2563

การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม
มู ล ค่ า ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ รายการที่ ก าหนดให้ เป็ นรายการที่ มี ก ารป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสะสมของการปรับปรุ ง
มูลค่าเนื่องจากการป้องกันความ
เสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งรวมอยู่
ในมูลค่าตามบัญชีของรายการที่
มีการป้องกันความเสี่ยง

มูลค่าตามบัญชี
ประเภทความเสี่ยง
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
เงินกูย้ ืมสกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
ตราสารหนี้ที่ออกสกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่

สินทรัพย์
ก

รวม

สินทรัพย์

หนี้สิน

-

3,451
10,293

-

101
293

-

13,744

-

394

ค

2,987

-

90

-

ค

7

-

-

-

2,994

-

90

-

2,994

13,744

90

394

ข

รวมความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
(กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น)
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร (กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น)
รวมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

หนี้สิน

รายการในงบแสดงฐานะการเงิ นที่รวมรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยงและการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ยุติธรรมสะสมของการปรับปรุ งมูลค่าเนื่ องจากการป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ ายุติธรรม ประกอบไปด้วย
รายการดังต่อไปนี้
ก. รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
ข. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ มื
ค. เงินลงทุนสุทธิ
มูลค่าที่เกี่ยวข้องกับรายการที่กาหนดให้เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ป้ องกันความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรม มีรายละเอียด
ดังนี้
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ประเภทความเสี่ ยง
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
รวมความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ
รวมความเสี่ ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
ตามสัญญา
สิ นทรัพย์
หนี้สิน
13,350
13,350

457
457

4
4

30
2,890
2,920
16,270

90
90
547

4

ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การป้องกันความเสี่ ยงของธนาคารฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ข้อ 4.5 โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยงและเครื่ องมือที่ใช้
ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในระหว่า งปี ซึ่ งใช้เป็ นเกณฑ์ ใ นการรั บ รู ้ ค วามไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของการป้ อ งกัน
ความเสี่ ยง มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทความเสี่ยง
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
เงินกูย้ มื สกุลเงินบาทที่มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่
ตราสารหนี้ที่ออกสกุลเงินบาท
ที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
รวมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนในตราสารทุน
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
(กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น)
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงิน
ยูโร (กาหนดให้วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น)
รวมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
รวม

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การป้องกันความเสี่ ยง

สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตรา
ดอกเบี้ย
สัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า /
สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ
สัญญาสวอปเงินตรา
ต่างประเทศ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
กาไร (ขาดทุน)
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ที่เกิดจากการป้องกันความเสี่ยง
ยุติธรรมซึ่งใช้เป็ นเกณฑ์ใน
รายการที่มีการ
เครื่ องมือที่ใช้ในการ การรับรู้ความไม่มีประสิทธิผล
ป้องกันความเสี่ยง
ป้องกันความเสี่ยง
ของการป้องกันความเสี่ยง
66

(62)

4

(77)
(11)

77
15

4

(88)

88

-

(88)
(99)

88
103

4
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การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
มู ล ค่ า ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ รายการที่ ก าหนดให้ เป็ นรายการที่ มี ก ารป้ อ งกั น ความเสี่ ยงในกระแสเงิ น สด
มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทความเสี่ ยง
ความเสี่ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
สกุลเงินเยนที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
สกุลเงินยูโรที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
สกุลเงินยูโรที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าเงินสารองสาหรับการป้ องกัน
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่า
ความเสี่ ยงในกระแสเงินสด
ยุติธรรมซึ่งใช้เป็ นเกณฑ์
ในการรับรู้ความไม่มี
ส่วนที่ยงั คงใช้
ส่วนที่ไม่ได้ใช้
ประสิทธิผลของการ
การบัญชีป้องกัน การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงแล้ว
ป้องกันความเสี่ยง
ความเสี่ยง

(3)
(165)
(63)
62
59
24
(86)

(15)
50
123
10
14
182

-

รายการในงบแสดงฐานะการเงินที่รวมรายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง คือ เงินลงทุนสุทธิ
ผลลัพธ์ของกลยุทธ์การป้ องกันความเสี่ ยงของธนาคารฯตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวม
ข้อ 4.5 โดยเฉพาะมูลค่าที่ เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินตราสารอนุ พ นั ธ์ซ่ ึ งธนาคารฯกาหนดให้เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด และการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที่ใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การรับรู ้ความไม่มีประสิ ทธิผลของการป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด มีรายละเอียดดังนี้
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จานวน
เงินตาม
ประเภทความเสี่ ยง
สัญญา
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริ กา) - ป้ องกันความ
เสี่ ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
1,410
สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยข้ามสกุล
เงินต่างประเทศ (บาท : ดอลล่าร์
สหรัฐอเมริ กา) - ป้องกันความ
เสี่ ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
5,052
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : เยน)
- ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ สกุลเงินเยนที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
14,906
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยูโร)
- ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ สกุลเงินยูโรที่มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่
797
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ยูโร)
- ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ สกุลเงินยูโรที่มี
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
922
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้าม
สกุลเงินต่างประเทศ (บาท : ดอล
ล่าร์ออสเตรเลีย) - ป้องกันความ
เสี่ ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียที่มี
343
อัตราดอกเบี้ยคงที่
รวม
23,430

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมซึ่งใช้เป็ น
เกณฑ์ในการรับรู ้ความไม่มีประสิ ทธิผลของการ
มูลค่าตามบัญชี
ป้องกันความเสี่ ยง
ส่ วนที่มี
ส่ วนที่ไม่มี
ประสิ ทธิผลที่รับรู ้ ประสิ ทธิผลที่
ในกาไรขาดทุน
รับรู ้ในกาไร
สิ นทรัพย์ หนี้สิน รวม
เบ็ดเสร็ จอืน่
หรื อขาดทุน

11

6

3

173

-

165

189

134

-

3

(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าเงินสารอง
สาหรับการป้องกัน
ความเสี่ ยงใน
กระแสเงินสดที่ถูก
ปรับปรุ งรายการไป
ยังกาไรหรื อขาดทุน

-

(14)

165

-

(115)

63

63

-

45

63

(62)

(62)

-

67

-

61

(59)

(59)

-

74

373

32
296

(24)
86

(24)
86

-

27
84

รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่รวมความไม่มีประสิ ทธิ ผลของการป้ องกันความเสี่ ยง คือ กาไรสุ ทธิ
จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน
รายการในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จที่รวมการปรับปรุ งรายการ คือ กาไรสุ ทธิ จากเครื่ องมือทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน และดอกเบี้ยรับ
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ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2563 ธนาคารฯมี เครื่ อ งมื อที่ ใช้ป้ อ งกัน ความเสี่ ยงในด้านอัตราดอกเบี้ ย และอัตรา
แลกเปลี่ยน จาแนกตามระยะเวลาครบกาหนด ดังนี้

ประเภทความเสี่ ยง

น้อยกว่า
1 เดือน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
มากกว่า
3 เดือน
มากกว่า
มากกว่า
1 - 3 เดือน
- 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
5 ปี

การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ ายุติธรรม - ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยป้องกันความเสี่ ยงของเงินกูย้ ืม
สกุลเงินบาทที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
200
1,850
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
4.60
4.34
อัตราดอกเบี้ยลอยตัวเฉลี่ย (ร้อยละ)
0.72
0.39
การป้องกันความเสี่ ยงในมูลค่ ายุติธรรม – ความเสี่ ยงด้ านอัตราแลกเปลีย่ น
สัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า - ป้องกันความเสี่ ยงของ
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
30
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
30.00
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเสี่ ยงของ
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินยูโร
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
7
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลี่ย (บาท : ยูโร)
36.52
สัญญาสวอปเงินตราต่างประเทศ - ป้องกันความเสี่ ยงของ
เงินลงทุนในตราสารทุนสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
2,884
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
30.97
การป้องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด - ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยน
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศ
(บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา) - ป้องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาที่มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศ
(บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา) - ป้องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กาที่มีอตั รา
ดอกเบี้ยลอยตัว
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท : ดอลล่าร์สหรัฐอเมริ กา)
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
-

รวม

500
4.50
0.63

10,000
3.40
1.70

800
3.41
0.83

13,350
3.59
1.41

-

-

-

30
30.00

-

-

-

7
36.52

-

-

-

2,884
30.97

150
30.27
2.10

1,260
30.51
2.70

-

1,410
30.48
2.64

757
30.26
1.48

4,295
30.74
1.48

-

5,052
30.66
1.48
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ประเภทความเสี่ ยง
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศ
(บาท : เยน) - ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
สกุลเงินเยนที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราแลกเปลีย่ นเฉลี่ย (บาท : เยน)
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
สัญญาแลกเปลีย่ นอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศ
(บาท : ยูโร) - ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
สกุลเงินยูโรที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาทต่อยูโร)
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศ
(บาท : ยูโร) - ป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนในตราสารหนี้
สกุลเงินยูโรที่มีอตั ราดอกเบี้ยลอยตัว
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท : ยูโร)
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)
สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยข้ามสกุลเงินต่างประเทศ
(บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย) - ป้ องกันความเสี่ ยงของเงิน
ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียที่มีอตั รา
ดอกเบี้ยคงที่
จานวนเงินตามสัญญา (หน่วย: ล้านบาท)
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย (บาท : ดอลล่าร์ออสเตรเลีย)
อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย (ร้อยละ)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ระยะเวลาคงเหลือของสัญญา
มากกว่า
3 เดือน
มากกว่า
มากกว่า
1 - 3 เดือน
- 1 ปี
1 ปี - 5 ปี
5 ปี

น้อยกว่า
1 เดือน

รวม

-

-

227
0.28
1.56

14,679
0.29
1.33

-

14,906
0.29
1.34

-

-

-

797
33.43
1.76

-

797
33.43
1.76

-

-

-

922
33.69
1.73

-

922
33.69
1.73

-

-

344
20.79
1.50

-

-

344
20.79
1.50

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีรายการที่คาดการณ์ไว้ซ่ ึ งต้องยุติการใช้การบัญชีป้องกัน
ความเสี่ ยงเนื่องจากไม่คาดว่ารายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นแล้วในปี ปัจจุบนั
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รายการกระทบยอดเงินสารองสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงที่รับรู ้ในองค์ประกอบอื่นของส่ วนของเจ้าของ
แยกตามประเภท ความเสี่ ยงมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
เงินสารอง
กาไร (ขาดทุน)
สาหรับการ
จากต้นทุน
ป้องกันความเสี่ ยง
การป้องกันความ
ในกระแสเงินสด
เสี่ ยงรอตัดบัญชี
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได้
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมส่วนที่มีประสิ ทธิ ผล :
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
จานวนสุทธิที่โอนรับรู ้เป็ นกาไรหรื อขาดทุน :
ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงในต้นทุนการป้องกันความเสี่ ยงรอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 - สุทธิภาษีเงินได้

9

(39)

(30)

86

-

86

84
(34)
145

90
(18)
33

84
90
(52)
178

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีรายละเอียดเงินลงทุน ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทัว่ ไป

1,740

-

895

-

300,505

-

301,259

-

14,743
-

48,252
344,198
1,737
1,041

14,740
-

48,252
344,856
1,028
1,038

316,988

395,228

316,894

395,174
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9.6.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย
364
578
942
(47)
895

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ราคาทุนตัดจาหน่าย
845
364
578
1,787
(47)
1,740

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

9.6.2 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
256,924
10,867
32,714
300,505
(968)

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
256,924
11,621
32,714
301,259
(968)

9.6.3 เงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
เงินปันผลรับ
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ในประเทศ
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของ
ตลาดต่างประเทศ
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
มูลค่ายุติธรรม
เงินปันผลรับ

10,436

281

10,436

281

3,180

27

3,180

27

1,120

14

1,117

14

7
14,743

1
323

7
14,740

1
323

ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยไม่มีการจาหน่ายเงินลงทุนในตราสาร
ทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นออกจากบัญชี
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9.6.4 เงินลงทุนเพื่อค้า

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
รวม

งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม

29,737
26
18,489
48,252

29,737
26
18,489
48,252

9.6.5 เงินลงทุนเผื่อขาย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ต่างประเทศ
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ

278,825
15,730
36,527
12,849
267

278,825
16,388
36,527
12,849
267

รวม

344,198

344,856

9.6.6 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด
งบการเงินรวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ตา่ งประเทศ
รวม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า

709
605
459
1,773
(36)

605
459
1,064
(36)

รวม

1,737

1,028
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9.6.7 เงินลงทุนทัว่ ไป
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

31 ธันวาคม 2562
ราคาทุน/ราคาทุน
ตัดจาหน่าย

ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดในประเทศ
ตราสารทุนที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดต่างประเทศ
อื่น ๆ
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

2,242
3
1

2,239
3
1

2,246
(1,205)

2,243
(1,205)

รวม

1,041

1,038

9.6.8 ธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่ อ ยมี เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์อื่ น ซึ่ งธนาคารฯถื อ หุ้ น ตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 10 ขึ้ น ไป
แต่ไม่เข้าข่ายเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ซึ่งจาแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม โดยแสดงในราคา
มูลค่ายุติธรรมได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
1,726
881

สาธารณูปโภคและบริ การ
กองทุนรวมและกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์

31 ธันวาคม 2562
1,538
545

9.6.9 ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 เงิ น ลงทุ น ของธนาคารฯและบริ ษัท ย่ อ ยในงบการเงิ น รวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารได้รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

1. บริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอน
จากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ
ตลาดหลักทรัพย์
2. บริ ษทั ที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรื อ
ผิดนัดชาระหนี้

ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้าน
เครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/
ค่าเผื่อการด้อยค่า
จานวนราย
ราคาทุน
มูลค่ายุติธรรม
ที่บนั ทึกในบัญชีแล้ว
31
31
31
31
31
31
31
31
ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
2563
2562
2563
2562
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
2
3
33
-

3

2

947

115

-

-

962

115
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9.7.1 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ชื่อบริ ษทั
บริษัทย่ อย
กลุ่มที่ถือหุ้นทางตรง
บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทย
ธุรกิจบริ การ จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส
จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด*
บริ ษทั กรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด**
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เคทีซี นาโน จากัด***

บริ ษทั เคทีซี พิโก (กรุ งเทพฯ) จากัด***
บริ ษทั เคทีซี พรี เพด จากัด***
กลุ่มทีถ่ ือหุ้นทางอ้อม
บริ ษทั เคทีซี พิโก (ชลบุรี) จากัด****
บริ ษทั เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จากัด****
บริ ษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ)
จากัด****
บริ ษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร)
จากัด****
บริ ษทั อินฟิ นิธสั บาย กรุ งไทย
จากัด*****
รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม

ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ธุรกิจบริ การด้าน
กฎหมาย
ธุรกิจบริ การ

หุ้นสามัญ

100.00

100.00

30

30

13

27

หุ้นสามัญ

100.00

100.00

140

140

59

119

ธุรกิจจัดการกองทุน

หุน้ สามัญ

100.00

100.00

211

211

500

455

บริ การงานด้าน
สารสนเทศ
เช่าซื้อ
ที่ปรึ กษาและให้
คาแนะนาด้านการเงิน
ธุรกิจบัตรเครดิต
ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบ
อาชีพ
ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย
ธุรกิจให้บริ การ
เงินอิเล็กทรอนิ กส์

หุ้นสามัญ

100.00

100.00

1,300

1,300

-

79

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

100.00
76.00

100.00
100.00

1,000
228

1,000
40

-

-

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

49.29
24.95

49.10
24.95

2,150
13

1,980
13

1,118
-

1,046
-

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

24.95
24.95

24.95
-

15
25

15
-

-

-

ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย
ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย
ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย

-

-

-

-

ธุรกิจสิ นเชื่อรายย่อย

-

-

-

-

ธุรกิจบริ การดิจิตลั
แพลทฟอร์ม

-

-

-

-

5,112
(799)
4,313

4,729
(799)
3,930

1,690
1,690

1,726
1,726

ประเภทธุรกิจ

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

ร้อยละของหลักทรัพย์
ทีล่ งทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562
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ประเภท
หลักทรัพย์
ที่ลงทุน

ร้อยละของหลักทรัพย์
ที่ลงทุน
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

ประกันชีวิต

หุ้นสามัญ

50.00

50.00

4,072

4,072

-

-

ประกันวินาศภัย

หุ้นสามัญ

45.00

45.00

1,519

1,519

208

193

เช่าซื้อ
ธุรกิจหลักทรัพย์
บริ การ
บริ การ

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

49.00
50.00
19.86
22.17

49.00
50.00
19.82
22.17

87
1,069
36
117

87
1,069
36
117

40
35
-

43
17
-

6,900
(10)
6,890
11,203

6,900
6,900
10,830

283
283
1,973

253
253
1,979

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
บริ ษทั บีซีไอ (ประเทศไทย) จากัด

ประเภทธุรกิจ

รวม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวม
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปันผลสาหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่
31
31
ธันวาคม ธันวาคม
2563
2562

* อยูร่ ะหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการดาเนินธุรกิจ
** อยูร่ ะหว่างการดาเนินการจัดทาแผนการดาเนินธุรกิจ
*** ธนาคารฯลงทุนในบริ ษทั เคทีซี นาโน จากัด บริ ษทั เคทีซี พิโก (กรุ งเทพฯ) จากัด และบริ ษทั เคทีซี พรี เพด จากัด ร้อยละ 24.95 และลงทุนทางอ้อมผ่านบริ ษ ทั
บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) โดยธนาคารฯลงทุนในบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ร้อยละ 49.29 และบริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ลงทุนในบริ ษทั เคทีซี
นาโน จากัด บริ ษทั เคทีซี พิโก (กรุ งเทพฯ) จากัดและบริ ษทั เคทีซี พรี เพด จากัด ร้อยละ 75.05
**** ธนาคารฯลงทุนทางอ้อมผ่านบริ ษทั เคทีซี พิโก (กรุ งเทพฯ) จากัด โดยบริ ษ ทั เคทีซี พิโก (กรุ งเทพฯ) จากัด ลงทุนในบริ ษทั เคทีซี พิโก (ชลบุ รี) จากัด บริ ษทั
เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) จากัด บริ ษทั เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ) จากัด และบริ ษทั เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) จากัด ร้อยละ 100
***** ธนาคารฯลงทุนทางอ้อมผ่านบริ ษทั กรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด โดยกรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด ลงทุนในบริ ษทั อินฟิ นิธสั บาย กรุ งไทย จากัด ร้อยละ 100

รายละเอียดของบริ ษทั ย่อยซึ่งมีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
(หน่วย: ล้านบาท)

บริ ษทั

สัดส่ วนที่ถือ
โดยส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม

ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจ
ควบคุมในบริ ษทั ย่อย
สะสม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2563
2562
2563
2562
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย
50.71
50.90
11,561
10,039
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย
12.17
37
แอดไวซ์เซอรี่ จากัด
11,598
10,039

เงินปั นผลจ่ายให้กบั
ส่ วนได้เสี ยทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุม
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

กาไรที่แบ่งให้กบั
ส่ วนได้เสี ยที่ไม่มี
อานาจควบคุมใน
บริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ที่แบ่งให้กบั ส่ วนได้เสี ย
ที่ไม่มีอานาจควบคุม
ในบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562

2563

2562

2563

1,150

1,069

2,699

2,853

14

-

-

-

-

1,150

1,069

2,699

2,853

2562

ส่ วนเกินทุนจาก
การเปลี่ยนแปลง
สัดส่ วนการถือหุ้น
ในบริ ษทั ย่อย
วันที่ 31 ธันวาคม
2563

2562

(27)

(41)

-

-

-

37

-

14

(27)

(4)

-
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุ ปของบริ ษทั ย่อยที่ มีส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุมที่มีสาระสาคัญ ซึ่ งเป็ นข้อมูล
ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
(หน่วย: ล้านบาท)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) (1)
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2562

88,403
65,553

85,409
65,674

19,146
5,332
27
5,359

19,502
5,524
(54)
5,471

3,482
(402)
(2,515)

(2,211)
(487)
1,325

สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้จากการดาเนินงานสุทธิ
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สรุ ปรายการกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(1)

แสดงตามจานวนเงินหลังปรับปรุ งด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

9.7.2 งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมซึ่ งบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย
ประกอบด้วยเงินลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย ดังนี้
31 ธันวาคม 2563

ชื่อบริ ษทั
บริษัทร่ วม
บมจ. กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย
บจก. กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
บล. กรุ งไทย ซีมิโก้
บจก. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ

ร้อยละของ
หลักทรัพย์ที่
ลงทุน
50.00
45.00
49.00
50.00
19.86
22.17

เงินลงทุน
(วิธีราคาทุน)
594
971
87
1,069
36
117
2,874

เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้
เสี ย)
23,816
3,027
790
1,208
464
95
29,400

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ร้อยละของ
เงินลงทุน
เงินลงทุน
(วิธีส่วนได้
หลักทรัพย์ที่
ลงทุน
(วิธีราคาทุน)
เสี ย)
50.00
45.00
49.00
50.00
19.82
22.17

594
971
87
1,069
36
117
2,874

25,663
2,952
695
1,148
379
109
30,946
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(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

ชื่อบริ ษทั

เงินปันผลรับ

2562

ส่ วนแบ่ง
ผลกาไร

กาไรสะสม

ส่ วนแบ่งผล
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

เงินปันผลรับ

ส่ วนแบ่ง
ผลกาไร

ส่ วนแบ่งผล
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น

บริษัทร่ วม
บมจ. กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (1)
บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย (1)
บจก. กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
บล. กรุ งไทย ซีมิโก้
บจก. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)

208
40
35
-

1,436
315
135
69
119
(14)

(577)
(1)
(29)
-

(2,706)
(76)
22
-

193
43
17
-

963
331
78
9
53
(9)

12,799
52
(28)
-

รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสุ ทธิ

283

2,060

(607)

(2,760)

253

1,425

12,823

(1)

ปี 2563 แสดงตามจานวนเงินหลังปรับปรุ งด้วยผลกระทบของนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน

ในงบการเงิ น รวม เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ วมบัน ทึ ก ตามวิ ธี ส่ ว นได้เสี ย โดยใช้ข้อ มู ล จากงบการเงิ น ของ
บริ ษทั ร่ วมที่ยงั ไม่ได้ตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี
9.7.3 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมที่มีสาระสาคัญ
สรุ ปรายการฐานะทางการเงิน

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ย
ของกิจการในบริษัทร่ วม

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
สิ นทรัพย์ - สุ ทธิ
สัดส่ วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
มูลค่ าตามบัญชีของส่ วนได้ เสี ย
ของกิจการในบริษัทร่ วม

บมจ. กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
341,759
334,284
294,127
282,958
47,632
51,326
50.00
50.00
23,816

25,663

บล. กรุ งไทย ซีมิโก้
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
8,552
6,182
6,136
3,886
2,416
2,296
50.00
50.00
1,208

1,148

บมจ. กรุ งไทยพานิ ชประกันภัย
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
11,866
10,506
5,139
3,946
6,727
6,560
45.00
45.00
3,027

2,952

บจก. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
2,969
2,267
634
348
2,335
1,919
19.86
19.82
464

379

(หน่วย: ล้านบาท)
บจก. กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
12,734
12,908
11,121
11,490
1,613
1,418
49.00
49.00
790

695

(หน่วย: ล้านบาท)
บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
459
526
29
36
430
490
22.17
22.17
95

109

86
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สรุ ปรายการกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บมจ. กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
2563
2562
รายได้
กาไร (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

64,919
2,872
(5,411)
(2,539)

บมจ. กรุ งไทยพานิชประกันภัย
2563
2562

68,963
1,881
25,598
27,479

2,920
701
(168)
533

บจก. กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
2563
2562

2,857
731
117
848

1,038
275
275

958
154
154
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
บจก. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์

บล. กรุ งไทย ซีมิโก้
2563
รายได้
กาไร (ขาดทุน)
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม

2562
1,368
138
43
181

2563
1,098
13
(56)
(43)

2562
1,389
595
595

บจก. บีซีไอ (ประเทศไทย)
2563

1,049
372
372

2562
32
(60)
(60)

67
(40)
(40)

9.8.1 จาแนกตามประเภทสิ นเชื่อ
งบการเงินรวม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กยู้ ืม
ตัว๋ เงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิ จากรายได้รอตัดบัญชี
บวกดอกเบี้ยค้างรับ

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม
2563
155,037
1,592,453
581,389
1,618
957
3,787
(399)

31 ธันวาคม
2562
168,673
1,407,818
505,162
3,599
1,165
3,925
(469)

31 ธันวาคม
2563
155,037
1,504,951
590,829
1
1,270
(66)

31 ธันวาคม
2562
168,673
1,324,106
512,322
1
1,247
(36)

2,334,842
16,199

2,089,873
5,160

2,252,022
15,657

2,006,313
4,569

2,351,041

2,095,033

2,267,679

2,010,882
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562

31 ธันวาคม
2563
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
รายสิ นเชื่อ
รายกลุ่ม
2. เงินสารองส่วนเกิน
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
สุทธิ

31 ธันวาคม
2563

31 ธันวาคม
2562

-

(66,723)
(4,046)
(64,459)

-

(64,394)
(62,338)

(150,528)

(40)
-

(140,590)

(40)
-

2,200,513

1,959,765

2,127,089

1,884,110

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อตามโครงการนโยบายภาครัฐ โดยรวมเงินให้สินเชื่ อที่
เป็ นรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ได้แก่ โครงการสิ นเชื่อดอกเบี้ยต่าเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่
ผูป้ ระกอบการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โครงการสิ น เชื่ อดอกเบี้ ยต่ าเพื่ อปรั บเปลี่ย น
เครื่ องจัก รและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการผลิ ตส าหรับผูป้ ระกอบกิจการวิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อ ม
(SMEs) การให้ความช่วยเหลื อทางการเงินแก่ผูป้ ระกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โครงการเงินหมุนเวียน
เพื่อการอนุ รักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 โครงการสิ นเชื่ อเพื่อสิ่ งแวดล้อม โครงการสิ นเชื่ อ
กรุ งไทยต้านภัย COVID และมาตรการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID รวมเป็ นจานวนเงิน 44,667 ล้านบาท
9.8.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องลูกหนี้
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*

ในประเทศ
2,252,468
25,122
817
2,278,407

31 ธันวาคม 2563
ต่างประเทศ
25,952
30,459
24
56,435

รวม
2,278,420
55,581
841
2,334,842

ในประเทศ
2,005,481
30,570
1,069
2,037,120

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ
27,401
25,322
30
52,753

รวม
2,032,882
55,892
1,099
2,089,873

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
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งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม*

ในประเทศ
2,169,648
25,122
817
2,195,587

31 ธันวาคม 2563
ต่างประเทศ
25,952
30,459
24
56,435

รวม
2,195,600
55,581
841
2,252,022

ในประเทศ
1,921,921
30,570
1,069
1,953,560

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ
27,401
25,322
30
52,753

รวม
1,949,322
55,892
1,099
2,006,313

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุ ทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

9.8.3 จาแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้

การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์และการก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริ การ
สิ นเชื่อเพือ่ ที่อยูอ่ าศัย
อื่น ๆ
รวม*

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
24,424
26,521
504,670
533,198
128,957
114,047
583,746
360,854
430,281
396,036
662,764
659,217
2,334,842
2,089,873

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
24,267
26,389
503,167
532,322
128,112
113,021
584,481
361,774
430,281
396,036
581,714
576,771
2,252,022
2,006,313

* ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

9.8.4 จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ดอกเบี้ยค้างรับ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ใช้วิธีอย่างง่ายในการคานวณ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุ
(Lifetime ECL-Simplified approach)
รวม

2,013,375

32,093

223,501

41,627

109,407

74,204

4,758
2,351,041

2,604
150,528
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(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

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

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสารองส่วนเกิน

1,923,616
68,696
12,780
12,647
77,294

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

รวม

2,095,033

962,740

(1)

(2)

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
13,908
8,478
6,433
4,547
37,403
64,459
135,228

ยอดสุ ทธิ ที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลักหักหลักประกันหรื อมู ลหนี้ หลังหักมูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน
รวมวิธีอตั ราร้อยละการสู ญเสี ยสุ ทธิ (Loss rate net of recovery)

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
เงินให้สินเชื่อและ
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ดอกเบี้ยค้างรับ
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของ
ความเสี่ ยงด้านเครดิต (Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ
ของความเสี่ ยงด้านเครดิต (Under-Performing)
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต
(Non-Performing)
รวม

1,947,443

28,249

212,431

39,183

107,805
2,267,679

73,158
140,590
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(หน่วย: ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย
ค้างรับ

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

1. เงินสารองขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
จัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2. เงินสารองส่วนเกิน

1,844,573
67,026
12,528
12,494
74,261

808,034
29,098
6,200
4,388
34,444

รวม

2,010,882

882,164

(1)

(2)

1
2
100
100
100

ค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญ
11,391
7,942
6,204
4,409
34,448
62,338
126,732

ยอดสุ ทธิ ที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรื อมูลหนี้ หลังหักมูลค่า
ปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรื อมูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน
รวมวิธีอตั ราร้อยละการสู ญเสี ยสุ ทธิ (Loss rate net of recovery)

9.8.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริ ษทั จดทะเบียน
ที่ถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์จานวน 1 ราย ยอดหนี้ จานวน 8,410
ล้านบาท ซึ่ งตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้แล้วจานวน 4,736 ล้านบาท (2562: มีเงิน
ให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริ ษทั จดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ของตลาดหลักทรั พ ย์จานวน 2 ราย ยอดหนี้ จานวน 8,501 ล้านบาท ซึ่ งตั้งค่าเผื่อหนี้ ส งสั ยจะสู ญ ไว้แล้ว
จานวน 3,141 ล้านบาท)
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9.8.6 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน (รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน)
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

1,100

1,290

185

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม

2,575
(333)

2,532

2,169

4,331
(515)

(501)
1,741

3,816

31 ธันวาคม 2563
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน มากกว่า มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
1

-

-

4,764
(433)

2,242
-

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
สัญญาเช่า
หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่า
ที่ลูกหนี้ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ

63

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระจ่ายตามสัญญา
ไม่เกิน
มากกว่า มากกว่า
1 ปี
1 - 5 ปี
5 ปี
รวม
1
-

1

-

-

1
-

1
-

1
(1)

(1)
-

-
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สินทรัพย์
ทางการเงิน
ที่ไม่มีการ
เพิม่ ขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของ
ความเสี่ยง
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
505
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
505
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน
การจัดชั้น
5
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
1,860
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
199
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
(1)
ยอดปลายปี
2,568
เงินลงทุนในตราสารหนีท้ ี่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
1
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
1
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
ยอดปลายปี
1

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
สิ นทรัพย์
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ที่ใช้วิธีอย่างง่าย
ที่มีการเพิม่ ขึ้น
ในการคานวณ
อย่างมี
ผลขาดทุนด้าน
สินทรัพย์
นัยสาคัญของ
ทางการเงิน
เครดิตที่คาดว่า
ความเสี่ยงด้าน ที่มีการด้อยค่า
จะเกิดขึ้น
เครดิต
ตลอดอายุ
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL (Lifetime ECL (Lifetime ECL - not credit
simplified
- credit
impaired)
impaired)
approach)

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

-

-

-

1,235

1,235

1,126
1,126

4
4

-

(1,235)
-

400
1,635

(5)

-

-

-

-

(962)
19
(9)
169

(4)
-

-

-

898
218
(14)
2,737

-

-

-

36

36

1
1

36
36

-

(36)
-

2
38

6
3
10

36

-

-

6
3
47
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งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
สินทรัพย์
ทางการเงิน
ทางการเงิน
ที่ใช้วิธีอย่างง่าย
ที่มีการเพิ่มขึ้น
ในการคานวณ
สินทรัพย์
อย่างมี
สิ นทรัพย์
ผลขาดทุนด้าน
ทางการเงิน
นัยสาคัญของ
ทางการเงิน
เครดิตที่คาดว่า
ที่ไม่มีการ
จะเกิดขึ้น
เพิ่มขึ้นอย่างมี ความเสี่ยงด้าน ที่มีการด้อยค่า
เครดิต
ตลอดอายุ
นัยสาคัญของ
ด้านเครดิต
(Lifetime ECL (Lifetime ECL (Lifetime ECL ความเสี่ยง
simplified
- not credit
- credit
ด้านเครดิต
(12-mth ECL)
impaired)
impaired)
approach)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
12
8
79
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
12
8
79
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
3
847
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
29
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
(2)
(8)
ยอดปลายปี
42
926
เงินให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้ างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนา
มาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยน
การจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ส่วนที่ตดั จาหน่ายจากบัญชี
ส่ วนที่ได้รับคืน
ยอดปลายปี
(1)

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

79

79

(79)
-

20
99

-

850
29
(10)
968

-

-

-

-

135,228

135,228

24,530
24,530

43,954
43,954

62,070
62,070

2,919
2,919

(135,228)
-

(1,755)
133,473

7,281

(9,030)

1,749

-

-

-

(1,531)
3,962
(1,910)
(239)
32,093

7,268
1,081
(764)
(882)
41,627

34,391
1,362
(1,258)
(24,110)
74,204

(199)
(200)
84
2,604

-

39,929
6,405
(3,932)
(25,431)
84
150,528

ยอดต้นปี ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั แสดงเป็ น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ
TFRS 9 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญโอน
ไปค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ปกติ
13,399
648

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ
11,585
(1,942)

ต่ากว่า
มาตรฐาน
7,899
3,285

(144)
5
13,908

(40)
(1,126)
1
8,478

(4,751)
6,433

สินทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ยงด้านเครดิต
(12-mth ECL)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐานการ
บัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ยอดปลายปี

สงสัย
สงสัยจะสูญ
9,196
33,008
(4,571)
21,181

(101)
23
4,547

2,320
(19,054)
(52)
37,403

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิม่ ขึ้นอย่าง
สิ นทรัพย์
มีนยั สาคัญของ
ทางการเงิน
ที่มีการด้อยค่า
ความเสี่ยงด้าน
ด้านเครดิต
เครดิต (Lifetime
ECL - not credit (Lifetime ECL credit impaired)
impaired)

สารอง
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ ธปท.
58,667
5,239

รวม
133,754
23,840

553
64,459

(40)
2,320
(25,176)
530
135,228

(หน่วย: ล้านบาท)

ค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

-

-

-

1,235

1,235

505
505
5

1,126
1,126
(5)

4
4
-

(1,235)
-

400
1,635
-

1,860
199
(1)
2,568

(962)
19
(9)
169

(4)
-

-

898
218
(14)
2,737
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สินทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่มี
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคัญของความ
เสี่ ยงด้านเครดิต
(12-mth ECL)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐานการ
1
บัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
1
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
สิ นทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
ยอดปลายปี
1

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
การเพิ่มขึ้นอย่าง
สิ นทรัพย์
มีนยั สาคัญของ
ทางการเงิน
ความเสี่ ยงด้าน
ที่มีการด้อยค่า
เครดิต (Lifetime
ด้านเครดิต
ECL - not credit (Lifetime ECL impaired)
credit impaired)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผือ่ ผลขาดทุนใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ส่วนที่ตดั จาหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายปี
(1)

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ

รวม

-

-

36

36

1
1

36
36

(36)
-

2
38

6
3
10

36

-

6
3
47

-

-

79

79

8
8

79
79

(79)
-

20
99

(8)
-

847
926

-

850
29
(10)
968

-

-

-

126,732

126,732

22,204
22,204
6,449

41,956
41,956
(8,448)

60,817
60,817
1,999

(126,732)
-

(1,755)
124,977
-

(1,751)
3,331
(1,745)
(239)
28,249

5,740
1,081
(264)
(882)
39,183

28,695
1,362
(525)
(19,190)
73,158

-

32,684
5,774
(2,534)
(20,311)
140,590

เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐานการ
12
บัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
12
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
3
สินทรัพย์ทางการเงินใหม่ที่ซ้ือหรื อได้มา
29
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
(2)
ยอดปลายปี
42
เงินให้ สินเชื่ อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ ค้างรับ
ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐานการ
บัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)

(หน่วย: ล้านบาท)

ยอดต้นปี ของค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ งประเทศไทย ปั จจุบนั แสดงเป็ น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ
TFRS 9 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการเงินปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562

ยอดต้นปี
หนี้สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญโอนไป
ค่าเผือ่ การปรับมูลค่าจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้
หนี้สูญได้รับคืน
หนี้สูญตัดบัญชี
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

ปกติ
11,143
243

กล่าวถึงเป็ น
พิเศษ
11,091
(3,110)

ต่ากว่า
มาตรฐาน
7,689
(1,485)

5

(40)
1

-

11,391

7,942

6,204

สารอง
ส่วนที่เกิน
เกณฑ์ ธปท.
56,288
5,497

รวม
125,340
17,500

2,236
(18,834)
(52)

553

(40)
2,236
(18,834)
530

34,448

62,338

126,732

สงสัย
สงสัยจะสูญ
9,020
30,109
(4,634)
20,989

23
4,409

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริ มทรัพย์
สังหาริ มทรัพย์
รวม
อื่น ๆ
ทรัพย์สินรอการขายระหว่าง
ดาเนินการ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขาย

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2562
ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอด
ปลายปี

40,136
192
40,328
69

4,381
131
4,512
974

(4,929)
(152)
(5,081)
(366)

39,588
171
39,759
677

36,799
297
37,096
69

8,018
41
8,059
-

(4,681)
(146)
(4,827)
-

40,136
192
40,328
69

986
41,383
(9,201)
32,182

1,923
7,409
(1,575)
5,834

(2,259)
(7,706)
2,349
(5,357)

650
41,086
(8,427)
32,659

902
38,067
(2,084)
35,983

986
9,045
(7,117)
1,928

(902)
(5,729)
(5,729)

986
41,383
(9,201)
32,182
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ประเภททรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินที่ได้จากการชาระหนี้
อสังหาริ มทรัพย์
สังหาริ มทรัพย์
รวม
อืน่ ๆ (สาขาธนาคารที่ปิดทาการ)
ทรัพย์สินรอการขายระหว่าง
ดาเนินการ
รวมทรัพย์สินรอการขาย
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
รวมทรัพย์สินรอการขาย

ยอด
ต้นปี

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม 2562
ยอด
ปลายปี

ยอด
ต้นปี

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

ยอด
ปลายปี

40,136
111
40,247
69

4,381
11
4,392
968

(4,929)
(111)
(5,040)
(362)

39,588
11
39,599
675

36,799
111
36,910
69

8,018
8,018
-

(4,681)
(4,681)
-

40,136
111
40,247
69

986
41,302
(9,126)
32,176

1,923
7,283
(1,541)
5,742

(2,259)
(7,661)
2,312
(5,349)

650
40,924
(8,355)
32,569

902
37,881
(1,967)
35,914

986
9,004
(7,159)
1,845

(902)
(5,583)
(5,583)

986
41,302
(9,126)
32,176

สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีขาดทุนจากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
จานวน 309 ล้านบาท และ 878 ล้านบาท ตามลาดับ (ก่ อนรวมรายได้ค่าโอนกรรมสิ ทธิ์ ที่ลูกค้าจ่ายแทน
จานวน 58 ล้า นบาท และ 74 ล้า นบาท ค่ า ใช้จ่ายในการขายจ านวน 225 ล้านบาท และ 231 ล้านบาท
ตามลาดับ)
ทรัพ ย์สินรอการขายประเภทอสังหาริ มทรั พ ย์ที่แยกประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นภายนอกและภายใน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
อสังหาริ มทรัพย์ - ทรัพย์ที่ได้จากการชาระหนี้
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายนอก
ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินภายใน
รวม

38,599
989
39,588

31,675
8,461
40,136
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ที่ดิน
ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2563
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563

อาคาร

อุปกรณ์

อื่นๆ

รวม

5,848
7
(77)
5,778

10,258
364
(223)
10,399

12,375
359
(118)
12,616

22,990
2,033
(1,243)
23,780

896
1,777
(1,697)
976

52,367
4,540
(3,358)
53,549

-

-

8,724
235
(109)
8,850

18,653
1,506
(1,053)
19,106

724
58
(16)
766

28,101
1,799
(1,178)
28,722

49
49

-

16
16

-

-

65
65

5,729

10,399

3,750

4,674

210

24,762

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

1,872

2563

1,799

* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559
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ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อการด้อยค่า
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562
อาคาร

อุปกรณ์

อื่นๆ

รวม

9,522
3
(3,677)
5,848

10,438
(180)
10,258

12,272
300
(197)
12,375

20,676
2,783
(469)
22,990

1,354
630
(1,088)
896

54,262
3,716
(5,611)
52,367

-

-

8,642
255
(173)
8,724

17,531
1,543
(421)
18,653

653
74
(3)
724

26,826
1,872
(597)
28,101

49
49

-

16
16

-

-

65
65

5,799

10,258

3,635

4,337

172

24,201

* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพิม่ *

ราคาทุน
1 มกราคม 2563
6,065
เพิม่ ขึ้น/รับโอน
3
จาหน่าย/โอนออก
(77)
31 ธันวาคม 2563
5,991
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
1 มกราคม 2563
49
31 ธันวาคม 2563
49
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
5,942
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
อาคาร

อุปกรณ์

อื่นๆ

รวม

10,258
(223)
10,035

11,455
49
(83)
11,421

12,837
891
(216)
13,512

873
1,725
(1,622)
976

41,488
2,668
(2,221)
41,935

-

8,028
200
(80)
8,148

10,377
892
(212)
11,057

724
58
(16)
766

19,129
1,150
(308)
19,971

-

16
16

-

-

65
65

10,035

3,257

2,455

210

21,899
1,110
1,150

* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ที่ดิน
ราคาทุนเดิม ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม*
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผือ่ การด้อยค่า
1 มกราคม 2562
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

อาคาร

อุปกรณ์

อื่นๆ

รวม

9,739
3
(3,677)
6,065

10,438
(180)
10,258

11,367
241
(153)
11,455

11,279
1,773
(215)
12,837

1,062
178
(367)
873

43,885
2,195
(4,592)
41,488

-

-

7,941
217
(130)
8,028

9,762
819
(204)
10,377

653
74
(3)
724

18,356
1,110
(337)
19,129

49
49

-

16
16

-

-

65
65

6,016

10,258

3,411

2,460

149

22,294

* ธนาคารฯตีราคาเพิ่มในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่ อม
ราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 19,198 ล้านบาท และ 18,733 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร:
12,200 ล้านบาท และ 11,177 ล้านบาท ตามลาดับ)
ธนาคารฯได้จดั ให้มี การประเมิ นราคาสิ นทรัพย์ประเภทที่ ดินโดยผูป้ ระเมิ นราคาอิ สระในปี 2559 โดยใช้วิธี
เปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Approach)
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินมูลค่าราคาที่ตีใหม่ สรุ ปได้ดงั นี้

ราคาประเมินที่ดินต่อตารางวา (บาท)

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2,800 - 1,566,352

ผลกระทบต่อราคาที่ตีใหม่ เมื่อ
อัตราตามข้อสมมติฐานเพิ่มขึ้น
ราคาที่ตีใหม่เพิ่มขึ้น
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ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
การเปลี่ ยนแปลงในส่ วนเกิ นทุ นจากการตี ราคาสิ นทรั พ ย์ ซึ่ งเกิ ดจากการตี ราคาที่ ดินของธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือต้นปี
เพิ่มขึ้นระหว่างปี (1)
โอนออกระหว่างปี (1)
ยอดคงเหลือปลายปี
(1)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
8,206
8,350
418
(44)
(144)
8,580
8,206

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
8,206
8,350
127
(44)
(144)
8,289
8,206

รายการดังกล่าวได้รวมการปรับปรุ งการโอนที่ดินของสาขาที่ปิดทาการไปเป็ นทรัพย์สินรอการขาย

ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์ดงั กล่าวไม่สามารถนามาหักกับขาดทุนสะสมและไม่สามารถจ่ายเป็ น
เงินปันผลได้
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่าเพื่อเช่าอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร เครื่ องตกแต่ง ติดตั้งและ
อุปกรณ์สานักงานและยานพาหนะ ใช้ในการดาเนินงานของกิจการโดยมีกาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายงวด
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 1 ถึง 50 ปี
9.12.1 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์การใช้สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สรุ ปได้ดงั นี้

ราคาทุน
1 มกราคม 2563 (1)
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563 (1)
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
(1)

อาคารและส่ วน
ปรับปรุ งอาคาร

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง
และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

2,518
2,478
(660)
4,336

231
339
(125)
445

1,146
420
(65)
1,501

3,895
3,237
(850)
6,282

1,657
(352)
1,305

130
(30)
100

447
(44)
403

2,234
(426)
1,808

3,031

345

1,098

4,474

ยอดต้นปี แสดงตามรายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6.2
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อาคารและส่วน
ปรับปรุ งอาคาร
ราคาทุน
1 มกราคม 2563 (1)
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2563 (1)
ค่าเสื่อมราคา
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2563
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
(1)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์
สานักงาน
ยานพาหนะ

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

2,346
2,016
(657)
3,705

-

1,088
305
(56)
1,337

3,434
2,321
(713)
5,042

1,477
(352)
1,125

-

388
(42)
346

1,865
(394)
1,471

2,580

-

991

3,571

ยอดต้นปี แสดงตามรายการปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิการใช้จากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 มาถือปฏิบตั ิครั้งแรก ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 6.2

9.12.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า

จานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่า
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 - 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
รวม
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจาหน่าย
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
2,078
2,526
63
4,667
(163)
4,504

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
1,592
1,980
63
3,635
(106)
3,529

9.12.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู ้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน

ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อสิ นทรัพย์อา้ งอิงมีมูลค่าต่า
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2,234
1,865
101
60
442
382
181
26
2,958
2,333
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9.12.4 อื่น ๆ
ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
จานวน 3,027 ล้านบาท ซึ่ งรวมถึงกระแสเงินสดจ่ายของสัญญาเช่าระยะสั้น สัญญาเช่าซึ่งสิ นทรัพย์อา้ งอิงมี
มูลค่าต่า และค่าเช่าผันแปรที่ไม่ข้ ึนอยู่กบั ดัชนี หรื ออัตรา นอกจากนี้ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการที่
มิใช่เงินสดเพิ่มขึ้นสาหรับสิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า จานวน 3,237 ล้านบาท
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ลิขสิ ทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
7,225
เพิม่ ขึ้น/รับโอน
2,829
จาหน่าย/โอนออก
(13)
31 ธันวาคม 2563
10,041
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563
4,742
ค่าตัดจาหน่าย
764
จาหน่าย
(14)
31 ธันวาคม 2563
5,492
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
4,549
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

ลิขสิ ทธิ์อื่น ๆ

ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา

สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนระหว่าง
ดาเนินงาน

รวม

14
14

4,286
42
(4)
4,324

468
2,644
(2,418)
694

11,993
5,515
(2,435)
15,073

11
1
12

3,340
228
(4)
3,564

-

8,093
993
(18)
9,068

2

760

694

6,005
878
993
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่าย
จาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา

สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนระหว่าง
ดาเนินงาน

ลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

ลิขสิ ทธิ์อื่น ๆ

6,849
858
(482)
7,225

11
3
14

4,262
24
4,286

508
775
(815)
468

11,630
1,660
(1,297)
11,993

4,307
633
(198)
4,742

10
1
11

3,096
244
3,340

-

7,413
878
(198)
8,093

2,483

3

946

468

3,900

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2563
1,494
เพิม่ ขึ้น/รับโอน
2,610
จาหน่าย/โอนออก
(11)
31 ธันวาคม 2563
4,093
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2563
776
ค่าตัดจาหน่าย
286
จาหน่าย
(12)
31 ธันวาคม 2563
1,050
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2563
3,043
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2563

ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา

ลิขสิทธิ์อื่น ๆ

สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนระหว่าง
ดาเนินงาน

รวม

7
7

735
26
(4)
757

392
2,507
(2,304)
595

2,628
5,143
(2,319)
5,452

5
5

449
57
(3)
503

-

1,230
343
(15)
1,558

2

254

595

3,894
182
343
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2562
ลิขสิทธิ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้น/รับโอน
จาหน่าย/โอนออก
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2562
ค่าตัดจาหน่าย
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2562

ค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนา

ลิขสิทธิ์อื่นๆ

สินทรัพย์
ไม่มีตวั ตนระหว่าง
ดาเนินงาน

รวม

1,173
606
(285)
1,494

5
2
7

735
735

130
615
(353)
392

2,043
1,223
(638)
2,628

650
126
776

5
5

393
56
449

-

1,048
182
1,230

718

2

286

392

1,398

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริ ษ ัทย่อยมี สิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตัวตนจานวนหนึ่ งซึ่ งตัด
ค่าตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมี
จานวนเงินประมาณ 5,056 ล้านบาท และ 3,370 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 886 ล้าน
บาท และ 304 ล้านบาท ตามลาดับ)
9.14.1 สิ นทรัพย์/หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มีดงั นี้

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุทธิ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
11,567
13,117
(5,686)
(4,953)
5,881
8,164

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
8,931
10,387
(5,370)
(4,690)
3,561
5,697
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและร่ วม
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
สัญญาเช่า
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
สัญญาเช่า
อื่นๆ
รวม
สุ ทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รับรู้ในส่วนของกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (1)
รับรู้ในส่วนขององค์ประกอบอื่นของส่ วนของ
เจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (1)
รับรู้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
รับรู้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวม
(1)

งบการเงินรวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
2562

585
2,309
1,671
16
4,247
6
88
2,645
11,567

426
160
5,451
1,825
18
3,046
2,191
13,117

159
(160)
(3,142)
(154)
(2)
1,201
6
88
454
(1,550)

(254)
(1)
1,444
1,423
(251)
680
47
3,088

(2,474)
(2,444)
(79)
(689)
(5,686)
5,881

(2,161)
(2,482)
(310)
(4,953)
8,164

(313)
38
(79)
(379)
(733)
(2,283)

(127)
10
66
(51)
3,037

(214)

-

(516)
(1,733)
180
(2,283)

3,120
(83)
3,037

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 6
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและร่ วม
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
ทรัพย์สินรอการขาย
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
ประมาณการหนี้สิน
อื่น ๆ
รวม
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
เงินลงทุน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์
อื่นๆ
รวม
สุทธิ
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
รับรู้ในส่วนของกาไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (1)
รับรู้ในส่ วนขององค์ประกอบอืน่ ของส่ วนของ
เจ้าของ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 (1)
รับรู้ในส่วนของกาไรหรื อขาดทุน
รับรู้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น
รวม

(1)

31 ธันวาคม
2563

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2563
2562

583
162
418
1,671
13
3,938
2,146
8,931

426
160
3,541
1,825
13
2,755
1,667
10,387

157
2
(3,123)
(154)
1,183
479
(1,456)

(256)
(1)
1,456
1,432
(174)
664
24
3,145

(2,474)
(2,388)
(508)
(5,370)
3,561

(2,163)
(2,422)
(105)
(4,690)
5,697

(311)
34
(403)
(680)
(2,136)

(129)
15
(114)
3,031

(214)

-

(516)
(1,650)
244
(2,136)

3,143
(112)
3,031

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่ องจากการนามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบตั ิ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวมข้อ 6

9.14.2 ภาษีเงินได้
การบริ หารจัดการด้านภาษี ธนาคารฯได้ดาเนิ นการตามนโยบายจัดการด้านภาษีอากรของธนาคารฯ โดยการ
เสี ยภาษีอากร นาส่งภาษีอากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องภายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย
ธนาคารฯได้พิจารณาผลกระทบทางภาษีท้ งั ในงวดปั จจุบนั และอนาคตจากการได้รับ ประโยชน์จากมูลค่า
ตามบัญ ชี ข องสิ น ทรัพ ย์ห รื อ จ่ ายช าระมู ล ค่ าตามบัญ ชี ข องหนี้ สิ น หากมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่า
ธนาคารฯได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสิ น ทรัพย์หรื อการจ่ายชาระมูลค่าตามบัญชี ของหนี้ สิน
ดังกล่าว จะมีผลทาให้ธนาคารฯต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพิ่มขึ้น (หรื อลดลง) จากจานวนภาษีที่ตอ้ งจ่าย
การพิจารณาดังกล่าวอยูบ่ นพื้นฐานของการประมาณการ ข้อสมมติฐาน การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่อาจ
มี ข้ ึน การตี ค วามกฎหมาย และจากประสบการณ์ ในอดี ต หากเหตุ ก ารณ์ ในอนาคตเปลี่ ยนแปลง ท าให้
ธนาคารฯต้องเปลี่ยนการตัดสิ นใจเกี่ยวกับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ ายที่มีอยู่ การเปลี่ย นแปลง
ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง
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ภาษีเงินได้ที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุนสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในกาไรขาดทุน

2,708

10,353

1,134

8,721

1,733
4,441

(3,120)
7,233

1,650
2,784

(3,143)
5,578

จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุ ปได้ดงั นี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับส่วนเกินทุนจาก
การตีราคาสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร (ขาดทุน)
จากการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ดว้ ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกาไร (ขาดทุน)
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการประมาณการ
ตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

105

(36)

32

(36)

52

-

52

-

188

-

189

-

(364)

-

(364)

-

-
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-
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(161)
(180)

(198)
83

(153)
(244)

(173)
112

109
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกาไรทางบัญชีกบั อัต ราภาษีที่ใช้
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กาไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุ คล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย
ที่ไม่ถือเป็ นรายได้และค่าใช้จ่ายทางภาษี - สุทธิ
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นกาไรขาดทุน

รายจ่ายล่วงหน้า
บัญชีพกั ลูกหนี้
เงินวางประกันตราสารอนุพนั ธ์และ
ลูกหนี้ Cash Margin
บัญชีรอรับชาระหนี้ระหว่างธนาคารกับ
สถาบันการเงินอืน่
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุน
สิ นทรัพย์เบ็ดเตล็ด
รวม
หัก: ค่าเผือ่ การด้อยค่า
สิ นทรัพย์อื่น - สุทธิ

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
23,880
39,370
16,076
31,904
20%

20%

20%

20%

4,776

7,874

3,215

6,381

(335)
4,441

(641)
7,233

(431)
2,784

(803)
5,578

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
1,380
1,332
3,917
5,906

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
1,074
1,118
4,040
5,896

16,490

6,975

16,490

6,975

627
3,401
9,066
34,881
(3,566)
31,315

968
5,413
6,421
27,015
(3,173)
23,842

627
3,401
9,038
34,670
(3,566)
31,104

968
5,413
6,341
26,711
(3,156)
23,555

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สิ นทรัพย์เบ็ดเตล็ดได้รวมรายการลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ ตามสัญญา
ซื้อขายหุ้นบุริมสิ ทธิแปลงสภาพจานวน 998 ล้านบาท และ 998 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งธนาคารฯได้ต้ งั ค่าเผื่อ
ด้อยค่าด้วยจานวนเดียวกัน (หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 9.42.1)
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9.16.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
104,371
84,692
1,826,080
1,493,162
532,774
578,011
2,463,225
2,155,865

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
รวมเงินรับฝาก

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
104,375
84,705
1,828,935
1,495,080
533,470
578,675
2,466,780
2,158,460

9.16.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูข่ องผูฝ้ าก
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

ในประเทศ
2,409,212
19,991
2,661
2,431,864

31 ธันวาคม 2563
ต่างประเทศ
16,413
12,691
2,257
31,361

รวม
2,425,625
32,682
4,918
2,463,225

ในประเทศ
2,112,824
14,217
2,621
2,129,662

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินสกุลอื่น ๆ
รวม

ในประเทศ
2,412,767
19,991
2,661
2,435,419

31 ธันวาคม 2563
ต่างประเทศ
16,413
12,691
2,257
31,361

รวม
2,429,180
32,682
4,918
2,466,780

ในประเทศ
2,115,419
14,217
2,621
2,132,257

31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ
17,011
6,824
2,368
26,203

รวม
2,129,835
21,041
4,989
2,155,865

(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2562
ต่างประเทศ
17,011
6,824
2,368
26,203

รวม
2,132,430
21,041
4,989
2,158,460
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่ างประเทศ
รวม

รวม

31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

261
3,617
3,318
47,703
54,899

13,538
133,553
51,525
19,029
217,645

13,799
137,170
54,843
66,732
272,544

598
383
3,565
38,443
42,989

24,156
92,620
29,964
20,138
166,878

24,754
93,003
33,529
58,581
209,867

384
106
156
646
55,545

1,376
1,376
219,021

1,760
106
156
2,022
274,566

289
79
160
528
43,517

5,428
5,428
172,306

5,717
79
160
5,956
215,823
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูฯ
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอืน่
รวมในประเทศ
ต่ างประเทศ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่ างประเทศ
รวม

รวม

รวม

31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

261
475
3,318
47,703
51,757

13,538
130,554
51,525
19,029
214,646

13,799
131,029
54,843
66,732
266,403

598
686
3,565
38,443
43,292

24,156
86,633
29,964
18,239
158,992

24,754
87,319
33,529
56,682
202,284

384
106
156
646
52,403

1,376
1,376
216,022

1,760
106
156
2,022
268,425

289
79
160
528
43,820

5,428
5,428
164,420

5,717
79
160
5,956
208,240
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ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 ตราสารหนี้ ที่ อ อกและเงิ น กู้ยืม จาแนกตามประเภทตราสารและ
แหล่งเงินกู้ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม

หุ้นกูร้ ะยะยาว
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 1/2562
อื่น ๆ
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น *

31 ธันวาคม 2563
ในประเทศ ต่างประเทศ

31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ

สกุลเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.68 - 4.00
2.12 - 4.00
2.46 - 3.80
2.35 - 3.83
2.40 - 3.20
1.93 - 2.65

2565 - 2568
2564 - 2569
2565 - 2570
2564 - 2571
2564 - 2572
2565 - 2573

2,695
13,825
10,988
5,327
5,974
3,462

-

2,695
13,825
10,988
5,327
5,974
3,462

4,695
14,600
11,043
9,065
6,115
-

-

4,695
14,600
11,043
9,065
6,115
-

ริ งกิตมาเลเซีย
บาท
บาท

3.40
3.70

2570
2572

20,293
24,000

-

20,293
24,000

20,000
24,000

7,322
-

7,322
20,000
24,000

86,564

-

86,564

1
89,519

7,322

1
96,841

บาท

รวม

รวม

รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย
ครั้งที่ 1/2558
ครั้งที่ 1/2560
ครั้งที่ 1/2562
อื่น ๆ
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้น *
รวม

สกุลเงิน

อัตรา
ดอกเบี้ย
(ร้อยละ)

ครบกาหนด
ไถ่ถอน

ริ งกิตมาเลเซีย
บาท
บาท

3.40
3.70

2570
2572

31 ธันวาคม 2563
ในประเทศ ต่างประเทศ

31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

รวม

20,293
24,000

-

20,293
24,000

20,000
24,000

7,322
-

7,322
20,000
24,000

-

-

-

1

-

1

44,293

-

44,293

44,001

7,322

51,323

บาท

* ตัว๋ แลกเงินระยะสั้นได้รวมตัว๋ แลกเงินที่ครบกาหนดแล้วแต่ลูกค้ายังไม่สามารถไถ่ถอนได้
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หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ภายใต้โครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note Programme วงเงิน 5,000 ล้านริ งกิต
มาเลเซีย
เมื่ อ วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2558 ธนาคารฯได้ อ อกและเสนอขายหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ทธิ ต ามเกณ ฑ์ Basel III
(Subordinated Tier 2) จานวน 1,000 ล้านริ งกิตมาเลเซี ย อายุหุ้นกู้ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 ต่อปี
การไถ่ถอนคืนก่อนกาหนดสามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรื อภายหลังจากนั้น ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไข
ที่ธนาคารฯกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้องได้รับการยินยอมจากผูถ้ ือตราสารดังกล่าว ธนาคารฯได้ไถ่ถอนหุ้นกู้
ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2563
หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ครั้งที่ 1/2560 วงเงิน 20,000 ล้านบาท จานวน 20 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40
ต่อปี มูลค่าหน่ วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่ วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ ถ อนปี พ.ศ. 2570 อายุหุ้ น กู้ 10 ปี การไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนดสามารถท าได้
ณ วัน ครบรอบ 5 ปี หรื อภายหลังจากนั้น ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้อง
ได้รับการยินยอมจากผูถ้ ือตราสารดังกล่าว
หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ ครั้งที่ 1/2562 วงเงิน 24,000 ล้านบาท จานวน 24 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70
ต่อปี มูลค่าหน่ วยละ 1,000 บาท ราคาที่ เสนอขายหน่ วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุ
ตราสาร ครบก าหนดไถ่ ถ อน ปี พ.ศ. 2572 อายุหุ้ น กู้ 10 ปี การไถ่ ถ อนคื น ก่ อ นก าหนดสามารถท าได้
ณ วันครบรอบ 5 ปี หรื อ ภายหลังจากนั้น ต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกาหนด โดยไม่จาเป็ นต้อง
ได้รับการยินยอมจากผูถ้ ือตราสารดังกล่าว
การไถ่ถอนหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
การไถ่ถอนคืนก่ อนกาหนดสามารถทาได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรื อ ณ วันครบกาหนดชาระดอกเบี้ยใด ๆ
หลังวันครบรอบ 5 ปี หรื อภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสินเชื่อ
และสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารฯและ
บริ ษทั ย่อยถูกฟ้องร้องเป็ นจาเลย
ประมาณการหนี้สินอื่น
รวมประมาณการหนี้สิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562

4,588
15,123

14,419

4,588
13,582

12,973

570
6
20,287

698
123
15,240

570
18,740

687
116
13,776
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9.19.1 ค่ า เผื่ อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที่ ค าดว่า จะเกิ ด ขึ้ น ของภาระผู ก พัน วงเงิ น สิ น เชื่ อ และสั ญ ญาค้ า ประกัน
ทางการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและ
สัญญาค้าประกันทางการเงินจาแนกตามประเภทการจัดชั้นได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ภาระผูกพันวงเงิน
ค่าเผือ่ ผลขาดทุน
สินเชื่อและสัญญา
ด้านเครดิตที่คาดว่า
ค้ าประกันทางการเงิน
จะเกิดขึ้น

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิต (Under-Performing)
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต (Non-Performing)
รวม

1,260,725

1,027

100,270
8,253
1,369,248

2,691
870
4,588

การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสาหรับภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อและ
สัญญาค้ าประกันทางการเงินมีดงั นี้

ยอดต้นปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนามาตรฐานการ
บัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ (1)
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการเปลี่ยนการจัดชั้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการวัดมูลค่า
ค่าเผื่อผลขาดทุนใหม่
ออกภาระผูกพันวงเงินสิ นเชื่อ / หนังสือ
ค้าประกันทางการเงินใหม่
สินทรัพย์ทางการเงินที่ถูกตัดรายการ
ส่วนที่ตดั จาหน่ายจากบัญชี
ยอดปลายปี
(1)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์
ทางการเงินที่มี
สินทรัพย์
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
สิ นทรัพย์
ทางการเงินที่ไม่มี
นัยสาคัญของ
ทางการเงิน
การเพิ่มขึ้นอย่างมี
ความเสี่ ยงด้าน
ที่มีการด้อยค่า
นัยสาคัญของความ เครดิต (Lifetime
ด้านเครดิต
เสี่ยงด้านเครดิต
ECL - not credit (Lifetime ECL ค่าเผื่อหนี้
(12-mth ECL)
impaired)
credit impaired) สงสัยจะสูญ
116

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
116

744
744
192

663
663
(194)

223
223
2

(116)
-

1,514
1,630
-

1

2,148

467

-

2,616

131
(41)
1,027

98
(23)
(1)
2,691

220
(2)
(40)
870

-

449
(66)
(41)
4,588

ยอดต้นปี ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญวัดมูลค่าตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบนั แสดงเป็ น 12-mth ECL และ Lifetime ECL ตามหลักการของ
TFRS 9 โดยไม่ปรับย้อนหลังงบการปี ก่อนที่แสดงเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 3

115

320

9.19.2 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ยอดต้นปี
ส่วนที่รับรู้ในกาไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ การในอดีต
ส่วนที่รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- จากข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- จากข้อสมมติทางการเงิน
- จากการปรับปรุ งค่าประสบการณ์
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ยอดปลายปี

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
14,419
10,988

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
12,973
9,904

918
266
-

742
393
2,541

786
241
-

643
351
2,373

1
375
430
(1,286)
15,123

1,404
2,011
(2,426)
(1,234)
14,419

(1)
399
365
(1,181)
13,582

1,098
1,844
(2,076)
(1,164)
12,973

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า เป็ นจานวนประมาณ 710 ล้านบาท และ 700 ล้านบาท ตามลาดับ (งบการเงิน
เฉพาะธนาคาร: จานวน 623 ล้านบาท และ 627 ล้านบาท ตามลาดับ)
ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

อัตราคิดลดเฉลี่ย (อัตราร้อยละต่อปี )
อัตราการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย (อัตราร้อยละต่อปี )
อัตราการลาออกเฉลี่ย (อัตราร้อยละต่อปี )
เกษียณอายุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
1.28 - 1.79
1.63 - 1.96
3.00 - 6.00
3.00 - 6.00
0.57 - 34.38
0.57 - 45.84
55 - 60 ปี
55 - 60 ปี

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
1.51 - 1.60
1.88
6.00
6.00
0.57 - 6.88
0.57 - 6.88
60 ปี
60 ปี

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติหลักในการคานวณ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของข้อสมมติต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดขึ้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเงินเฟ้อ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติดา้ นประชากรใน
โครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้ แสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็ นไปได้ของข้อสมมติ
หลักแต่ละข้อ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ละข้อนั้นเกิดขึ้นแยกจากกัน
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(หน่วย: ล้านบาท)
ประมาณการหนี้สิน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
อัตราคิดลดเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1
อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
ลดลงร้อยละ 1

(1,548)
1,854

(1,808)
2,191

(1,400)
1,682

(1,307)
1,563

1,301
(1,118)

1,689
(1,443)

1,153
(988)

1,084
(934)

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 8 - 16 ปี และ 8.5 - 17 ปี ตามลาดับ (งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 12 - 16 ปี
และ 16 ปี ตามลาดับ)
9.19.3 ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารฯถูกฟ้องเป็ นจาเลย

ยอดต้นปี
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ลดลงจากรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
ยอดปลายปี

ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
บัญชีระหว่างกันสานักงานใหญ่และสาขา
บัญชีพกั เจ้าหนี้
บัญชีเจ้าหนี้ภาษี
รายได้รอตัดบัญชีสาหรับคะแนนสะสม
บัญชีรอชาระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอื่น
บัญชีเงินรับล่วงหน้า
บัญชีเช็ครอการเรี ยกเก็บ
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์
หนี้สินอื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
698
685
125
293
(222)
(115)
(31)
(165)
570
698

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
687
685
125
282
(222)
(115)
(20)
(165)
570
687

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
3,554
4,611
11,515
13,958
135
911
4,597
2,151
2,059
5,713
2,346
2,277
993
132
6,805
5,717
5,939
1,745
3,401
2,555
12,023
16,255
53,367
56,025

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
3,227
4,269
10,448
12,020
135
911
3,508
3,110
1,191
4,863
531
132
6,715
5,717
5,939
1,745
3,401
2,555
10,946
12,918
46,041
48,240
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9.21.1 หุน้ สามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมี ทุนจดทะเบี ยนและทุ นชาระแล้วในส่ วนของหุ้นสามัญ
จานวน 13,976,061,250 หุน้
9.21.2 หุน้ บุริมสิ ทธิ
หุ้นบุริมสิ ทธิ จานวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ ตราไว้ สภาพของหุ้นมีลกั ษณะพิเศษ นอกจากมี
สิ ทธิ ออกเสี ยงและมีสิทธิได้รั บเงินปั นผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลพิเศษในอัตราคงที่
ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุน้ สามัญ
9.21.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินถือหุ้นสามัญในธนาคารฯ
จานวน 7,696,248,833 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 55.05 ของหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิจดทะเบียนที่ชาระแล้ว

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสิ นทรัพย์
หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ - สุ ทธิ
ส่ วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวมส่ วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
บวก (หัก): ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่ วนเกินทุน (ต่ากว่าทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ าเงินลงทุน - สุ ทธิ
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
เงินสารองสาหรับการป้องกันความเสี่ ยง
หัก: ผลกระทบหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เงินสารองสาหรับการป้องกันความเสี่ ยง - สุ ทธิ
กาไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่ างบการเงิน
ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่ วม
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

10,725
(2,145)
8,580

10,258
(2,052)
8,206

10,361
(2,072)
8,289

10,258
(2,052)
8,206

1,638
9,127
968

1,921
8,260
-

1,648
9,127
968

1,747
8,260
-

11,733
(2,347)
9,386
-

10,181
(2,001)
8,180
(2)

11,743
(2,349)
9,394
-

10,007
(2,001)
8,006
(2)

223
(45)
178
(72)
14,107
32,179

(116)
16,738
33,006

223
(45)
178
(72)
17,789

(116)
16,094
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ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษ ัท มหาชนจากัด ธนาคารฯจะต้อ งจัด สรรก าไรสุ ท ธิ ป ระจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ น
ทุ น ส ารองไม่ น้อ ยกว่าร้ อยละ 5 ของก าไรสุ ท ธิ ป ระจาปี หัก ด้วยยอดขาดทุ น สะสมยกมา (ถ้ามี ) จนกว่า
ทุนสารองจะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งธนาคารฯได้กนั สารองตามกฎหมายไว้
เต็มจานวนแล้ว
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาล
สาหรับปี 2562
เงินปั นผลประจาปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562

เงินปันผลจ่าย
หุ้น
บุริมสิ ทธิ
หุ้นสามัญ

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
หุ้น
บุริมสิทธิ
หุ้นสามัญ

วันที่จ่าย

5

10,524

0.9075

0.753

23 เมษายน 2563

5

10,035

0.8725

0.718

10 พฤษภาคม 2562

9.25.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าและสัญญาบริ การ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าเช่าและค่าบริ การจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญา
เช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซ่ ึงยังไม่เริ่ มมีผล สัญญาเช่าระยะยาว และสัญญาบริ การระยะยาว ดังนี้

สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ซ่ ึงยังไม่เริ่ มมีผล
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาบริ การระยะยาว
รวม

งบการเงินรวม
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
1
1
137
8
888
604
1,026

613

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
มากกว่า 1 ปี
ภายใน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี
3
2
249
195
252

197

119
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9.25.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า

การรับอาวัลตัว๋ เงิน
การค้ าประกันการกูย้ ืมเงิน
ภาระตามตัว๋ แลกเงินค่าสิ นค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
ภาระของสถาบันการเงินจากการรับรอง
ภาระผูกพันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน
การค้ าประกันอื่น
อื่น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
5,614
8,128
9
3,544
5,450
6,589
30,993
53,244
22
180,307
177,681
180,768
580,844

153,649
180,861
6,417
412,432

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
5,614
8,128
9
3,544
5,450
6,589
30,993
53,244
22
180,307
177,681
6,525
406,601

153,649
180,861
6,417
412,432

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีหนี้ สิ นที่อาจเกิดขึ้นจากการถูกฟ้ องคดีรายที่สาคัญจานวน
17,311 ล้านบาท และ 13,349 ล้านบาท ตามลาดับ ในจานวนนี้ ได้รวมคดีซ่ ึ งศาลชั้นต้นได้พิพากษาแล้ว และ
อยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์และฎีกา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯมีการค้ าประกันการทาธุรกรรมของธนาคารฯจานวน 5,140
ล้านบาท และ 5,161 ล้านบาท ตามลาดับ
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใช้เป็ นหลักประกัน
หลักประกันต่อศาล
หลักประกันการทาธุรกรรมสัญญาซื้อคืน
หลักประกันต่อกองทุนเงินให้กยู้ มื เพื่อการศึกษา (กยศ.)
ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ทาสัญญาจะซื้อจะขาย)
ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ให้สิทธิ์แก่ลูกหนี้ในการซื้อคืน
หรื อซื้อก่อน)
รวม

447
40,133
58
1,808

518
26,212
58
2,037

6,236
48,682

8,405
37,230

9.27.1 ธนาคารฯมีรายการที่เกี่ยวข้องกันกับพนักงานชั้นบริ หารตั้งแต่ผบู ้ ริ หารกลุ่มขึ้นไปของธนาคารฯ โดยรวมถึง
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวดังต่อไปนี้

เงินให้สินเชื่อ
เงินรับฝาก

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
31 ธันวาคม 2562
163
130
375
232
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563
2562
5
5
2
2
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9.27.2 รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น (สิ น ทรั พ ย์) เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ภาระผู ก พัน ตราสารอนุ พ ัน ธ์ และ
สิ นทรัพย์อื่น
รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น (สิ นทรั พ ย์) เงิ น ให้ สิ นเชื่ อ ภาระผู ก พั น ตราสารอนุ พ ั น ธ์
และสิ นทรัพย์อื่นให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทัว่ ไป มียอดคงค้าง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
เงินให้ สินเชื่ อ
กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ถึงร้อยละ 20
กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผือ่ ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม
กิจการที่มีบริ ษทั ใหญ่หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงร่ วมกัน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

1
431
(62)
370

605
(6)
599

1
431
(62)
370

605
(6)
599

-

1

-

1

8,411
(4,736)
3,675

8,490
(3,141)
5,350

8,411
(4,736)
3,675

8,490
(3,141)
5,350

-

-

7
2,096
1,780
7,660
(21)
11,522

8
2,089
3,693
3,491
(93)
9,188

5,142
(26)
5,116

5,739
1
(57)
5,683

5,142
(26)
5,116

5,739
1
(57)
5,683

19,263
(126)
19,137

30,620
(170)
30,450

19,263
(126)
19,137

30,620
(170)
30,450
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ภาระผูกพัน
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10
ถึงร้อยละ 20
กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ต้งั แต่
ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
กิจการที่มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารระดับสูงร่ วมกัน
ตราสารอนุพนั ธ์ (จานวนเงินตามสั ญญา)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์ อื่น
กิจการที่มีบริ ษทั ใหญ่หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงร่ วมกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซี มิโก้ จากัด

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562
13

19

13

19

1

1

1

1

-

-

21
5
1
1

1
5
1
1

2
1
5
365

2
1
5
127

2
1
5
365

2
1
5
127

-

-

-

28

731
10,614

933
9,690

731
10,614

933
9,690

2,511

1,531

2,511

1,531

-

-

18
1
752

903

-

-

108

55

169
29
-

250
32
1

168
29
-

250
32
1
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9.27.3 เงินรับฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และหนี้สินอื่น
เงิ นรั บ ฝาก รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้ สิ น ) และหนี้ สิ นอื่ น จากกิ จ การที่ เกี่ ยวข้องกัน มี
นโยบายการคิดต้นทุนแบบลูกค้าทัว่ ไป มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ดังนี้

เงินรับฝาก
บริ ษทั ใหญ่
กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยแอดไวซ์เซอรี่ จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั อินฟิ นิธสั บาย กรุ งไทย จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
กิจการที่มีบริ ษทั ใหญ่หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงร่ วมกัน
กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
หนีส้ ินอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2563
2562

20

-

20

-

-

-

401
773
350
257
3
1,469
300

501
703
276
190
44
881
-

31
245

19
401

31
245

19
401

10,198

7,410

10,198

7,410

622

239

622

239

-

-

158

303

4,789
42

6,581
19

4,789
42

6,581
19

-

-

344
638
2
104

240
709
1
126

12
14
27

9
26
16

12
7
27

9
26
16

124
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9.27.4 รายได้และค่าใช้จ่าย
ธนาคารฯมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนยั สาคัญ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
รายได้ดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
กิจการที่มีบริ ษทั ใหญ่หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงร่ วมกัน
กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ
จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
กิจการที่มีบริ ษทั ใหญ่หรื อกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงร่ วมกัน
กิจการที่ธนาคารฯถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

-

-

43
25
55

70
123
59

9
68

22
71

9
68

22
71

201

740

201

740

34

39

34

39

-

-

3

4

-

-

4
2

5
2

-

-

1
1
1

1
-

2
113
2
2

2
160
-

2
113
2
-

2
160
-

95

28

95

28

1

3

1

3

125
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(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
รายได้อื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ
จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งไทย จากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด
(มหาชน)
ค่าใช้ จ่ายอื่น
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด
บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุรกิจบริ การ
จากัด
บริ ษทั กรุ งไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จากัด
บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั กรุ งไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง จากัด
บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
บริ ษทั เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จากัด
บริ ษทั กรุ งไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
บริ ษทั กรุ งไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)

-

-

9
8

5
21

-

-

816
222

651
268

7
5
327

8
8
191

7
4
305

8
8
191

2,226

2,203

2,110

2,203

-

-

380

774

-

-

2,317
3,618
6

2,370
3,676
7

12
9
242
74
18

36
9
181
-

8
242
-

36
9
181
-

9.27.5 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีผลตอบแทนหรื อผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงินจ่ายให้
กรรมการและผูบ้ ริ หาร นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงจ่ายตามปกติ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
1,266
1,186
907
797
49
63
29
27
1,315
1,249
936
824
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9.27.6 รายการค้าระหว่างกัน
บริษัทย่อย
1) ธนาคารฯได้ ม อบให้ บ ริ ษั ท กรุ งไทยคอมพิ ว เตอร์ เซอร์ วิ ส เซส จ ากั ด ด าเนิ นการให้ บ ริ การ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ธนาคารฯในส่ วนที่ เกี่ยวกับการดาเนิ นการตามโครงการและระบบงาน
ต่าง ๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคารฯ โดยให้บริ การแก่ธนาคารฯเกี่ยวกับการควบคุม บารุ งรักษา และการ
พัฒ นาระบบงาน การให้ ค าปรึ ก ษาเบื้ อ งต้ น และฝึ กอบรมในลัก ษณะต่ า ง ๆ โดยบริ ษั ท จะคิ ด
ค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การ ตามประมาณการรายได้ค่าบริ การจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ซึ่ งบริ ษทั คิด
ค่าธรรมเนี ยมการบริ การจากธนาคารฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวน
3,487 ล้านบาท และ 3,545 ล้านบาท ตามลาดับ
2) ธนาคารฯให้บริ ษทั ย่อยดังกล่าวดาเนิ นการแทนธนาคารฯในการดาเนิ นการตามโครงการ GFMIS ใน
ระยะที่ 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารฯกับภาครั ฐโดยส านัก งานก ากับ ระบบการบริ ห ารการเงิน การคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ สานักเลขาธิ การนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับ
มอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริ หารการเงิน
การคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) เรี ยบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2548 นอกจากนี้
ภาครัฐกับธนาคารฯได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่ งว่าจ้างให้ธนาคารฯดาเนิ นการด้านระบบและการ
บารุ งรักษา ระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐสู่ ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งบริ ษทั คิดค่าธรรมเนี ยม
การบริ การจากธนาคารฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวน 131 ล้านบาท
และ 131 ล้านบาท ตามลาดับ
3) ธนาคารฯรับ ดาเนิ นการบริ หารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย
ระเบียบ วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจานวนหนี้ สถานะของหนี้ พร้อมกับการรับชาระ
หนี้ ติดตามทวงถามหนี้ และดาเนิ นคดีให้แก่กองทุนเงินให้กูย้ ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่ งธนาคารฯได้
มอบให้บริ ษทั กรุ งไทยกฎหมาย จากัด ดาเนินคดีต่อลูกหนี้ ของ กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวน 165 ล้านบาท และ 590
ล้านบาท ตามลาดับ
4) ธนาคารฯได้มอบหมายให้บริ ษทั รักษาความปลอดภัย กรุ งไทยธุ รกิจบริ การ จากัด เป็ นผูด้ าเนิ นการ
ให้ บ ริ ก ารรั บ -ส่ งเงิ น สด เงิ น ตราต่างประเทศ/ตราสารต่ างประเทศ/ตราสารทางการเงิ น และ/หรื อ
ทรัพ ย์สินของธนาคารฯ ให้บ ริ การบริ หารศูนย์ฝึกอบรมของธนาคารฯ ให้บริ การบริ หารอาคารของ
ธนาคารฯ และบริ การอื่น ๆ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีค่าใช้จ่ายเป็ นจานวน
2,317 ล้านบาท และ 2,371 ล้านบาท ตามลาดับ
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5) ธนาคารฯมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริ การกับบริ ษทั ย่อย [รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1) ถึง 3)] สาหรับ
ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เป็ นจานวน 6,321 ล้านบาท และ 6,828 ล้านบาท ตามลาดับ
ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
6) ธนาคารฯมีรายได้ค่าธรรมเนี ยมให้บริ การตามสัญญากับบริ ษทั ย่อย สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 และ 2562 จานวน 797 ล้านบาท และ 857 ล้านบาท ตามลาดับ
7) ธนาคารฯมี รายได้ค่าเช่ าจากการให้บริ ษ ทั ย่อยเช่ าใช้พ้ืนที่ ส าหรับ ปี สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ
2562 เป็ นจานวน 3 ล้านบาท และ 20 ล้านบาท ตามลาดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
การคิดค่าตอบแทนระหว่ างกัน
รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารฯกับบริ ษทั ย่อยจ่ายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจานวนเงินในสัญญาและ
บางรายการก าหนดจานวนเงิ น ที่ จะจ่ าย ตามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริ ษ ัท ย่อ ยในการจัด ท า
งบการเงินรวมได้ตดั รายการระหว่างกันแล้ว
บริษัทร่ วม
ธนาคารฯมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริ การด้านงานสนับสนุ นตามสัญญาให้บริ การด้านงานสนับสนุน
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 จานวน 2,426 ล้านบาท และ 2,410 ล้านบาท ตามลาดับ
ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
9.28.1 ฐานะจาแนกตามประเภทธุรกรรม
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม

สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนสุ ทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกูย้ มื

ธุรกรรมใน
ประเทศ
3,323,187

31 ธันวาคม 2563
ธุรกรรม
รายการ
สาขาใน
ต่างประเทศ ระหว่างกัน
19,261
(14,668)

รวม
3,327,780

ธุรกรรมใน
ประเทศ
2,999,664

31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรม
รายการ
สาขาใน
ต่างประเทศ ระหว่างกัน
20,960
(8,408)

รวม
3,012,216

508,031

8,761

-

516,792

329,785

8,986

-

338,771

13,724
344,433

1,955

-

13,724
346,388

423,820

2,354

-

426,174

2,192,197
2,458,740

8,316
4,485

-

2,200,513
2,463,225

1,950,481
2,151,130

9,284
4,735

-

1,959,765
2,155,865

274,553
86,564

13
-

-

274,566
86,564

215,810
89,519

13
7,322

-

215,823
96,841

* รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สิ นทรัพย์รวม
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุ ทธิ
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนสุ ทธิ *
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับสุ ทธิ
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม

ธุรกรรมใน
ประเทศ
3,222,394

31 ธันวาคม 2563
ธุรกรรม
รายการ
สาขาใน
ต่างประเทศ ระหว่างกัน
19,261
(14,668)

รวม
3,226,987

ธุรกรรมใน
ประเทศ
2,895,806

31 ธันวาคม 2562
ธุรกรรม
รายการ
สาขาใน
ต่างประเทศ ระหว่างกัน
20,960
(8,408)

รวม
2,908,358

507,560

8,761

-

516,321

329,288

8,986

-

338,274

14,188
326,144

1,955

-

14,188
328,099

403,650

2,354

-

406,004

2,118,773
2,462,295

8,316
4,485

-

2,127,089
2,466,780

1,874,826
2,153,725

9,284
4,735

-

1,884,110
2,158,460

268,412
44,292

13
-

-

268,425
44,292

208,228
44,001

12
7,322

-

208,240
51,323

* รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม

9.28.2 ผลการดาเนินงานจาแนกตามประเภทธุรกรรม
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนภาษีเงินได้

ธุรกรรมใน
ประเทศ
112,323
(24,425)
87,898
20,464
13,409

ธุรกรรม
สาขาใน
ต่างประเทศ
884
(439)
445
64
(32)

(98,177)
23,594

(191)
286

2562
รายการ
ระหว่างกัน
(370)
370
-

-

รวม
112,837
(24,494)
88,343
20,528
13,377

ธุรกรรมใน
ประเทศ
122,160
(34,552)
87,608
23,185
14,018

ธุรกรรม
สาขาใน
ต่างประเทศ
2,890
(2,182)
708
53
85

(98,368)
23,880

(86,038)
38,773

(249)
597

รายการ
ระหว่างกัน
(2,079)
2,079
-

-

รวม
122,971
(34,655)
88,316
23,238
14,103

(86,287)
39,370
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2563

รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุ ทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุ ทธิ
รายได้จากการดาเนินงานอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานอื่น ๆ และ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเงินได้

ธุรกรรมใน
ประเทศ
97,381
(22,927)

ธุรกรรม
สาขาใน
ต่างประเทศ
884
(439)

2562
รายการ
ระหว่างกัน
(370)
370

รวม
97,895
(22,996)

ธุรกรรมใน
ประเทศ
107,509
(33,058)

ธุรกรรม
สาขาใน
ต่างประเทศ
2,890
(2,182)

รายการ
ระหว่างกัน
(2,079)
2,079

รวม
108,320
(33,161)

74,454
16,309
10,225

445
64
(32)

-

74,899
16,373
10,193

74,451
18,516
11,072

708
53
85

-

75,159
18,569
11,157

(85,198)
15,790

(191)
286

-

(85,389)
16,076

(72,732)
31,307

(249)
597

-

(72,981)
31,904

ปัจจัยในการกาหนดส่ วนงาน
ธนาคารฯมี การจัดแบ่ งองค์กรเพื่ อใช้บ ริ หารจัดการภายในโดยมี คณะกรรมการผูบ้ ริ ห ารสายงานเป็ นผูม้ ี
อานาจตัดสิ น ใจสู งสุ ดด้านการดาเนิ น งาน โดยจัดแบ่ งเป็ น 3 ส่ วนงาน ตามกลุ่ มลูก ค้าและลัก ษณะการ
ประกอบธุรกิจ ดังนี้
1) ธนาคารเพื่ อ ลู ก ค้า รายย่ อ ย ให้ บ ริ การและพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้ า นการรั บ ฝากเงิ น การให้ สิ นเชื่ อ
การให้ บ ริ ก ารรั บ ช าระค่ าสิ นค้าและบริ ก ารอื่ น ๆ รวมทั้งการแนะน าและขายผลิ ตภัณ ฑ์ของบริ ษ ัท
ในเครื อและพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครื อข่ายสาขาของธนาคารทัว่ ประเทศ
2) ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริ การด้านสิ นเชื่อและบริ การทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ
3) ธุรกิจบริ หารเงินและการลงทุน ทาหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อม
สร้างผลกาไรจากการบริ หารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่ วนเกินของธนาคารฯ
รวมทั้งบริ หารสาขาต่างประเทศและดูแลบริ ษทั ที่ธนาคารฯลงทุน และอื่น ๆ
ส าหรั บ ส่ วนงานอื่ น ๆ จะประกอบไปด้วย หน่ วยงานส่ ว นกลาง หน่ วยงานสนับ สนุ น บริ ษ ัทย่อยและ
บริ ษทั ร่ วม
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เกณฑ์ การวัดมูลค่ า
นโยบายการบัญ ชี ส าหรั บ ส่ ว นงานด าเนิ น งานเป็ นไปตามหลัก การบริ ห ารจัด การเพื่ อ สร้ างมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) เพื่ อ ใช้ เป็ นข้ อ มู ล ในการประเมิ น ผลงานโดย
ผูม้ ีอานาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดาเนินงาน หลักการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้จดั ทา
งบการเงิน เนื่ องจากกาหนดให้ทุกหน่วยงานเป็ นศูนย์กาไรมีการคิดค่ าบริ การระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้
มีการคานวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผูจ้ ดั หาเงิน และคานวณต้นทุนจากการใช้เงิน
ของหน่วยงานผูใ้ ช้เงินทุนตามหลักการกาหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่ วนไปยังหน่วยงาน
ผูเ้ ป็ นเจ้าของจนได้กาไรสุทธิจากการดาเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit After Tax : NOPAT)

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ (ยกเว้น
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น)
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น
กาไรสุทธิ

รวมรายได้จากการดาเนินงาน
รวมค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ (ยกเว้น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุน
จากการด้อยค่า)
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสู ญ และขาดทุน
จากการด้อยค่า
กาไรสุทธิ

ธนาคาร
เพื่อลูกค้า
รายย่อย
50,538

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธุรกิจบริ หาร
ธนาคารเพื่อ
เงินและ
ส่วนงาน
รายการ
ลูกค้าธุรกิจ
การลงทุน
อื่น ๆ
ตัดบัญชี
28,815
6,481
42,861
(6,447)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
122,248

(30,625)

(6,334)

(2,330)

(24,794)

6,177

(57,906)

(12,735)
7,178

(25,292)
(2,811)

(1,051)
3,100

(5,755)
12,312

(70)
(340)

(44,903)
19,439

ธนาคาร
เพื่อลูกค้า
รายย่อย
50,121

งบการเงินรวม
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ธุรกิจบริ หาร
ธนาคารเพื่อ
เงินและ
ส่วนงาน
รายการ
ลูกค้าธุรกิจ
การลงทุน
อื่น ๆ
ตัดบัญชี
32,799
8,746
44,226
(10,234)

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม
125,658

(32,550)

(16,305)

(2,849)

(24,632)

6,630

(69,706)

(1,814)
15,757

(5,928)
10,566

(166)
5,731

(15,906)
3,688

(3,604)

(23,814)
32,138
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สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ของส่ ว นงานของธนาคารฯและบริ ษ ัท ย่ อ ย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2563 และ 2562
มีดงั ต่อไปนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563:
สินทรัพย์ของส่วนงาน
หนี้สินของส่ วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562:
สินทรัพย์ของส่วนงาน
หนี้สินของส่วนงาน

งบการเงินรวม
ธุรกิจบริ หาร
เงินและ
ส่วนงาน
การลงทุน
อื่น ๆ

(หน่วย: ล้านบาท)

ธนาคาร
เพื่อลูกค้า
รายย่อย

ธนาคารเพื่อ
ลูกค้าธุรกิจ

988,351
1,711,923

1,208,867
839,087

943,799
200,543

187,601
239,613

(838)
(18,449)

3,327,780
2,972,717

934,786
1,570,438

1,076,578
671,319

857,030
228,333

148,926
196,987

(5,104)
(3,187)

3,012,216
2,663,890

รายการ
ตัดบัญชี

รวม

ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ารายใหญ่
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มี
มูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ
รายได้ดอกเบี้ยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้*
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
3,594
7,113
3,594
7,113
435
482
435
482
4,251
4,943
4,266
4,953
104,307
109,784
89,533
95,569
184
428
66
221
66
203
112,837
122,971
97,894
108,320

* รายได้ดอกเบี้ ยจากเงิน ให้ สิ น เชื่ อ ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 และ 2562 รวมการรั บ ชาระจากการขายทอดตลาด
ทรั พย์สิน หลักประกัน จานองลูกหนี้ รายหนึ่ งจานวน 4,747 ล้านบาท และ 3,899 ล้านบาท (หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิน รวม
ข้อ 9.42.1)
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ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งธนาคารแห่งประเทศไทย
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกูด้ อ้ ยสิ ทธิ
- อื่น ๆ
เงินกูย้ มื
ค่าธรรมเนียมในการกูย้ ืม
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
13,765
17,861
13,775
17,873
1,860
2,532
1,788
2,454
5,450
9,766
5,450
9,766
237
212
237
212
1,655
1,411
4
10
102
24,494

2,655
1,407
3
20
199
34,655

1,655
1
90
22,996

2,655
2
199
33,161

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ประกอบด้วย
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
การรับรอง รับอาวัล และการค้ าประกัน
บริ การบัตรเอทีเอ็ม และบริ การธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
ค่าธรรมเนียมจัดการและผลิตภัณฑ์ Bancassurance
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริ การ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริ การสุทธิ

1,279
11,886
5,949
8,576
27,690
(7,162)
20,528

1,674
11,988
5,287
10,647
29,596
(6,359)
23,237

1,279
11,886
3,827
4,565
21,557
(5,184)
16,373

1,674
11,988
3,621
5,992
23,275
(4,706)
18,569
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(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้
- อื่น ๆ
ขาดทุนจากการบัญชีป้องกันความเสี่ ยง - รายการที่มีการป้องกันความเสี่ ยง
รวม

1,713
923
(226)
735
(11)
3,134

1,713
986
(226)
735
(11)
3,197

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริ วรรตเงินตราต่างประเทศ
- เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราแลกเปลี่ยน
- ตราสารอนุพนั ธ์ดา้ นอัตราดอกเบี้ย
- ตราสารหนี้
- อื่น ๆ
รวม

1,378
1,356
1,246
(783)
3,197

1,378
1,355
1,246
(783)
3,196
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กาไรสุทธิจากเงินลงทุนสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
กาไรจากการตัดรายการ
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวม
รวมกาไรสุทธิจากเงินลงทุน

951
951

3,958
47
410
4,415

951
951

3,958
47
410
4,415

951

(43)
(43)
4,372

(10)
(10)
941

(43)
3
(40)
4,375

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และผลกาไรหรื อขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่สาหรับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินสาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดงั นี้

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
- ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่
รวม
ภาระผูกพันที่จะให้สินเชื่อและสัญญาค้ าประกันทางการเงิน
รวม

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
1,102
1,102
9
9
869

869

39,660
305
41,945
2,958
44,903

33,185
305
35,470
2,958
38,428
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(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
(592)
(592)
24,366
18,056
40
40
23,814
17,504

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

ก าไรต่ อ หุ ้ น ขั้น พื้ น ฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรั บ ปี ส่ ว นที่ เป็ นของผู ้ถื อ หุ้ น สามัญ ของธนาคารฯ
(หลังหักส่ วนของหุ้นบุริมสิ ทธิ และไม่รวมกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ ยถ่วง
น้ าหนักที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะธนาคาร
2563
2562
2563
2562
กาไรสาหรับปี ส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นสามัญของธนาคารฯ
(หลังหักส่วนของหุ้นบุริมสิทธิ) (ล้านบาท)
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
จานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)

16,728
1.20
13,976

29,280
2.09
13,976

13,288
0.95
13,976

26,322
1.88
13,976

ธนาคารฯ บริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ
3 - 15 ของเงินเดือนพนักงาน และเงินที่ ธนาคารฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้ในอัตราที่กาหนด และจะจ่าย
ให้ แ ก่ พ นั ก งานในกรณี ที่ อ อกจากงานตามระเบี ย บว่า ด้ว ยกองทุ น ดัง กล่ า ว ในระหว่ างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2563 ธนาคารฯและบริ ษ ทั ย่อยได้จ่ ายเงิน สมทบเข้ากองทุนเป็ นจานวนรวม 1,518 ล้านบาท
(งบการเงินเฉพาะธนาคาร: 1,359 ล้านบาท) (2562: 1,526 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 1,369 ล้านบาท
ในงบการเงินเฉพาะธนาคาร)
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินทีว่ ดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
792
12,932
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
17,648
282,857
เงินลงทุนในตราสารทุนที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
13,583
655
505
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
74,507
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนีส้ ิ นทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
65,471
-

รวม

ข้อมูล
ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 2
ระดับ 3

13,724

-

-

-

-

300,505

-

-

-

-

14,743
74,507
-

18,489
48,355

55,811
29,763
295,843

-

55,811
48,252
344,198

65,471

-

51,869

-

51,869
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
31 ธันวาคม 2563
ข้อมูล
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
สิ นทรัพย์ และหนี้สินทางการเงินทีว่ ดั มูลค่าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
หรื อขาดทุน
792
13,396
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วดั มูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน่
17,648
283,611
เงินลงทุนในตราสารทุนที่
กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
13,583
652
505
สิ นทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์
74,507
เงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
หนี้สินทางการเงิน
หนี้สินตราสารอนุพนั ธ์
65,471
-

รวม

รวม

ข้อมูล
ระดับ 1

31 ธันวาคม 2562
ข้อมูล
ข้อมูล
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

14,188

-

-

-

-

301,259

-

-

-

-

14,740
74,507
-

18,489
48,355

55,811
29,763
296,501

-

55,811
48,252
344,856

65,471

-

51,869

-

51,869
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สิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่ ไม่ ไ ด้วดั มู ล ค่ าด้ว ยมู ล ค่ ายุติธ รรมส่ วนใหญ่ ข องธนาคารฯจัด อยู่ใ น
ประเภทระยะสั้ น หรื อมี อัต ราดอกเบี้ ย ใกล้เคี ยงกับ อัต ราดอกเบี้ ย ในตลาด ธนาคารฯจึ งประมาณมูล ค่ า
ยุติธ รรมของสิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น ทางการเงิ นดังกล่าวใกล้เคียงกับ มูล ค่ าตามบัญ ชี ที่ แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและข้อมูลที่ใช้สาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรม
เงินสด

- มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมประมาณตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและ - มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมประมาณตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดง
ตลาดเงิน (สิ นทรัพย์)
ฐานะการเงิน เนื่องจากจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
ตราสารอนุพนั ธ์
- มู ลค่ ายุติ ธรรมของตราสารอนุ พ ันธ์ ค านวณโดยใช้เทคนิ คการประเมิ น
มูลค่าซึ่ งใช้หลักการคิดลดกระแสเงินสด และ Option Pricing Model ที่ใช้
กันทัว่ ไป โดยข้อมูลที่นามาใช้ในเทคนิ คการประเมินมูลค่าเป็ นข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้จากตลาด ซึ่ งอ้างอิงจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เช่น อัตรา
ดอกเบี้ ย อัตราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่ างประเทศ และค่ าความผัน ผวน
เป็ นต้น นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการปรับปรุ งมูลค่า (Valuation Adjustment)
เพื่อให้สะท้อนความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่ น ความเสี่ ยงจาก
การเป ลี่ ยน แป ล งคุ ณ ภ าพ เครดิ ตของคู่ สั ญ ญ า (Credit Valuation
Adjustment - CVA) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจาก
ส่ วนต่ างระหว่ างราคาเสนอซื้ อและราคาเสนอขาย (Bid-Offer Spread
Adjustment) และความเสี่ ยงของแบบจ าลอง (Model Risk) ที่ ใช้ในการ
ประเมินมูลค่า Option สาหรับโครงการการประกันค่าเงินสาหรับ SMEs
เป็ นต้น
เงินลงทุน
- มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของหลัก ทรั พ ย์ใ นความต้อ งการของตลาดค านวณ
จากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทาการสุดท้ายของปี
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ผอู ้ อกอยู่ในประเทศคานวณโดยใช้อตั รา
ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่ผูอ้ อกอยู่ต่างประเทศแสดงด้วยราคาที่
เผยแพร่ ล่าสุดจากสถาบันที่เชื่อถือได้
- มู ล ค่ายุติ ธ รรมของหน่ วยลงทุน ค านวณจากมู ล ค่าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ของ
หน่วยลงทุน
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เงินลงทุน (ต่อ)

เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ดิน
เงินรับฝาก
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- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด ค านวณโดยใช้มูล ค่าสุ ท ธิ ทางบัญ ชี ล่ าสุ ดจากงบการเงิ น แต่ล ะ
บริ ษทั
- ธนาคารฯมี ก ารปรั บ มู ล ค่ า (Valuaton Adjustment) เพื่ อ สะท้อ นความ
เสี่ ยงด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่ วนต่างระหว่างราคา
เสนอซื้อและราคาเสนอขาย (Bid - offer Spread Adjustment)
- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สิน เชื่อที่มีอตั ราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญและค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
- มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่คานวณจากมูลค่า
ปัจจุบนั ของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงิน
ให้สินเชื่อที่มีลกั ษณะคล้ายกันสุ ทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญและรายได้รอ
ตัดบัญชี
- มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ที่ มี อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ ซ่ ึ งหยุด รั บ รู ้
รายได้ประมาณตามมูลค่าตามบัญชีสุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ หรื อ
ประมาณตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายหนี้ได้
- มูลค่ายุติธรรมของที่ดินใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาดของทรัพย์สินอันพึง
จะมีขอ้ มูลราคาซื้อขายเปรี ยบเทียบจากทรัพย์สินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
- มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากประเภทจ่า ยคืนเมื่อทวงถาม หรื อมีอตั รา
ดอกเบี้ ยปรั บ ตามอัต ราตลาด หรื อมี อัต ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งอายุ ค รบ
กาหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ ในงบแสดงฐานะการเงิน
ประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
- มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของเงิ น รั บ ฝากที่ มี อัต ราดอกเบี้ ย คงที่ แ ละมี อ ายุค รบ
ก าหนดคงเหลื อ เกิ น กว่า 1 ปี นั บ จากวัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
คานวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ ยของ
เงินรับฝากของธนาคารฯที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
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รายการระหว่างธนาคารและ - มูลค่ายุติธรรมของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินประเภทจ่ายคืน
ตลาดเงิน (หนี้สิน)
เมื่ อ ทวงถาม หรื อมี อัต ราดอกเบี้ ยปรั บ ตามอัต ราตลาด หรื อ มี อัต รา
ดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึงอายุครบกาหนดคงเหลือไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงินประมาณตามมูลค่าตามบัญชี
- มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของรายการระหว่า งธนาคารและตลาดเงิ น ที่ มี อัต รา
ดอกเบี้ยคงที่และมีอายุครบกาหนดคงเหลือเกินกว่า 1 ปี นับจากวันที่ใน
งบแสดงฐานะการเงินคานวณจากประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้ หรื ออัตราดอกเบี้ ยตามประกาศ
ของธนาคารฯที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมประมาณตามมู ล ค่ า ตามบั ญ ชี ที่ แ สดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน เนื่องจากจะครบกาหนดในระยะเวลาอันสั้น
ตราสารหนี้ที่ออกและ
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ ที่ออกและเงินกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยปรับ
เงินกูย้ มื
ตามอัตราตลาด หรื อมี อตั ราดอกเบี้ ยคงที่ ซ่ ึ งอายุค รบก าหนดคงเหลื อ
ไม่ เกิ น กว่า 1 ปี นับ จากวัน ที่ ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น ประมาณตาม
มูลค่าตามบัญชี
- มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืมที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่
และมี อายุค รบก าหนดคงเหลื อเกิ นกว่า 1 ปี นับ จากวันที่ ในงบแสดง
ฐานะการเงิ นคานวณจากประมาณการกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาดของตราสารหนี้ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน
ในระหว่างปี ปัจจุบนั ธนาคารฯ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
มูลค่ายุติธรรมระดับ 1 เป็ นระดับ 2
- มู ล ค่ ายุติ ธ รรมของหน่ ว ยลงทุ น ค านวณจากมู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข อง
หน่วยลงทุน ที่ได้รับข้อมูลจากบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
- มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของตราส ารหนี้ สกุ ล เงิ น ต่ า งประเทศภาคเอกชน
(Corporate Bond) คานวณจากราคาเสนอซื้ อหลังสุด ณ สิ้ นวันทาการ จาก
Bloomberg
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 เป็ นระดับ 3
- มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาด ค านวณโดยใช้มู ล ค่ าสุ ท ธิ ท างบัญ ชี ล่ าสุ ด จากงบการเงิ น แต่ ล ะ
บริ ษทั
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ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุ รกิจทางการเงินที่ สนส.
5/2560 และสนส. 9/2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 สนส. 8/2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 สนส. 12/2561
ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และ สนส. 11/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กาหนดให้ธนาคารฯเปิ ดเผย
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการทาธุ รกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงที่เกิด
จากการทาธุ รกรรมภายในกลุ่มธุ รกิ จทางการเงิน จัดทาขึ้นเพื่ อใช้เป็ นแนวทางกากับดู แลการทาธุ รกรรม
ภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน ซึ่ งประกอบด้วย ธนาคารฯ และบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน 19 บริ ษ ทั
(หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9.7 ยกเว้น บจก. เนชัน่ แนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ และ บจก. บีซีไอ (ประเทศ
ไทย))ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบตั ิเดียวกัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกลุ่มธุ รกิจทาง
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยนโยบายการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิ จทางการเงินและนโยบาย
การบริ หารความเสี่ ยงที่เกิดจากการทาธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
ธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปี ละครั้ง ซึ่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑ์
และข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาธุ รกรรม รวมถึงอัตราส่ วนในการทาธุ รกรรมภายในกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
การดารงเงินกองทุนของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน และแนวทางปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการทาธุ รกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบตั ิตามแนวทางเดียวกันกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทัว่ ไป และจัดทา
เป็ นเอกสารสัญญาที่มีผลบังคับตามกฎหมาย รวมทั้งปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคารฯ
กรณี ที่ ธนาคารฯท าธุ รกรรมกับ บริ ษ ัท ในกลุ่ม ธุ รกิ จทางการเงินที่ ธนาคารฯถื อว่าบริ ษ ทั นั้น เป็ นเสมื อน
หน่ วยงานหนึ่ งของธนาคารฯ ธนาคารฯจะถือปฏิบตั ิตามแนวทางการผ่อนปรนการทาธุ รกรรมที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยกาหนด
9.42.1 ธนาคารฯมีลูกหนี้ ผิดนัดชาระหนี้ จานวนหนึ่ งซึ่ งเกี่ยวข้องกับสัญญาซื้ อขายหุ ้นบุริมสิ ทธิ แปลงสภาพและ
เงินให้สินเชื่ อโดยมี มูลค่าเงินต้นค้างชาระตามสัญญาซื้ อขายและสัญญาสิ นเชื่ อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมทั้งสิ้ น 9,745 ล้านบาท ซึ่งยังไม่รวมดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ โดยเงินต้นจานวนดังกล่าวธนาคารฯได้ต้ งั
สารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญครบตามเกณฑ์ธนาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว และอยู่
ระหว่างการดาเนินการเพื่อติดตามหนี้ดงั กล่าวตามคาสัง่ ของศาลแพ่งและศาลล้มละลาย
นอกจากนี้ แล้ว ลูกหนี้ กลุ่มดังกล่าวยังเกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้ องคดีของสานักงานอัยการสู งสุ ดต่อศาลฎีกา
แผนกคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองร่ วมกับจาเลยอีกจานวนหนึ่ง โดยศาลฎีกาฯ มีคาสั่งประทับ
รับคาฟ้องเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิ งหาคม 2558 มีคาพิพากษาให้จาเลยทุกราย
ร่ วมรับผิดค่าเสี ยหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯได้มีหนังสื อถึงสานักงานอัยการสู งสุ ด เพื่อขอให้สานักงาน
การบังคับคดี สานักงานอัยการสู งสุ ด เป็ นผูด้ าเนิ นการบังคับคดีตามคาพิพากษาให้แก่ ธนาคารฯ โดยเมื่อ
เดือนมกราคม 2559 สานักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาฯเพื่อขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดี และศาลฎีกาฯได้มีคาสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่ วนของธนาคารฯได้แจ้งผลการสื บทรัพย์
141
ของลูก หนี้ ตามค าพิ พ ากษาทุ กรายให้พ นัก งานอัยการทราบแล้ว และเมื่ อวันที่ 5 ตุล าคม 2559 พนัก งาน
อัยการสานักงานคดีพิเศษได้นัดหมายตัวแทนจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ตัวแทนจากสานักงานป้ องกัน
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ร่ วมรับผิดค่าเสี ยหายต่อธนาคารฯ ทางธนาคารฯได้มีหนังสื อถึงสานักงานอัยการสู งสุ ด เพื่อขอให้สานักงาน
การบังคับคดี สานักงานอัยการสู งสุ ด เป็ นผูด้ าเนิ นการบังคับคดีตามคาพิพากษาให้แก่ ธนาคารฯ โดยเมื่อ
เดือนมกราคม 2559 สานักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นคาร้องต่อศาลฎีกาฯเพื่อขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับ
คดี และศาลฎีกาฯได้มีคาสั่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่ วนของธนาคารฯได้แจ้งผลการสื บทรัพย์
ของลูก หนี้ ตามค าพิ พ ากษาทุ กรายให้พ นัก งานอัยการทราบแล้ว และเมื่ อวันที่ 5 ตุล าคม 2559 พนัก งาน
อัยการสานักงานคดีพิเศษได้นัดหมายตัวแทนจากธนาคารแห่ งประเทศไทย ตัวแทนจากสานักงานป้ องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารฯให้ประชุมร่ วมกันเกี่ยวกับปั ญหาการบังคับคดีตามคา
พิพากษาศาลฎีกาฯ ซึ่งจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน โดยต่างฝ่ ายต่างจะใช้
อานาจหน้าที่ ตามกฎหมายและค าสั่งศาลฎี กาเพื่อบังคับ ต่อบรรดาจาเลยโดยถื อประโยชน์ และสิ ท ธิ ตาม
กฎหมายของธนาคารฯเป็ นสาคัญ
ต่อมาในวันที่ 17 สิ งหาคม 2560 จาเลยรายหนึ่ งของคดีอาญาของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ซึ่ งมิได้เป็ น
ลูกหนี้ ที่ผิดนัดชาระหนี้ ตามคดีแพ่ง ได้นาส่ งเงินจานวน 1,636 ล้านบาทให้แก่ธนาคารฯเพื่อเป็ นการชาระ
ค่าเสี ยหายบางส่ วนตามคดีอาญาฯ ดังกล่าว โดยทางธนาคารฯได้รับชาระและบันทึกเป็ นรายได้อื่นจากเงิน
ชดเชยความเสี ยหายตามคดีความ พร้อมทั้งมีหนังสื อถึงจาเลยให้ชาระค่าเสี ยหายตามคาพิพากษาดังกล่าว
ส่วนที่เหลือร่ วมกับจาเลยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคารฯ
ในปั จจุบ ันได้มี การนาค าพิ พ ากษาคดี อาญาฯ คดี ลม้ ละลายอื่น และคดี แพ่ งอื่น มาบังคับคดียึด ทรัพ ย์สิ น
จานองที่ เป็ นหลัก ประกัน ภาระหนี้ สิ น ตามบุ ริ ม สิ ท ธิ จ านองในคดี แ พ่ ง ของธนาคารฯเพื่ อ น าออกขาย
ทอดตลาด โดยศาลได้มีคาสั่งให้ธนาคารฯได้รับชาระหนี้ ในฐานะผูร้ ับจานองจากทรัพย์สินหลักประกัน
จ านองดัง กล่ า วตามที่ ธ นาคารฯได้ยื่ น ค าขอรั บ ช าระหนี้ จ านองไว้ ซึ่ งต่ อ มาในวัน ที่ 17 ตุ ล าคม 2561
กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาดและดาเนิ นการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจานอง
โดยมีบุคคลภายนอกประมูลซื้ อได้ในราคา 8,914 ล้านบาท ในปี 2562 ธนาคารฯได้รับเงิ นสุ ทธิ จากกรม
บัง คับ คดี ใ นส่ ว นของหลัก ประกัน ตามบุ ริ ม สิ ท ธิ จ านองที่ ข ายในคดี อ าญาฯ จ านวน 3,899 ล้า นบาท
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ซึ่งธนาคารฯได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยนามาหักค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่ายดาเนิ นคดีของธนาคารฯ
จานวน 1 ล้านบาท และได้นาเงินส่ วนที่เหลือ หลังหักค่าใช้จ่ายของกรมบังคับคดีจานวน 3,898 ล้านบาท
มาชาระดอกเบี้ยตามคาพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 จาเลยรายหนึ่งของ
คดีอาญาฯ ได้ยื่นฟ้ องคดีแพ่ งต่อธนาคารฯ โดยให้นาเงินตามจานวนทุ นทรัพ ย์ที่ ฟ้องบันทึก เป็ นเงินชาระ
ค่าเสี ยหายตามคาพิพากษาคดีอาญาฯ ดังกล่าว ซึ่งธนาคารฯได้ยื่นคาให้การแก้ต่างคดียืนยันตามที่ธนาคารฯ
ได้ปฏิบตั ิแล้วในปี 2563 ธนาคารฯได้รับเงินสุ ทธิ จากกรมบังคับคดีในส่ วนของหลักประกันตามบุริมสิ ทธิ
จานองที่ขายในคดีลม้ ละลายอื่นจานวน 3,524 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยนามา
หักค่าใช้จ่ายในการประกาศขายทรัพย์ จานวน 0.02 ล้านบาท และได้นาเงินส่ วนที่เหลือจานวน 3,524 ล้าน
บาท มาชาระดอกเบี้ยตามคาพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯแล้ว ส่วนคดีแพ่งอื่นปัจจุบนั ธนาคารฯได้รับเงิน
สุ ทธิจากกรมบังคับคดีในส่ วนของหลักประกันตามบุริมสิ ทธิจานองที่ขายในคดีแพ่งอื่นจานวน 1,223 ล้าน
บาท ซึ่งธนาคารฯได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยนามาชาระดอกเบี้ยตามคาพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ
แล้วจานวน 1,223 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาด
ทรัพ ย์ที่ เหลื อ 1 แปลง ในคดี อาญาฯ และดาเนิ น การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ น หลัก ประกันจานอง โดยมี
บุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ในราคา 7.29 ล้านบาท กาหนดการชาระเงินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สาหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯที่ได้เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องบังคับจานองทรัพย์สินหลักประกันจานองดังกล่าว

สุ ทธิจากกรมบังคับคดีในส่ วนของหลักประกันตามบุริมสิ ทธิจานองที่ขายในคดีแพ่งอื่นจานวน 1,223 ล้าน
บาท ซึ่งธนาคารฯได้ใช้สิทธิตามกฎหมายไทยโดยนามาชาระดอกเบี้ยตามคาพิพากษาคดีแพ่งของธนาคารฯ
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แล้วจานวน 1,223 ล้านบาท ต่อมาในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 กรมบังคับคดีได้มีการประกาศขายทอดตลาด
ทรัพ ย์ที่ เหลื อ 1 แปลง ในคดี อาญาฯ และดาเนิ น การขายทอดตลาดทรัพ ย์สิ นหลัก ประกันจานอง โดยมี
บุคคลภายนอกประมูลซื้อได้ในราคา 7.29 ล้านบาท กาหนดการชาระเงินวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
สาหรับในคดีแพ่งของธนาคารฯที่ได้เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องบังคับจานองทรัพย์สินหลักประกันจานองดังกล่าว
ศาลแพ่งได้มีคาพิพากษาให้ธนาคารฯได้รับชาระหนี้ตามมูลฟ้องต้นเงินเต็มจานวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่
28 กันยายน 2560 และต่อมาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ศาลอุทธรณ์ได้นดั ฟังคาพิพากษา ซึ่งพิพากษายืนตาม
คาพิพ ากษาศาลแพ่ ง และจาเลยได้ยื่นฎี กาเมื่ อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และธนาคารฯยื่นแก้ฎีกาเมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2562 ปั จจุบนั ศาลฎีกาได้อ่านคาพิพากษาแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยพิพากษายืน
ตามศาลอุทธรณ์
9.42.2 ในปี 2553 ธนาคารฯให้ กู้ยืม เงิ น แก่ บ ริ ษ ัท แห่ ง หนึ่ ง จ านวน 96 ล้านดอลลาร์ ส หรั ฐ (2,885 ล้านบาท)
โดยมีหลักประกันเป็ นหุ้นสามัญของสถาบันการเงินต่างประเทศแห่ งหนึ่ ง และหุ้นดังกล่าวอยู่ในนามของ
ธนาคารฯในสัดส่ วนร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคารฯไม่มีอานาจควบคุมในสถาบันการเงินนั้น
ธนาคารฯได้รั บ ช าระเงิ น ให้ กู้ยื ม ครบถ้ว นตามสั ญ ญาในเดื อ นกรกฎาคม 2554 แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้โ อนคื น
หุน้ สามัญที่เป็ นหลักประกันเนื่องจากบริ ษทั ฯต้องหาผูร้ ่ วมทุนที่เป็ นสถาบันการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคารฯ
9.42.3 ธนาคารฯพิจารณาหลักการในการดาเนิ นการปิ ดสาขาต่างประเทศบางแห่ ง ตามรายละเอี ยดขั้นตอนตาม
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ความเห็นของที่ปรึ กษากฎหมาย ซึ่ งสิ นทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการของสาขาไม่ มีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่องบการเงินของธนาคารฯ
จากผลของการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อทุก
ภาคธุรกิจและกลุ่มลูกค้าทัว่ ประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการต่าง ๆ ครอบคลุมถึงการ
พัก ช าระหนี้ การค้ าประกัน ของรั ฐบาล รวมถึ ง มาตรการชะลอการช าระเงิน เพื่ อให้ธ นาคารฯสามารถ
ช่วยเหลือผูก้ ูแ้ ละกลุ่มอุต สาหกรรมที่กาลังประสบปั ญหากระแสเงินสดในระยะสั้นให้กลับมาชาระหนี้ ได้
ธนาคารฯยังคงให้ความช่ วยเหลือลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินให้สินเชื่อที่
ธนาคารฯได้ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ลู ก ค้า ตามมาตรการของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยมี จ านวนเงิ น 201
พันล้านบาท
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ มีมติอนุมตั ิในหลักการและดาเนินการขาย
หุน้ ของบริ ษทั กรุ งไทยธุรกิจลีสซิ่ง จากัด ให้แก่บริ ษทั บัตรกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ในสัดส่วนเป็ นร้อยละ
75.05
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น
1. ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร

ชื่อบริษัท
ประกอบธุรกิจ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
เลขทะเบียนบริษัท

:
:
:
:

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การธนาคารพาณิชย์
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ. 335)
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ำกัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537
ส�ำนักงานใหญ่
: อาคาร 1
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3
อาคาร 2
เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2208-7000, 8000 โทรสาร: 0-2255-9391
Home Page
: krungthai.com
Krungthai Contact Center : 0-2111-1111

2. หลักทรัพย์ของธนาคาร
2.1 จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จำ� หน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�ำระแล้ว
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
รวมจ�ำนวน

72,005,040,437.50
13,976,061,250
5,500,000
13,981,561,250

บาท
หุ้น
หุ้น
หุ้น

จ�ำแนกเป็น
มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
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2.2 ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของธนาคาร
อันดับความน่าเชื่อถือ

จ�ำนวนที่เหลืออยู่

23 พ.ย. 2560 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ
เป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2560
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงิน
กองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ก�ำหนดและมีข้อก�ำหนดให้
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน)
หากทางการตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงิน

AA- (tha)
(ฟิทช์ เรทติง้ ส์
(ประเทศไทย))

20,000
ล้านบาท

1 มิ.ย. 2561 หุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สรอ.
ของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2561
ครบก�ำหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566

AA+ (tha)
(ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย))

230
ล้านดอลลาร์สรอ.

12 ก.ค. 2562 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ
เป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.
2572 ซึ่งผู้ออกตราสารเงิน
กองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อน
ก�ำหนดและมีข้อก�ำหนดให้
สามารถตัดเป็นหนี้สูญ
(ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน)
หากทางการตัดสินใจเข้า
ช่วยเหลือทางการเงิน

AA- (tha)
(ฟิทช์ เรทติ้งส์
(ประเทศไทย))

24,000
ล้านบาท

วันที่ออกตราสาร

ชนิด/ชื่อของตราสารหนี้

อายุ

วันครบก�ำหนด
ไถ่ถอน

ประเภท
การเสนอขาย

10 ปี
23 พ.ย. 2570 เสนอขาย
(Call option
ในประเทศให้แก่
ปีที่ 5)
ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่

5 ปี

1 มิ.ย. 2566

เสนอขาย
ในประเทศให้แก่
ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่

10 ปี
12 ก.ค. 2572 เสนอขาย
(Call option
ในประเทศให้แก่
ปีที่ 5)
ผู้ลงทุนสถาบัน
และ/หรือ ผู้ลงทุน
รายใหญ่
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ธุรกิจประกันชีวิต / ประกันภัย
1. บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต
ประกันชีวิต
9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9
ชั้น 1,20-27 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์: 1159
E-mail : customer.care@krungthai-axa.co.th
2. บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันวินาศภัย
1122 อาคาร KPI Tower ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2624-1111
โทรสาร : 0-2624-1234
3. บมจ. ทิพยประกันภัย
ประกันวินาศภัย
1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2239-2200
ธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง
4. บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
เช่าซื้อ
20 ชั้น 6-8 อาคารสวนมะลิ ถ.ยุคล 2
แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 0-2299-3800
โทรสาร : 0-2299-3801-2
5. บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง
เช่าซือ้
161 อาคารนันทวัน ชั้น 18 ถ.ราชด�ำริ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2651-8120
โทรสาร : 0-2254-6118
บัตรเครดิต/สินเชื่อบุคคล/สินเชื่อรายย่อย
6. บมจ. บัตรกรุงไทย
บัตรเครดิตและ
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถ.สุขุมวิท
สินเชื่อบุคคล
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2123-5000
โทรสาร : 0-2661-7721

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

อัตราการถือหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง
จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

ทางอ้อม(1)

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

135,500,000

67,750,000

50.00

-

หุ้นสามัญ

33,000,000

14,850,000

45.00

-

หุ้นสามัญ

600,000,000

60,000,000

10.00

-

หุ้นสามัญ

100,000,000

99,999,993

100.00

-

หุ้นสามัญ

10,000,000

4,899,998

49.00

2.00(2)

หุ้นสามัญ

49.29

-

หุ้นสามัญ

2,578,334,070 1,270,908,500
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7. บจ. เคทีซี นาโน
สินเชื่อรายย่อย
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น G ห้อง G3 เพือ่ การประกอบอาชีพ
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2123-5300
8. บจ. เคทีซี พรีเพด
บริการ
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น G ห้อง 102
การช�ำระเงิน
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
ภายใต้การก�ำกับ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2828-5568
9. บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
สินเชื่อรายย่อย
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น G ห้อง G4
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2123-5300
10. บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี)
สินเชื่อรายย่อย
89/457 หมู่ที่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
11. บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี)
สินเชื่อรายย่อย
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้นที่ 2
ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
12. บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรปราการ)
สินเชื่อรายย่อย
200/63 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ
13. บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร)
สินเชื่อรายย่อย
322/90 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
ธุรกิจหลักทรัพย์ / Holding Company
14. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
จัดการกองทุน
195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถ.สาทรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2686-6100
โทรสาร : 0-2670-0430
หมายเหตุ :
    
    
    
    

(1) อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย
(2) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
(3) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. บัตรกรุงไทย
(4) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
(5) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

อัตราการถือหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง
จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

ทางอ้อม(1)

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

5,000,000

1,247,500

24.95

75.05(3)

หุ้นสามัญ

10,000,000

2,495,000

24.95

75.05(3)

หุ้นสามัญ

6,000,000

1,497,000

24.95

75.05(3)

หุ้นสามัญ

1,000,000

-

-

100.00(4)

หุ้นสามัญ

1,000,000

-

-

100.00(4)

หุ้นสามัญ

1,000,000

-

-

100.00(4)

หุ้นสามัญ

1,000,000

-

-

100.00(4)

หุ้นสามัญ

20,000,000

19,999,986

100.00

หุ้นสามัญ

352

ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่

ประเภทธุรกิจ

15. บล. กรุงไทย ซีมิโก้
หลักทรัพย์
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8,15-17,19, 21
ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2695-5000
โทรสาร : 0-2695-5173
16. บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่
Holding Company
35 อาคารนานาเหนือ ชั้น 5 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-3047
โทรสาร : 0-2256-8659
ธุรกิจสนับสนุน
17. บจ. กรุงไทยกฎหมาย
บริการงาน
191/50-53, 55, 21 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์
กฎหมาย
ชั้น 18-19, 27 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2096-8800
โทรสาร : 0-2261-3748-50
18. บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ
บริการทั่วไป
96/12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1)
ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2791-9800
โทรสาร : 0-2935-3711
19. บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
บริการด้าน
22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 ซ.สุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท เทคโนโลยี
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 สารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0-2646-8000
20. บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย
บริการ Digital
944 อาคารสามย่านมิตรทาวน์ ชั้นที่ 25-26
Platform รวมถึง
ถ.พระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
บริการต่างๆ ที่
กรุงเทพฯ 10330
เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยี

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

อัตราการถือหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง
จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

ทางอ้อม(1)

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

259,127,200 129,563,600

50.00

หุ้นสามัญ

30,000,000

22,799,999

76.00

24.00(3)

หุ้นสามัญ

300,000

299,993

100.00

-

หุ้นสามัญ

1,400,000

1,399,990

100.00

-

หุ้นสามัญ

13,000,000

12,999,994

100.00

-

หุ้นสามัญ

30,000,000

-

-

100.00(5)

หุ้นสามัญ
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21. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์
5/13 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2558-7555
โทรสาร : 0-2558-7566
22. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)
5/13 หมู่ที่ 3 ชั้น 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
23. บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
999 อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หมู่ 1
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0-2131-1042-4
โทรสาร : 0-2131-1189
24. บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี
123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 12 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2246-9487
โทรสาร : 0-2246-9819
25. บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์
(ติดต่อส�ำนักงานคณะผู้ช�ำระบัญชี)
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 14 ห้อง 141
ถ.สาทรเหนือ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
26. บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป
98/3-10 ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2629-4488
โทรสาร : 0-2629-4469
27. บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล
43 อาคารธนสาร ถ.เชียงใหม่ เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2863-3288
โทรสาร : 0-2437-8123
หมายเหตุ :
    
    
    
    

(1) อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย
(2) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
(3) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. บัตรกรุงไทย
(4) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
(5) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

ประเภทธุรกิจ

จัดการระบบ
ช�ำระเงินระหว่าง
ธนาคาร

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

ทางอ้อม(1)

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

99,295

19.86

-

หุ้นสามัญ

ให้บริการหนังสือ 53,000,000
ค�้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์บน
ระบบบล็อกเชน
โรงแรม
10,177,800

11,750,000

22.17

-

หุ้นสามัญ

1,017,780

10.00

-

หุ้นสามัญ

นิคมอุตสาหกรรม 25,000,000

2,500,000

10.00

-

หุ้นสามัญ

806

30.51

-

หุ้นสามัญ

ผลิตและจ�ำหน่าย 129,354,620
สิ่งพิมพ์

20,814,928

16.09

-

หุ้นสามัญ

ผลิตและจ�ำหน่าย 500,489,990
อาหารกระป๋อง

62,145,000

12.42

-

หุ้นสามัญ

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

500,000

อัตราการถือหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง

2,642
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28. บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี
28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถ.สุรศักดิ์
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2238-3063-82
โทรสาร : 0-2236-8890, 0-2236-8892
29. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
30. กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส�ำหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24
ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
หมายเหตุ :
    
    
    
    

(1) อัตราการถือหุ้นทอดสุดท้าย
(2) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
(3) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บมจ. บัตรกรุงไทย
(4) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)
(5) ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่

ประเภทธุรกิจ

จ�ำนวนหุ้นที่
จ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมด

อัตราการถือหุ้น
ธนาคารถือหุ้นทางตรง
จ�ำนวน
หุ้นที่ถือ

ทางอ้อม(1)

สัดส่วนการถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้น

อุตสาหกรรม 11,113,018,280 4,499,394,589
เหล็ก

40.49

-

หุ้นสามัญ

Private Fund 21,100,000 18,590,302.70
(เป็นกองทุนที่จัดตั้ง
ขึ้นเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)
Private Fund 70,940,000 60,892,696.86
(เป็นกองทุนที่จัด
ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
วิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs)

88.11

-

ใบทรัสต์

85.84

-

ใบทรัสต์
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4. บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร

• ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้
> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดและ
มีข้อก�ำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน)
หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน

บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2009-9000
SET Contact Center : 0-2009-9999
โทรสาร : 0-2009-9991
E-mail : SETContactCenter@set.or.th
บมจ. ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ายบริการตลาดทุน งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124
โทรสาร : 0-2298-0835

> หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สรอ. ของ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2561 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566

บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (นายทะเบียน)
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์
1222 ชั้น AA ถ.พระรามที่ 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2296-5715
โทรสาร : 0-2683-1302

> ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ธนาคารกรุงไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ครบก�ำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก�ำหนดและ
มีข้อก�ำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน)
หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุ้นกู้)
ฝ่ายบริการตลาดทุน งานนายทะเบียนหลักทรัพย์
977/2 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 3
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124
โทรสาร : 0-2298-0835

• ผู้สอบบัญชี

บจ. ส�ำนักงาน อีวาย
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33
ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-9090
โทรสาร : 0-2264-0789-90

• ที่ปรึกษากฎหมาย

ฝ่ายนิติการ
กลุ่มก�ำกับงานกฎหมาย
สายงานก�ำกับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย
10 อาคารสุขุมวิท ชั้น 17 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2208-1770-79
บจ. กรุงไทยกฎหมาย
191/50-53 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์
ชั้น 18-19, 27 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-3739
โทรสาร : 0-2261-3748-50

356

5. อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร
ธันวาคม 2563

•

S&P Global Ratings
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• Stand-Alone Credit Profile (SACP)

•

Moody’s Investors Service
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• Baseline Credit Assessment (BCA)

•

Fitch Ratings
อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• Viability Rating
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.
อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
• ระยะยาว/ระยะสั้น
• แนวโน้ม
• หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.
• หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท

ธันวาคม 2562

BBB / A-2
Watch Negative (2)
bb+

BBB / A-2
Stable
bb+

Baa1 / P-2
Stable
baa3

Baa1 / P-2
Positive
baa3

BBB / F2
Stable
bbb-- (1)

BBB / F2
Positive
bbbBBB-

AA+ (tha) / F1+ (tha)
Stable
AA+ (tha)
AA- (tha)

AA+ (tha) / F1+ (tha)
Stable
AA+ (tha)
AA (tha)

(1) ธนาคารได้ไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ. ในเดือนธันวาคม 2562
(2) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ระบุอันดับความน่าเชื่อของธนาคาร และตราสารเป็น CreditWatch with negative implications

ในวันที่ 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings ได้ประกาศ “คง” อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ และอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ
ของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความท้าทายของสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินธุรกิจ ผลกระทบจากเศรษฐกิจเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้รับพิจารณาถึงความส�ำคัญในฐานะ 1 ใน 5 ธนาคารที่มีนัยต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ (D-SIB) และความเป็นธนาคาร
ที่มีความส�ำคัญในเชิงกลยุทธ์ต่อรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ธนาคารได้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท
ลง 1 notch เป็น AA- (tha) จากเดิม AA (tha) ตามเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตฉบับปรับปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึ่งส่งผลต่ออันดับความ
น่าเชื่อถือในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ได้ระบุถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมถึงความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น จึงได้ประกาศ CreditWatch with negative implications ส�ำหรับอันดับความ
น่าเชื่อถือของธนาคารและตราสาร
6. ข้อมูลส�ำคัญอื่น

ไม่มี
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ท�ำเนียบเครือข่ายบริการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

187

จุดบริการ
แลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

46

แห่ง

ภาคตะวันออก สาขาทั่วไป
เฉียงเหนือ

สาขาในประเทศ

25
แห่ง

976
4
44

151

ภาคเหนือ

สาขาทั่วไป

ภาคใต้

สาขาทั่วไป

สาขาทั่วไป
สาขาดิจท
ิ ัล

74

จุดบริการ

ศูนย์ธุรกิจ
ต่างประเทศ

ส�ำนักงาน

ส�ำนักงานธุรกิจ

151
94

ภาคตะวันออก สาขาทั่วไป

(ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขา,
จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ,
จุดบริการ ATM, ส�ำนักงานธุรกิจ และอื่นๆ
ได้ที่ krungthai.com/th/contact-us/ktb-location
หรือ สแกน QR Code)

หมายเหตุ: รวมส�ำนักงานใหญ่ และจุดบริการนอกสถานที่ ที่ให้บริการเกินกว่า 30 วัน

ช่องทางการติดต่อธนาคาร

ลูกค้าบุคคล
		 Krungthai Contact Center 0-2111-1111
		 Call.CallCenter@krungthai.com
ลูกค้านิติบุคคล
		 ลูกค้าธุรกิจ (เวลาท�ำการ 08.00-19.00 น.) 0-2111-9999
		 หน่วยงานภาครัฐ (24 ชั่วโมง) 0-2111-1144
		 Cash.management@krungthai.com
	
Krungthai Care

92

ภาคกลาง

สาขาทั่วไป

กทม. และ
ปริมณฑล

สาขาทั่วไป

301

1

สาขาดิจท
ิ ัล

1

สาขาดิจท
ิ ัล

6

จุดบริการ

6

จุดบริการ

6

จุดบริการ

8

จุดบริการ

2

จุดบริการ

2

สาขาดิจท
ิ ัล

ขอความช่วยเหลือหรือติชมบริการ
		 Krungthai Contact Center 0-2111-1111
		 ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล�ำโพง
		 กทม. 10331
		 complaint.center@krungthai.com

16

จุดบริการ
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สาขาต่างประเทศ / ส�ำนักงานผู้แทน

ณ 31 ธันวาคม 2563
สาขาคุนหมิง

ผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail

สาขาลอสแองเจลิส

รักษาการผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail
สาขามุมไบ

ผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail
สาขาพนมเปญ

ผู้จัดการสาขาอาวุโส
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
SWIFT
E-Mail

: นางสาววีราณี ธนสารวิมล
:	19th Floor, Shuncheng East Building,
No.11, Dongfeng Road (West),
Kunming, Yunnan, China, 650031
: +86 (871) 6313-8370
: +86 (871) 6313-8367
: KRTHTHBKKNM
: br.kunming@krungthai.com
: นายอิทธิสุนธร เนื่องยินดี
:	707 Wilshire Boulevard, Suite 3150
Los Angeles, CA. 90017, USA.
: +1 (213) 488-9897, 488-9899
: +1 (213) 891-0733
: KRTHUS6L
: br.losangeles@krungthai.com
: นายกสิณพงศ์ คงฤทธิ์
:	6th Floor, 62 Maker Chambers VI,
Nariman Point, Mumbai 400021,
India
: +91 (22) 2287-3741, 2283-7693
: +91 (22) 2287-3744
: KRTHINBB
: br.mumbai@krungthai.com
: นายวัชรพงษ์ สมพงษ์
:	149, Street 215, Sangkat phsar Depo 1,
Khan Toulkok, Phnom Penh 12153,
Cambodia
: +855 (23) 882-959, 883-720
: +855 (23) 883-719
: KRTHTHBKPMP
: br.phnompenh@krungthai.com

สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ

ผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
E-Mail

: นายสาคร จันสมุทร
:	10-11, Sivatha Road, Mondol 2,
Khum Svay Dangkum Siem Reap District,
Siem Reap 17252, Cambodia
: +855 (63) 964-758
: +855 (63) 964-759
: br.siemreap@krungthai.com

สาขาสิงคโปร์

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ผูบ้ ริหารสาขา : นายพิศิษฐ์ บูรณะกิจภิญโญ
ที่อยู		่
:	65 Chulia Street, OCBC Centre,
32-05/07, Singapore 049513
โทรศัพท์
: +65 6533-6691
โทรสาร
: +65 6533-0930
SWIFT
: KRTHSGSG
E-Mail
: br.singapore@krungthai.com
สาขานครหลวงเวียงจันทน์

ผู้จัดการสาขา
ที่อยู่		
โทรศัพท์
โทรสาร
E-Mail

: นายโชคชัย ลีลาภัทรพันธุ์
:	80 Lanexang Road, Ban Xiengyuen,
Chanthabouly, Vientiane Capital
People’s Democratic Republic of Lao
: +856 (21) 213-480, 222-761
: +856 (21) 222-762
: br.vientiane@krungthai.com

สาขาเคย์แมน

ผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย ผูบ้ ริหารสาขา : นายวิทยา อาชีวปาริสุทธิ
ที่อยู่		
:	5th Floor, Harbour Place,
103 South Church Street, P.O. Box 1353,
George Town, Grand Cayman KY1-1108
E-Mail
: br.cayman@krungthai.com
ส�ำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง

ผูจ้ ดั การส�ำนักงานผูแ้ ทนอาวุโส : นายวุฒิชัย เสริมส่งสกุลชัย
ที่อยู่		
:	Centre Point Tower, 7th Floor,
No.65, Corner of Sule Pagoda Road and
Merchant Street, Kyauktada Township,
11182, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์
: +95-9-420 277 056, +95-1-243 186
E-Mail
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ปี ฉ บั บ นี้
ใช้หมึกถั่วเหลือง
ในการพิ มพ์
ช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ใช้กระดาษปอนด์
ที่ผลิตจากเยื่อ
EcoFiber
ช่วยประหยัดพลังงาน
และรักษาสิ่งแวดล้อม

รายงานประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้ มีข้อความบางส่ วนที่ มีลักษณะเป็นการ
คาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้อง
กั บบทวิเคราะห์ และข้อมู ลอื่น ๆ (รวมถึ งโอกาส โครงการด� ำเนิ นงาน
และกลยุ ทธ์ทางธุรกิ จของธนาคาร) โดยข้อความในลั กษณะดั งกล่ าว
เป็นความเห็นของธนาคารในปัจจุบน
ั เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต แต่มไิ ด้
เป็ น การรั บ รองผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่ อ ย่ า งใด
โดยผลที่เกิดขึ้นจริงในอนาคตนั้น อาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ
จากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้ ผู้ลงทุนจึงควร
พิ จารณาและไม่อาจยึ ดถื อเอาข้อความที่ มีลักษณะเป็นการคาดการณ์
ในอนาคตได้
ดั ง นั้ น ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น ผู้ ล งทุ น จึ ง ควรใช้ ค วามระมั ด ระวั ง
และวิ จ ารณญาณของตนเองในการศึ ก ษาข้ อ มู ล ของธนาคารใน
รายงานประจ�ำปี 2563 ฉบับนี้

ผู้จด
ั ท�ำ

ทีม Business Risk and Macro Research
สายงาน Global Business Development
and Strategy
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ออกแบบ และจัดพิ มพ์
บจก. 21 เซ็นจูร่ี
โทร: 0-2150-9676-7

เคี ยงข้ า งไทย เคี ยงข้ า งคุ ณ
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