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การประกอบธุรกิจ 

  

 

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1 Statement of Direction วิสยัทัศน์ และพันธกิจ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) มี Statements of Direction เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาในการ
สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่งยืน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน  

ธนาคารกรุงไทยด าเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์ Growing Together มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการเติบโตและความม่ังคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น โดยมีพันธกิจได้แก่  

 ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน  

 ให้บริการและค าแนะน าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 

 ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น  

 

1.1.2  ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารและความคืบหน้าของแผนงานในปี 2562 

การเข้าสู่ยุคดิสรัปชั่น (Disruption) ที่เป็นสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั ง
ด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง องค์กรภาครัฐ รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ท าให้ธนาคารต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าและผู้ถือหุ้น โดยธนาคารได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
ส าคัญ ทั งการเร่งปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business Model) ปฏิรูประบบเทคโนโลยี ปรับปรุงกระบวนการท างาน 
รวมถึงปรับสมดุลของพอร์ตสินเชื่อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ปรับด้วยระดับความเสี่ยง  ทั งนี  ธนาคารมี
เป้าหมาย คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ควบคู่ไปกับการสนับสนุน
ภาครัฐในด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายการช าระเงินที่มีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญเป็นอย่างมากกับการพิจารณาทบทวนและก าหนดกรอบนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลให้มีการน าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  โดยธนาคารจัดให้มีการประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจัดการ
ของธนาคาร และผู้บริหารของบริษัทในเครือ เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส าคัญที่จะขับเคลื่อนกลุ่ม

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
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ธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  จากนั นฝ่ายจัดการน าความคิดเห็นที่ได้จากการประชุมฯ ไปประกอบการ
จัดท าแผนธุรกิจของธนาคาร และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ  เสร็จแล้วจึง
ด าเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทั งเป้าหมายที่ส าคัญให้พนักงานในองค์กรได้
ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคาร (KTB Business 
Strategy Seminar) เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารตั งแต่ผู้จัดการสาขา ผู้บริหารส านักงานเขต และผู้บริหารระดบั
ฝ่ายขึ นไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน ตลอดจนแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเชิงรุกให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
รวมทั งจะได้น ายุทธศาสตร์ไปถ่ายทอดแก่พนักงานในหน่วยงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน
ทั งธนาคารต่อไป  นอกจากนี  ธนาคารจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารสัญจร พร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
และสาขาในแต่ละภูมิภาคอย่างสม่ าเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธ์ที่ส าคัญในด้านต่างๆ รวมถึงรับทราบ
ปัญหาจากการด าเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด 

คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี วัดรายเดือน 
และติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการส าคัญต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงผลการด าเนินงานของธนาคาร
เปรียบเทียบกับธนาคารคู่เทียบและเป้าหมายตัวชี วัดรายไตรมาสจากรายงานผลการด าเนินงานของธนาคาร (KTB 

Performance Report) ในระหว่างปี  นอกจากนี  คณะกรรมการธนาคารยังได้มอบนโยบาย กลยุทธ์ และค าแนะน า
ต่างๆ ไปยังฝ่ายจัดการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดการรับไปด าเนินการแล้วต้องกลับมา
รายงานความคืบหน้าและผลส าเร็จต่อที่ประชุมฯ อย่างต่อเนื่อง 

ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมการช าระเงินและส่งเสริมการท าธุรกรรมการเงินผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดรับเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment)  ขณะเดียวกันก็ยังคงมุ่งมั่น
สนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตและมีศักยภาพสูงขึ น  โดยธนาคารมีเป้าหมายในระยะยาว คือ การเติบโตและ
สร้างก าไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (Sustainable Growth from Optimized Profitability) 

 ทั งนี  เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการท าให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ น มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ น  รวมทั ง
รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั นน าของประเทศ  ธนาคารยังคงด าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์ “3 Summits” ที่วางไว้  โดยตั งเป้าหมายว่าจะสร้างก าไรที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนผ่านการเติบโต
ของ Krungthai Digital Banking ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการต่อยอดจากบทบาทของธนาคารในการวางโครงสร้างพื นฐาน
อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา  ส าหรับปี 2562 แผนยุทธศาสตร์ “ 3 Summits” มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั งต่อยอดและขยายผลจากโครงการส าคัญที่เกิดขึ นในปีก่อนๆ ดังนี   

Summit ที่ 1: วางรากฐานให้แข็งแกร่งเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคต  

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงและกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี  (Technology 

Disruption) ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจต่างๆ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกค้า ธนาคาร
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จ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความรัดกุม และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั งพัฒนา
บุคลากรให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ดังนั น ธนาคารจึงให้ความส าคัญกับโครงการ
ที่จ าเป็นต่อการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งขององค์กร ดังนี   

การลงทุนพัฒนาระบบและเสริมสร้างความเข้มแข็งของโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพิ่มขึ น จากปกติที่ธนาคารใช้งบประมาณส าหรับการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology)  ประมาณหลักพันล้านบาทในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นงบลงทุนระดับมากกว่า 19,000 ล้านบาท
ระหว่างปี 2562 - 2566  ต่อเนื่องจากปี 2561 ส่วนหนึ่งได้น ามาใช้พัฒนาต่อยอด แอปพลิเคชัน “Krungthai NEXT” 
และลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น บล็อคเชน (Blockchain),ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ 
AI), การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีชีวมิติ (Biometrics Verification), การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics), ความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์(Cybersecurity) และคลาวด์ คอมพิวติง (Cloud Computing) เพื่อส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร เช่น เพิ่มฐานจ านวนผู้ใช้บริการ “Krungthai NEXT”  เพิ่มความสามารถ
ในการรองรับปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์  พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)  
ปรับกระบวนการท าธุรกรรมในสาขาและรูปแบบของสาขาโดยเน้นรูปแบบการให้บริการที่เป็นดิจิทัลมากขึ นเพื่อ
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั งยังให้ความส าคัญกับเรื่องความปลอดภัยและ
การรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในการใช้บริการของธนาคาร 

การดูแลก ากับกิจการที่ดี  ธนาคารให้ความส าคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเรื่อง “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต (Zero Tolerance)” โดยได้ด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม เพื่อให้ทุกระดับขององค์กรด าเนินงานตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ อันจะน าไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
ต่อไป โดยในปี 2562 ธนาคารได้ขยายผลการด าเนินการตามโครงการต้นแบบที่เกิดมาจากการระดมความคิดของ
หน่วยงานภายในธนาคารผ่าน โครงการส าคัญในปีก่อนๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Krungthai Compliance 

Champion และโครงการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ซึ่งมีกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน 
เป็นต้น  

การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร  ธนาคารมีการพัฒนาทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาทิ  

- ฝึกอบรมพนักงานสาขาเพื่อเพิ่มทักษะด้านดิจิทัล เช่น การจัดการและการสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้แก่ลูกค้าในการใช้ช่องทางบริการดิจิทัล (Digital Channel) ความรู้พื นฐานและบริการต่างๆ 
(Features) ของ Krungthai NEXT รวมทั ง ความรู้และความเข้าใจเรื่องความต้องการของลูกค้า 
(Customer Journey) เป็นต้น   

- สรรหาบุคลากรที่มีความสามารถด้านดิจิทัลผ่านพันธมิตรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย และนักเรียน
ทุนรัฐบาล เป็นต้น  
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Summit ที่ 2: สร้างก าไรที่เหมาะสมและยกระดับผลิตภัณฑ์เป็นการให้บริการที่ครบวงจร  

ในปี 2562 สินเชื่อของธนาคารเติบโตต่ ากว่าที่คาดไว้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวโน้มเศรษฐกิจชะลอตัว 
ปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์การก ากับดูแลใหม่ๆ ของทางการ เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  ธนาคาร
ยังคงให้ความส าคัญกับการเติบโตจากสินเชื่อที่มีคุณภาพดีอย่างต่อเนื่องทั งกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
ลูกค้ารายย่อย และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายจากการต่อยอดธุรกิจผ่านโครงการภาครัฐ  ทั งนี   ธนาคารให้
ความส าคัญในการควบคุมสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loan: NPL) ผ่านระบบการบริหารจัดการและ
ควบคุม NPL ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น เช่น การบริหารจัดการหนี ที่มีระบบการจัดชั นลูกหนี ใหม่ การขายหนี ต่างๆ 
รวมถึงแนวโน้มการเกิดหนี เสียใหม่จากการปล่อยสินเชื่อมีแนวโน้มลดลง เป็นต้น    

นอกจากนี  ธนาคารยังมุ่งเน้นการรักษาสัดส่วนค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage 

Ratio) ให้อยู่ในระดับที่ดี โดยธนาคารและบริษัทย่อยมี Coverage Ratio สูงกว่าร้อยละ 120 อย่างต่อเนื่อง   
ตลอดจนมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน  าหนักตามความเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั งธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการและครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ น 

ในภาพรวม ธนาคารเน้นการสร้างการเติบโตและสร้างก าไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนผ่านการ
ด าเนินการต่างๆ ดังนี  

ขยายฐานลูกค้าด้วยการต่อยอดจากโครงการภาครัฐ  ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการมี
ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ประโยชน์และรองรับธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) จึงได้เริ่มกระบวนการเก็บข้อมูล (Data 

Acquisition), การสร้างฐานข้อมูล (Data Foundation) รวมทั งการสร้างรายได้จากข้อมูล (Data Monetization) 
ผ่านการใช้การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตัวอย่างการด าเนินของธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อ
กรุงไทย SME for Siam Global House และสินเชื่อกรุงไทย SME ร้านค้าธงฟ้า เป็นต้น 

พัฒนาช่องทางการบริการในลักษณะหลายช่องทาง (Omni-Channel) โดยมีการปรับรูปแบบ เพิ่ม
ช่องทาง และยกระดับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ตั งแต่สาขา เครื่องให้บริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ 
แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Krungthai contact center) และตัวแทนธนาคาร 
(Banking Agents) เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร สามารถตอบโจทย์และ
สร้างประสบการณ์ในการใช้บริการที่ดีในลักษณะไร้รอยต่อ (Seamless Experience) ให้กับลูกค้าทุกระดับ  
ทุกเวลา ทุกสถานที่   

 ในปี 2562 ธนาคารได้น าแนวคิดการสร้างประสบการณ์ที่ดี (Customer Experience) มาปรับรูปแบบ
สาขาตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่ม 5 ระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เน้นรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม แต่
คงความเป็นสถาบันการเงินมืออาชีพ โดยสาขารูปแบบใหม่เปิดให้บริการแล้วหลายแห่ง อาทิเช่น ไอคอนสยาม  
สิงห์คอมเพล็กซ์  ไทยเบฟเวอเรจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต  มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาล 
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ศิริราช เป็นต้น ส าหรับการให้บริการในสาขารูปแบบใหม่นี  มีการแบ่งพื นที่เป็น 4 ส่วน ตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ได้แก่  

- Self Service Zone มีเครื่อง ATM Plus ที่สามารถท าธุรกรรมฝากและถอนเงินได้ภายในเครื่องเดียว 

- Banking Transaction Zone บริการธุรกรรมทางการเงิน 

- Advisory Zone ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 

- Segment Zone ประกอบด้วย Precious Plus Lounge ส าหรับรับรองลูกค้า Precious    
Event Zone พื นที่จัดกิจกรรมสัมมนาทางการเงิน และ Lifestyle Workshop Digital Learning 

Center พื นที่ส าหรับประยุกต์ใช้ Meet & Learn พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรี และ Co-Working Space 

พื นที่อิสระส าหรับคนรุ่นใหม่ใช้ท างาน 

นอกจากนี  แต่ละสาขาได้มีการออกแบบให้แตกต่างกันตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในแต่ละพื นที่ เช่น สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ดีไซน์ในแบบ Krungthai Cube - Campus, Connect, Community  ส่วน
สาขามหาวิทยาลัยบูรพา ดีไซน์แบบ  Loft - Young, Digital, Connect จัดวางพื นที่แบบอิสระปลอดโปร่งและเป็น
สัดส่วนชัดเจน เป็นต้น 

Summit ที่ 3 : สร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจในอนาคตจาก Krungthai Future Banking   

มุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใน 5 Ecosystems ยุทธศาสตร์ส าคัญของธนาคาร คือ การสร้างระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ (Ecosystem) ที่ธนาคารสามารถต่อยอดจากจุดแข็งของธนาคาร ได้แก่ การที่ธนาคารได้เข้าไปพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานระบบการช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ธนาคารมีฐานลูกค้าที่กว้างและมีความสัมพันธ์อันดี
กับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและลูกค้าในพื นที่ต่างจังหวัด และธนาคารมีความสามารถในการบริการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) เพื่อต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจ โดยในปี 2562 ธนาคารได้ก าหนด 5 Ecosystems เป็นเป้าหมาย
หลัก คือ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) กลุ่มการช าระเงิน (Payment) กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ 
(Health and Wellness) กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) และกลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) 
ทั งนี  ธนาคารมองเห็นว่าลูกค้า 5 กลุ่มดังกล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารที่ต้องพยายามรักษาไว้และยังสามารถใช้
เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบนิเวศทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ าวันของลูกค้าได้ 

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์และบริการส าคัญของ 5 ระบบนิเวศทางธุรกิจในปี 2562 ได้แก่ 
1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก ่

 การสนับสนุนนโยบาย National e-Payment เช่น Krungthai QR Code ผ่านผลิตภัณฑ์   
“เป๋าตุง” ซึ่งได้มีการติดตั งตามร้านค้าต่างๆ ทั่วประเทศแล้วกว่า 500,000 แห่ง โดยให้ความส าคัญ
กับร้านค้าในตลาดสดต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชนส่วนใหญ่
ของประเทศ   นอกจากนี  ธนาคารยังสนับสนุนบริการ MyPromptQR ซึ่งเป็นบริการรับช าระเงิน
ของร้านค้าด้วย QR Code ของลูกค้า โดยร้านค้าสามารถรับช าระเงินด้วยการสแกน QR Code 

ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ของลูกค้า ช่วยร้านค้าลดปัญหาการปฏิเสธการท ารายการหรือข้อพิพาทได้
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ด้วยการใช้ MyPromptQR ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ท ารายการเอง   อีกทั งระบบยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่
เหมาะกับการน ามาจัดโปรโมชั่นรายการส่งเสริมการขายได้ 

 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารได้ร่วมกับกรมบัญชีกลางพัฒนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แจกจ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแล้ว ประมาณ 11.6 ล้านใบ ณ สิ นปี 2561 รวมทั งได้จัดท าบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ส าหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติด
เตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 อีกกว่า 3 ล้านใบ โดยเริ่มแจกจ่าย
บัตรดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ การ
ช่วยเหลือค่าเดินทางทั ง รถประจ าทาง รถโดยสารบขส. รถไฟและรถไฟฟ้า รวมถึงมาตรการ
ช่วยเหลือเพิ่มเติมช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน  เพื่อช่วยเหลือผู้มี
รายได้น้อยกว่า 14.6 ล้านคนทั่วประเทศ 

            ปัจจุบัน ยอดการใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ ตั งแต่เริ ่ม
โครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2560 คิดเป็นวงเงินรวมทั งสิ นกว่า 122,000 ล้านบาท แบ่งเป็นการ
ใช้ต่างๆ ที่ส าคัญ เช่น จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค  78,000 ล้านบาท มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ระยะเร่งด่วนทั งสนับสนุนเงินให้ผู้ถือบัตร เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือค่าเลี ยงบุตร
กว่า 9,200 ล้านบาท   มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต  7,200 ล้านบาท  มาตรการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายช่วงปลายปี 5,600 ล้านบาท ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 2,700 ล้านบาท 
รถไฟ 530 ล้านบาท รถโดยสารบขส. 310 ล้านบาท  และรถโดยสารขสมก. 90 ล้านบาท  
เป็นต้น   ทั งนี   ปัจจุบันกองทุนประชารัฐ  ซึ่งรัฐบาลจัดตั งขึ นมาเพื่อเป็นกองทุนที่ใช้จ่ายด้าน
สวัสดิการแก่ผู ้มีรายได้น้อยได้ร ับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณจ านวน 
40,000 ล้านบาท สามารถใช้ในการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินโครงการบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐได้จนถึงเดือนกันยายน 2563     

 โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางในการใช้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง โดยในปี 2562 ธนาคารได้ติดตั งเครื่อง EDC (Electronic Data 
Capture) ณ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 30,000 แห่ง และติดตั งแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐใน
ร้านค้ากว่า 50,000  แห่ง โดยธนาคารมีแผนจะเพิ่มปริมาณร้านค้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินประชา
รัฐอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับจ านวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เพิ่มขึ นอีกกว่า 3 ล้านราย  

 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยปัจจุบันรัฐบาลมีงบประมาณในการ
จ่ายเบี ยยังชีพผู้สูงอายุปีละประมาณ 70,000 ล้านบาท ส าหรับผู้สูงอายุกว่า 9 ล้านคนทั่วประเทศ
ผ่านธนาคาร 

 มาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ “ชิมช้อปใช้” ธนาคารในฐานะธนาคารพาณิชย์
ของรัฐได้เข้าร่วมและเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่าน
โครงการชิมช้อปใช้ โดยธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ส าหรับเป็นช่องทางให้รัฐบาล
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สนับสนุนวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และเป็นช่องทางใน
การช าระสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยในฝั่งผู้ประกอบการซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็ก รวมถึงระดับชุมชน ธนาคารได้พัฒนา
แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อเป็นเครื่องมือให้ร้านค้าใช้ในการรับช าระเงิน  

เพื่อสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั ง 3 ระยะ (Phase) ให้ประสบความส าเร็จ ธนาคารได้
จัดให้มีโครงการ และการด าเนินการต่างๆ เพื่อสนับสนุนมาตรการ “ชิมช้อปใช้” เพิ่มเติม ดังนี  

- เพิ่มรูปแบบบริการใหม่แก่ เป๋าตัง ชิมช้อปใช้ เช่น Krungthai Connext แจ้งเตือนยอดใช้จ่าย-เงิน
คืนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์  G-Wallet ช่อง 2 และโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ (Chatbot) 
ค้นหาร้านชิมช้อปใช้ใกล้เคียง โดยระบบจะแสดงร้านค้าที่ใกล้เคียงจ านวน 10 ร้านค้าในรัศมี 10 
กิโลเมตร และแสดงเส้นทางใน Google Map เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการ
ค้นหาร้านค้าเพื่อใช้บริการ 

- บริการช าระค่าสินค้าจากร้านค้าชิมช้อปใช้บนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทย 
โดยธนาคารร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และไปรษณีย์ไทย สนับสนุน
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลผ่านมาตรการ “ชิมช้อปใช้” ทั ง 3 ระยะ ขยายการใช้จ่ายใน
ส่ ว น ข อ ง  G-Wallet ช่ อ ง  2 ใ ห้ ส า ม า ร ถซื อ สิ น ค้ า แ ล ะบ ริ ก า ร ผ่ า น ร ะ บบ เ ว็ บ ไ ซต์  
Thailandpostmart.com ของไปรษณีย์ไทย ซึ่ ง เป็นแหล่งรวมสินค้าชุมชนที่ ใหญ่ที่สุดใน  

ประเทศไทยในรูปแบบ e-Market Place โดยไปรษณีย์ไทยร่วมกับธนาคาร พัฒนาระบบการช าระ
เงินด้วยแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เม่ือซื อสินค้าในเว็บไซต์ดังกล่าว พร้อมมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ได้แก่ 
สิทธิรับเงินคืนจากมาตรการ “ชิมช้อปใช้”  คูปองส่วนลดส าหรับการใช้จ่ายสินค้าในหมวดอื่นๆ 
ครั งถัดไป และบริการขนส่งสินค้าจากออนไลน์สู่ปลายทางทุกที่ทั่วไทยด้วยบริการส่งด่วน (EMS) 
ส่งถึงผู้รับภายใน 1-2 วัน 

ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการขึ นทะเบียนร้านค้ากว่า 4,000 ราย และมีสินค้าซึ่งเป็นของดีของเด่นจากทั่ว
ประเทศมากกว่า 17,000 รายการ บนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว จะช่วยเพิ่มยอด
จ าหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่
ผู้ประกอบการรายย่อยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ น 

จากการด าเนินโครงการดังกล่าวพบว่า มีผู้ประกอบการร้านค้ารายใหม่ทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมมาตรการ
ดังกล่าวและติดตั งแอปพลิเคชันถุงเงินแล้ว (สมัครเข้าร่วมโครงการตั งแต่วันที่ 28 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2562) 
จ านวนกว่า 160,000 ราย และเมื่อรวมกับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกว่า 80,000 ร้านค้า ท าให้ยอดรวมร้านค้าที่เข้า
ร่วมมาตรการฯ มีจ านวนกว่า 170,000 ร้านค้าทั่วประเทศ 

การใช้จ่ายรวมของมาตรการชิมช้อปใช้ตั งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2563  มีผู้ใช้
สิทธิ์รวม 3 ระยะ จ านวนกว่า 11.8 ล้านราย มียอดการใช้จ่ายรวมทั งสิ น 26,981.9 ล้านบาท โดยเป็นการใช้จ่าย
ผ่าน  G-Wallet ช่อง 1 ประมาณ 11,650.9 ล้านบาท และ G-Wallet ช่อง 2 ประมาณ 15,330.9 ล้านบาท โดย
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ยอดการใช้จ่ายรวมแบ่งเป็นการใช้จ่ายร้านชิม 4,536.1 ล้านบาท  ร้านช้อป 18,691.3 ล้านบาท  ร้านใช้ 268.5 
ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 3,282.6 ล้านบาท และโรงแรม 153.4 ล้านบาท   นอกจากนี   ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้เติม
เงินไว้ใน G-Wallet ช่อง 2 กว่า 480,000 ราย และมียอดใช้จ่ายแล้วกว่า 390,000 ราย  

ทั งนี    การร่วมสนับสนุนการด าเนินโครงการชิมช้อปใช้ดังกล่าวของธนาคารเป็นการช่วยส่งเสริมการใช้
จ่ายในประเทศ ท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ โดยเม่ือประชาชนที่ได้รับสิทธิ์น าเงินไปใช้จ่ายตาม
มาตรการของโครงการจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระจายรายได้ไปสู่ชุ มชน ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของรัฐบาล    

 ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อน าเทคโนโลยีบล็อคเชนมาใช้ 
ธนาคารร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ด าเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) เพื่อยกระดับโครงสร้างพื นฐานสถาปัตยกรรมในการรองรับภารกิจของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง เช่น กรมบัญชีกลาง กรมสรรพาสากร  กรมสรรพสามิต  กรมศุลกากร  
ส านักงานบริหารหนี สาธารณะ เป็นต้น เพื่อน าบล็อกเชนมาใช้พัฒนาระบบงาน การจัดเก็บรายได้
ของรัฐบาล การหาแหล่งเงินทุน การบริหารทรัพย์สินและการประมูลงาน ยกระดับประสิทธิภาพ
ระบบงาน ลดขั นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยตัวอย่างโครงการต่างๆ เช่น 
ระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)  การคืนภาษีนักท่องเที่ยว การออมผ่าน
พันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Scripless Bond) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โครงการ
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ เป็นต้น    

โดยในเดือนพฤศจิกายน 2562 ธนาคารได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัด
กระทรวงการคลังเพื่อด าเนินงานโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน ยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงาน  น าร่อง 3 โครงการและเตรียมเปิดให้บริการในปี 2563 ได้แก ่

1. โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refunds for Tourists) เป็น
ความร่วมมือกันระหว่างกรมสรรพากร กรมศุลกากร และธนาคาร ในการน าระบบ  

บล็อกเชน มาใช้ในการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ 
โดยในระยะที่ผ่านมา มีจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มปีละไม่ต่ ากว่า 2 
ล้านคน ยอดมูลค่าการซื อสินค้าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท และมีจ านวนนักท่องเที่ยว
ขอคืนภาษี เฉลี่ย 2 แสนรายต่อเดือน จากสถิติส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจาก
ประเทศจีนที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มสูงสุด ประมาณร้อยละ 70 ดังนั นการน าเทคโนโลยี
บล็อกเชนมาใช้กับระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวจะช่วยเพิ่มความโปร่งใส 
มีความปลอดภัยสูง ยากต่อการปลอมแปลง และสามารถตรวจสอบได้  

นอกจากนี  ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของภาครัฐ โดยช่วยลด
เรื่องการตรวจเอกสาร ลดการใช้กระดาษได้สูงสุด 10 ล้านใบต่อปี ลดความหนาแน่น
ของคิวที่สนามบิน ลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงินสด และสามารถคัดแบบข้อมูลการ
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เดินทางเข้า-ออกได้ทันที จากเดิมใช้เวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของประเทศ กระจายรายได้ไปยังผู้ประกอบการรายย่อย 
สร้างงานและสร้างรายได้ให้กับประชาชนระดับรากหญ้า  

2. โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Government 

Procurement  : e-GP) ธนาคารร่วมมือกับกรมบัญชีกลางยกระดับระบบการจัดซื อจัด
จ้างภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ   

1) e-LG การออกหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ประกอบการในระบบ e-GP 
ซึ่งจะช่วยลดขั นตอนและการตรวจสอบหลักประกันของผู้ประกอบการ และสร้าง
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของหลักประกันที่น ามาใช้ โดยผู้ประกอบการ
สามารถขอ e-LG จากทุกธนาคารและผ่านระบบบล็อกเชนที่พัฒนา  

2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP มีการรวบรวมข้อมูลประวัติของ
ผู้ประกอบการนิติบุคคล รวมถึงระบบอันดับความน่าเชื่อถือ (Rating) ของ
ผู้ประกอบการตามผลงานในการท างานกับภาครัฐ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ
ลดระยะเวลา และภาระของผู้ประกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอขึ น
ทะเบียนผู้ประกอบการและการยื่นเสนอราคา โดยจากข้อมูลปี 2562 ภาครัฐมีการ
จัดซื อจัดจ้างกว่า 3.6 ล้านโครงการ วงเงินรวมกว่า 1.4 ล้านล้านบาท ลดภาระให้
ผู้ประกอบการกว่า 270,000 ราย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสของ
ระบบการจัดซื อจัดจ้าง ซึ่งช่วยผลักดันการใช้งบประมาณในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ นอกจากนี  ยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบ
การประเมินคุณภาพแบบบูรณาการของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐได้อีก
ด้วย  

3. โครงการออมพันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์  (DLT Scripless Bond) 
ธนาคารร่วมมือกับส านักงานบริหารหนี สาธารณะพัฒนาการออมผ่านพันธบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะช่วยให้การออกพันธบัตรรัฐบาล การจ าหน่าย รวมถึงการรับฝาก
หลักทรัพย์ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น    ท าให้ประชาชนทุกระดับชั นสามารถเข้าถึงการ
ออม ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวทั งในตลาดแรกและขยายตัวสู่ตลาดรองในอนาคต 
เสริมสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และช่วยลดขั นตอนในกระบวนการต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็วมากยิ่งขึ น ทั งนี  ระบบบล็อกเชน ยังช่วยสนับสนุนให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการจองซื อพันธบัตร รวมทั งส านักงานบริหารหนี สาธารณะ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยลดระยะเวลาในกระบวนการออกใบพันธบัตร
ทั งหมด จากเดิม 15 วันเหลือไม่ถึง 2 วัน โดยรัฐบาลจะเริ่มออกพันธบัตรออมทรัพย์
รัฐบาลผ่านระบบบล็อกเชนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563  
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ธนาคารเชื่อว่า การน านวัตกรรมและเทคโนโลยี Blockchain มาขับเคลื่อนการด าเนิน
โครงการต่างๆ ดังกล่าว จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและประเทศชาติเข้าสู่
ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต 

 พัฒนาระบบรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับ
กรมบัญชีกลาง  พัฒนาระบบการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of 
Government) เพื่อเพิ่มช่องทางการรับช าระเงิน รายได้และเงินอื่นๆ จากประชาชนและภาคธุรกิจ 
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และยังช่วยลดขั นตอนการน าเงินส่งคลังให้กับหน่วยงานภาครัฐอีก
ด้วย โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบงานเบ็ดเสร็จส าหรับการรับและน าเงินส่งคลั งของหน่วยงาน 

ของรัฐ ซึ่งครอบคลุมการท าธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น 
การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่าใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต โดยประชาชนและภาคธุรกิจไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วยตนเอง สามารถท าธุรกรรมผ่านทางเว็ บไซต์ 
www.epayment.cgd.go.th โดยการออกใบแจ้งการช าระเงิน (Bill Payment) เพียงเลือกรายการ
หรือหน่วยงานที่ต้องการช าระ และน าไปช าระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น Krungthai 

NEXT, Krungthai Corporate Online, ตู้  ATM, เครื่อง EDC ณ จุดบริการของกรมบัญชีกลาง 
ตลอดจนสาขาของธนาคารกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และเมื่อประชาชนและภาคธุรกิจช าระเงิน
ส าเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ทันที ในขณะเดียวกันข้อมูลการรับและน าส่งเงินจะ
เชื่อมโยงเข้าระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System:  GFMIS) โดยอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มให้บริการกับ
หน่วยงานน าร่องที่เริ่มด าเนินการรับช าระเงินและน าเงินส่งคลังผ่านระบบการรับช าระเงินกลางฯ 
แล้วตั งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 และธนาคารได้เตรียมขยายผลโครงการไปสู่ส่วนราชการอื่นๆ ที่มี
ความพร้อมต่อไป ทั งนี   ธนาคารเป็นสถาบันการเงินเพียงแห่งเดียวที่เป็นตัวกลางในการรับเงินและ
น าเงินส่งคลัง GFMIS โดยอัตโนมัต ิ

2. กลุ่มการช าระเงิน (Payment) ได้แก่  

 Krungthai NEXT พัฒนาฟังก์ชันและบริการต่างๆ เพิ่มเติมในปี 2562 เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า เช่น บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง ATM กว่า 8,000 เครื่องทั่วประเทศ 
บริการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีขั นต่ าและไม่เสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี บริการตรวจสอบเครดิต  

บูโรออนไลน์ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง บริการ Krungthai Connext แจ้งเตือนความเคลื่อนไหว
ทางการเงินผ่าน LINE โดยไม่มีค่าใช้จ่าย บริการสมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะที่รู้ใจที่จะแนะน า
รายการธุรกรรมที่ส าคัญพร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละท่าน รวมทั งบริการ Chatbot 

ช่วยตอบค าถามที่พบบ่อย เป็นต้น    ส าหรับจ านวนผู้ใช้แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT ในปี 
2562 อยู่ที่กว่า 7 ล้านราย เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่องจากกว่า 3.5  ล้านรายเมื่อเดือนธันวาคม 2561 
และมีจ านวนผู้ใช้บริการ Connext กว่า 5 ล้านราย  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หน้าที่ 11 

 

 Krungthai Travel Card ที่เป็นนวัตกรรมที่ธนาคารซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกที่น าเสนอต่อตลาดในปี 
2560 และในปี  2562 ธนาคารได้น า เสนอผลิตภัณฑ์ ใหม่ เพื่ อขยายฐานลูกค้า  ได้แก่   
บัตร Krungthai Travel UPI Debit Card เพื่อรองรับการใช้จ่ายในสกุลเงินหยวนและขยายระบบ
นิเวศกลุ่มการช าระเงินในประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี ธนาคาร
ยังพัฒนาฟังก์ชันและบริการต่างๆ เพิ่มเติม เช่น การเปิดใช้งานบัตร Krungthai Travel Card ได้
เองผ่าน Krungthai NEXT การเพิ่มสกุลเงินรูเบิลรัสเซีย โครนาสวีเดน โครนนอร์เวย์ โครนเดนมาร์ก 
โคเรียวอน ไต้หวันดอลลาร์ และอินเดียนรูปี เป็นต้น รวมทั งได้เปิดให้บริการบัตรเสริม Krungthai 

Travel Card (Supplementary Card) เพื่อให้ผู้ถือบัตรเดิมสามารถออกบัตรเสริมให้แก่บุคคลอื่น
ได้ เพื่อขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือลูกค้าที่มีการส่งบุตรหลานหรือบุคคลในครอบครัว
ไปศึกษาต่อต่างประเทศ รวมถึงตลาดนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว ปัจจุบันธนาคารมีจ านวนผู้ถือ
บัตร Krungthai Travel Card กว่า 5 แสนราย 

 บริการรับช าระใบสั่งออนไลน์ครบวงจร ร่วมกับส านักงานต ารวจแห่งชาติพัฒนาระบบใบสั่ง
ออนไลน์แบบครบวงจรโดยเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งทุกสถานีกับกรมการขนส่งทางบก อ านวยความ
สะดวกให้เจ้าหน้าที่ต ารวจในการดูรายงานและข้อมูลต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการออกใบสั่ง ส่วน
ประชาชนสามารถช าระค่าปรับผ่าน ช่องทางของธนาคาร ได้แก่ สาขา เครื่อง ATM แอปพลิเคชัน 
Krungthai NEXT รวมทั ง ตัวแทนของธนาคาร (CenPay ตู้บุญเติม และไปรษณีย์ไทย) นอกจากนี 
ธนาคารอยู่ระหว่างการเตรียมขยายการช าระใบสั่งผ่านเว็บไซต์และต่างสถานีต่อไปในอนาคต 

3. กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) ได้แก่  

 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
ประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและครอบครัวจ านวนประมาณ 5 ล้านคน จากการเบิกจ่าย
แบบเดิมมาเป็นการใช้บัตรประชาชนท าธุรกรรมผ่านเครื่องรับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) โดยมีการ
ติดตั งเครื่อง EDC กว่า 5,600 เครื่องที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง 
ท าให้การใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว โดยในปี 2562 รัฐบาล
ก าหนดวงเงินรวมของโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเป็นจ านวนกว่า 70,000 
ล้านบาท 

 โรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) ด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกับสถานพยาบาลทั งของ
รัฐและเอกชนที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  โดยธนาคารเป็นผู้
ให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรด้วยบริการ Total Financial Solutions for Smart 

Hospital เช่น การบริหารจัดการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online  บริการช าระเงิน
ผ่านเครื่อง EDC  บริการช าระเงินด้วยตนเองผ่านเครื่อง Self-Payment Machine ด้วยบัตรเดบิต 
บัตรเครดิต QR Code   ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)  บริการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น 
ทั งนี  ธนาคารได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลหลายแห่งในปี 2562 เช่น โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)  
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โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นต้น เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆ ใน
การก้าวสู่ Smart Hospital    

4. กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) ได้แก่  

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  ธนาคารได้รับความไว้วางใจจากกองทุน กยศ. ให้
เป็นผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมตั งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2562 ธนาคารได้ร่วมมือ
กับ กยศ. ร่วมลงนามในสัญญาจ้างจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล 
(Digital Student Loan Fund System: DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานของกองทุนฯ ผู้กู้ยืม
และผู้ค  า ในรูปแบบไร้เอกสาร (Paperless) และ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital 
ID) ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบ ท าให้การบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยความรวดเร็วและปลอดภัย สอดคล้องกับนโยบาย National e-Payment 

จนถึงปัจจุบัน กยศ. ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้วกว่า 5.64 ล้านราย และมีวงเงินประมาณ 
607,000 ล้านบาท ทั งนี  ในปี 2562  กยศ. ได้ด าเนินการปล่อยกู้แล้วกว่า 26,000 ล้านบาทแก่
นักเรียนกว่า 534,000 ราย ซึ่งธนาคารได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของ กยศ. 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

 โครงการมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)  ธนาคารได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ทั่วประเทศในโครงการ Smart University เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคม
ไร้เงินสด โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษากับระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารและให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มของธนาคาร เช่น 
บัตร Smart Card ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย การติดตั งเครื่อง EDC ตามจุด
รับช าระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย บริการ QR Code เพื่อรับช าระเงิน และการพัฒนา 
University Mobile Application เพื่อสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด  

ทั งนี  ธนาคารได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในปี 2562 ได้แก่ มหาวิทยาลัย
บูรพา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏหลายแห่ง (นครสวรรค์ 
ราชนครินทร์ สงขลา วไลยอลงกรณ์ มหาสารคาม อุตรดิตถ์ เป็นต้น) 

5. กลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่  

 ตั๋วร่วมแมงมุม ธนาคารร่วมมือกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อออกบัตร
เดบิตแมงมุมเมื่อเดือนกันยายน 2561 ปัจจุบันสามารถใช้บัตรดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้ทั ง
สายสีน  าเงินและสายสีม่วง และธนาคารจะต่อยอดให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบ โดย
วางแผนขยายบริการตั๋วร่วม (Common Ticketing System) ไปยังรถไฟฟ้าสายอื่นๆ แอร์พอร์ต  
เรล ลิงค์ และรถโดยสาร ขสมก. ต่อไปในอนาคต 
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 ช าระค่าโดยสารรถโดยสารแบบไร้เงินสด ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 
ด าเนินโครงการรับช าระค่าโดยสารแบบไร้เงินสดบนรถโดยสารของ ขสมก.ทุกคัน ให้บริการ 129 
เส้นทางบนรถโดยสาร ขสมก. กว่า 3,000 คัน ตั งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป ผู้ใช้บริการ
สามารถช าระค่าโดยสารผ่านเครื่อง EDC ด้วยบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (ช าระค่าโดยสารเป็น
รายเที่ยว) บัตรโดยสารล่วงหน้าอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่จ ากัดจ านวนเที่ยว) บัตรนักเรียน นักศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ บัตรเดบิต-เครดิตที่มีสัญลักษณ์ Contactless ของทุกธนาคาร และบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ รวมทั งสแกน QR CODE เพื่อช าระ ค่าโดยสารผ่าน Krungthai NEXT หรือ บริการธนาคาร
ทางโทรศัพท์มือถือของทุกธนาคาร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนในการช าระค่าโดยสารและส่งเสริมสังคมไร้เงินสด ปัจจุบัน ขสมก. มีผู้โดยสาร 500,000 
คนต่อวัน และมีเที่ยวเดินทางมากกว่า 1,000,000 ครั งต่อวัน  

ธนาคารเชื่อม่ันว่า การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าใน 5 ระบบนิเวศทางธุรกิจโดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อม
เมือง ผ่านการใช้จุดแข็งจากฐานลูกค้าภาครัฐและลูกค้าในต่างจังหวัดมาขับเคลื่อนมาตรฐานของตลาดและของ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้ไปถึงประชาชนทุกภาคส่วน จะท าให้ธนาคารสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้อย่าง
มั่นคง รวมทั งจะเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพ และช่วยให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ยังไม่เข้าถึง
บริการทางการเงิน (Unbanked)  ที่ในช่วงที่ผ่านมามีการเดินบัญชีผ่านธนาคารน้อยหรือไม่มีหลักฐานแสดงรายได้
ที่สม่ าเสมอ  ซึ่งการขยายธุรกิจผ่านระบบนิเวศเป้าหมายจะช่วยให้ธนาคารได้รับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
มาใช้วิเคราะห์และสนับสนุนการขยายธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปใน
อนาคต 

1.1.3 ทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการที่ส าคัญของธนาคารในปี 2563 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทยด้วยการให้บริการ
ทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ รวมทั งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติโดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าและคนไทย
ในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั งเครื่อง 
EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมช้อปใช้ ตลอดจนโครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 
ตามวิสัยทัศน์ Growing Together ภายใต้ผู้ที่เกี่ยวข้องส าคัญกับธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1.ลูกค้า เชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วยบริการทางการเงิน (Financial Solution) ที่ครบ
วงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต 

2.สังคม น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับการท าธุรกรรมการเงินของคนไทย ผ่านช่องทางให้บริการ
และเครือข่ายของธนาคารที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนของธนาคาร (Banking Agent) 

3. พนักงาน  มุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ค านึงถึงคุณภาพการให้บริการและคุณธรรม 

4. ผู้ถือหุ้น  มุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น 
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ธนาคารยังคงให้ความส าคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่   
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน รวมทั งเป็นกลไกในการผลักดันนโยบาย
ส าคัญๆของประเทศ  กลุ่มการช าระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบ
โจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai 
Corporate Online บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับบริการสู่ 
Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่
เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดตั งระบบช าระเงินด้วย QR Code ติดตั งเครื่อง 
EDC เพื่อรับช าระเงินในรถโดยสาร ขสมก.  

เพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ของธนาคาร  ธนาคารจะลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2563 ตามแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระยะยาว ระหว่างปี 2562 - 2566 ภายใต้งบลงทุน
มูลค่ากว่า 19,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการเงินและสนับสนุนการตอบโจทย์ธุรกิจด้านดิจิทัลของ
ธนาคาร     

ทั งนี  กลยุทธ์และเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส าคัญของธนาคารภายใต้แผนระยะยาวดังกล่าว ได้แก่ 

- Anytime Anywhere สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ทุกช่องทาง ทุกที่ทุกเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 

- Intelligent Operation มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ ยืดหยุ่น รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

- De-Constructing the Core แปลงระบบ Core Banking เดิมที่มีขนาดใหญ่และไม่ยืดหยุ่นให้เป็น 
Module เล็กๆ เพื่อรองรับการท างานแบบ Agile และลดความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- Integrated to the Ecosystem เครือข่ายของธนาคารสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายพันธมิตรได้
อย่างลงตัว เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมาย 

- Event Enabled Enterprise (E3) สามารถรู้กิจกรรมที่ลูกค้าท าและเสนอโปรโมชั่นได้ทันที ตรง
เวลา และ ตรงใจ 

- Data-driven Bank มีฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขั นสูงที่เข้าใจความต้องการ พฤติกรรม
และเป้าหมาย  รวมทั งการตัดสินใจของลูกค้าเป็นอย่างดี 

- Flexible Multi-Speed IT สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดได้ ด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น
และรวดเร็วเข้ากับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา  

 เพื่อสนับสนุนการเป็นแพลตฟอร์มทางการเงินที่สามารถเชื่อมต่อทุกความต้องการของลูกค้าจากการ
วางรากฐานโครงสร้างทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลครบวงจรเชื่อมโยงประชาชนกลุ่มฐานรากและสังคมเมือง 
ตลอดจนเริ่มต้นสู่การเป็น Open Banking (การเปิดเผยข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม) 
ผ่านการใช้แพลตฟอร์มเป๋าตังและ E-Wallet  ซึ่งเป็นระบบเปิดเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบของ
ธนาคารผ่าน Application Program Interface (API) ได้ ท าให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินโดยไม่ต้องมี
บัญชีธนาคารและเข้าถึงประชาชนมากขึ น รวมทั งเปิดให้พันธมิตรเข้ามาร่วมท าธุรกิจพร้อมกับการพัฒนาต่อยอด
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ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของธนาคาร โดยการด าเนินการดังกล่าว ธนาคารจะ
ยึด Customer Centricity & Solutions หรือ การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินจากการค านึงถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มฐานลูกค้า (Customer Segments) การน า Data 
Analytics มาวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าและแก้ไขปัญหาของลูกค้า (Pain Point) ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ธนาคารผ่านการด าเนินโครงการส าคัญต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่างๆ ของธนาคาร
ในอนาคต รวมทั งก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมทั งลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก (sSME)  กลุ่มลูกค้ามั่งคั่ง 
(Wealth) ลูกค้ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มพนักงานเงินเดือน ตลอดจนกลุ่มนักศึกษา  

ส าหรับยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารในปี 2563 จะให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอด
ธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า” ทั งจากหน่วยงานภาครัฐที่เป็นลูกค้าหลักและพันธมิตรรายอื่นผ่านการขับเคลื่อนองค์กร
ใน 2 รูปแบบส าคัญ คือ  

(1) แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier (สายงานด้าน Traditional Banking): เน้นเพิ่มประสิทธิภาพ
และลดต้นทุนการด าเนินงานของหน่วยงานหลักต่างๆ เพื่อปกป้องฐานธุรกิจเดิมและลูกค้าของ
ธนาคาร 

(2) แบบเรือเร็วหรือ Speed Boat (สายงานด้านดิจิทัล): มุ่งท าธุรกิจในรูปแบบของ Agile โดยมีหลักการ
ท างานแบบเรียนรู้จากข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว (Fail Fast Learn Fast) อาศัยความคล่องแคล่ว  
รวดเร็ว และวิเคราะห์ข้อมูลบน Digital Platform / Open Banking เพื่อทดลองและเสาะแสวงหา
ธุรกิจแบบใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจจากคู่ค้าของลูกค้า รวมทั งความร่วมมือต่างๆ กับโครงการของ
รัฐบาล   

ทั งนี   แนวคิดการมุ่งสู่ Open Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ของธนาคารจะเป็นรูปแบบการ
ด าเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงานด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความคล่องตัวและความรวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
อย่างการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาท าธุรกิจเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจด้านดิจิทัล 
ของธนาคารบนรูปแบบและโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเมื่อธนาคารค้นพบรูปแบบธุรกิจที่แน่นอนและสามารถต่อยอด
ธุรกิจ สามารถสร้างรายได้ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้ ธนาคารก็จะน าเรือบรรทุกเครื่องบิน (สายงานด้าน Traditional 

Banking) เข้ามาร่วมท าธุรกิจด้วย ตัวอย่างเช่น การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อให้กับคู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain) ของโครงการบัตรสวัสดิการและชิมช้อปใช้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค บริษัท
โมเดิร์นเทรด ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าชุมชน เป็นต้น  

การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ท าให้ธนาคารก าหนดโครงการส าคัญปี 2563 เพื่อสนับสนุน
แผนงานต่างๆ ของธนาคาร ไว้ดังนี  

1. Invisible Banking โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มบริการใหม่ๆ ให้แก่ “Krungthai NEXT” ซึ่งเป็น 
ธนาคารทางโทรศัพท์มือถือของธนาคาร รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มี
เสถียรภาพ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วไทย  นอกจากนี  ธนาคารยังมุ่ง
พัฒนาการให้บริการ ควบคู่กับการฝึกทักษะแก่พนักงานให้รองรับการก้าวไปสู่ Invisible Banking 
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2. Government as a Platform ธนาคารมุ่งสนับสนุนนโยบายและมาตรการของรัฐบาล โดยการพัฒนา
นวัตกรรมและโครงสร้างพื นฐานทางเทคโนโลยีให้สามารถรองรับการให้บริการที่สอดคล้องกับ
แผนงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะมีส่วนช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐที่มีเป้าหมายให้
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแล้ว ธนาคารยัง
สามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มได้ด้วย 

 จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื นฐานการเงินของประเทศไทยหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา 
ส่งผลให้ธนาคารได้รับโอกาสต่อยอดจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ นของฐานลูกค้าใหม่ ฐานเงินฝาก 
และสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากความส าเร็จของKrungthai NEXT ที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 7 ล้านราย  
Krungthai Connext มีผู้ใช้งาน 5 ล้านราย บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรกที่สามารถแลกเงินตรา
ต่างประเทศได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงในอัตราพิเศษถึง 18 สกุลเงินหลักที่มีผู้ถือบัตรกว่า 5 แสนราย ผู้กู้ยืม
กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กว่า 5 ล้านราย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.6 ล้านราย โครงการชิมช้อปใช้
ที่ให้บริการแอปพลิเคชันเป๋าตังกับประชาชน 15 ล้านราย แอปพลิเคชันถุงเงินกับร้านค้ากว่า 1.6 แสนแห่ง 
ตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจ านวนกว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ ท าให้ธนาคารมีฐานลูกค้าและประชาชน
มากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อมเป็นผู้น าในการวางโครงสร้างพื นฐานของประเทศ  ซึ่งทั งหมดนี เป็น
สิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์และทิศทางที่ถูกต้องของธนาคารที่อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย 

ธนาคารคาดว่าการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการส าคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุน
นโยบายของภาครัฐ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0  การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความเหลื่อมล  าและ
ช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม  นอกจากนี  ยังจะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านดิจิทัลของ
ธนาคาร ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) ต่อธนาคาร  สอดคล้องกับ Statement of 

Direction วิสัยทัศน์ และ พันธกิจที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั งพนักงาน ลูกค้า สังคม และ
ผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร 
 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 

 1.2.1 ประวัติความเป็นมา  

ธนาคารก่อตั งขึ นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จ ากัด กับ
ธนาคารเกษตร จ ากัด โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรก ที่น าหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารได้เริ่มเปิดท าการซื อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ตั งแต่ วันที่ 2 สิงหาคม 2532 เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ ากัด เมื่อวันที่   
24 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า “บมจ  . ธนาคารกรุงไทย” เลขทะเบียน บมจ.335 (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 0107537000882) 
ชื่อย่อ KTB 

ในเดือนสิงหาคม 2530 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี สินของธนาคารสยาม จ ากัด มาด าเนินการ และใน
เดือน พฤศจิกายน 2541 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี สินของธนาคารมหานคร จ ากัด (มหาชน) มาด าเนินการ  
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ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผล
ขาดทุนสะสม โดยการลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10  บาท เหลือมูลค่าหุ้นละ  5.15  บาท 

ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีนโยบายที่จะลดสัดส่วน
การถือหุ้นธนาคารลง ธนาคารจึงได้เสนอขายหุ้นที่ถือโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
จ านวน 3,000 ล้านหุ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก จึงมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มอีก 450 ล้านหุ้น  
รวมเป็นหุ้นที่ออกจ าหน่ายทั งสิ น 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 8.50 บาท ส่งผลให้กองทุน
ฟื้นฟูฯ ถือหุ้นร้อยละ 56.4 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั งหมดของธนาคาร ณ ขณะนั น 

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด าเนินการเพิ่มทุนโดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 2,796.31  
ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (Rights 
Offering) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 12.60 บาท โดยหลังจากการเพิ่มทุนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินยังคงถือหุ้น ร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ  ณ 31 ธันวาคม 2555 

 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ธนาคารมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 
Supervision) ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ให้มีความมั่นคง ด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทใน
กลุ่ม ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารได้จัดกลุ่มของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมเพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจหลักของธนาคาร และเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ดังนี  

1) กลุ่มบริษัทย่อย 

หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ 50 
ของทุนช าระแล้ว ทั งนี  เพื่อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของธนาคารและมีความส าคัญเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของ
ธนาคาร มุ่งเน้นการให้บริการแก่ธนาคารเป็นหลัก หรือเป็นช่องทางให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร ซึ่งการด าเนิน
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทย่อยจะสอดคล้องตามแนวนโยบายและแผนกลยุทธ์ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี ได้แก่  

▪ บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ในด้านงานบริการขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความ
สะอาด  งานบริหารอาคารและศูนย์ฝึกอบรม งานบริหารธุรกิจการพิมพ์ งานบริการติดตามทวงถามหนี  งานบริการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ งานบริการอื่นๆ  และให้บริการขนส่งเงินสดและเอกสารแก่สถาบันการเงินอื่น รวมถึงหน่วยงาน
ของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาต 

▪ บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ให้บริการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านการ
เช่าพื นที่เพื่อติดตั งระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านพัฒนาระบบงาน และ ให้บริการด้านค าปรึกษาแก่องค์กรอื่นๆ ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร 

▪ บจ. กรุงไทยกฎหมาย ประกอบธุรกิจให้บริการงานด้านกฎหมายกับธนาคารรวมถึงบริษัทในเครือ 
และหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 
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▪ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน 
และกิจการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

▪ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน ให้บริการแก่ลูกค้าทั งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั งกลุ่มลูกค้าธุรกิจของธนาคาร (ปัจจุบันบริษัทได้หยุดด าเนินกิจการ และธนาคารอยู่ระหว่างทบทวน
แผนการด าเนินธุรกิจ) 

▪ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง ประกอบธุรกิจให้เช่าซื อและการให้เช่าซื อแบบลีสซิ่ง ส าหรับสังหาริมทรัพย์
ทุกประเภท ธุรกิจแฟคเตอริ่ง และเช่าซื อสินค้าอุปโภคและบริโภค (ธนาคารอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับ
โครงสร้างการด าเนินธุรกิจ) 

▪ บจ. เคทีซี นาโน ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

▪ บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของ บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ านวน 
4 บริษัท ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก ากับ (ธนาคารลงทุนทางอ้อมผ่าน บจ. เคทีซี พิโก 
(กรุงเทพฯ)) โดย บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ลงทุนใน บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี)  บจ. เคทีซ ี พ ิโก (ปทุมธานี)  
บจ. เคทีซี พิโก  (สมุทรปราการ) และ บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) ร้อยละ 100) 

2) กลุ่มบริษัทร่วม 

หมายถึง บริษัทในกลุ่มธรุกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั งแต่ร้อยละ 20 แต่
ไม่เกินร้อยละ 50 ของทนุช าระแล้ว ซึ่งธนาคารร่วมลงทนุกบัพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
และเพื่อเอื อประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ให้กับธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลติภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่
จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี ได้แก ่

▪ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท 

▪ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง ด าเนินธุรกิจให้เช่าแบบลีสซิ่งส าหรับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด ธุรกิจเช่า
ซื อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด ธุรกิจแฟคเตอริ่ง และบริการรถเช่าเพื่อการด าเนินงาน 

▪ บมจ. บัตรกรุงไทย(1) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจ
ร้านค้ารับบัตร การให้บริการรับช าระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล (Personal loan) 

▪ บล. กรุงไทย ซีมิโก้ (เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก้ เปลี่ยนชื่อเป็น บล. กรุงไทย ซีมิโก้ เม่ือวันที่ 17 มกราคม 
2563) เป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคารและกลุ่มซีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ 
การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และกิจการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

▪ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ประกอบธุรกิจประกันชีวิต  
3) กลุ่มบริษัทอื่น 

หมายถึง บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
 

(1) ส าหรับการจัดท างบการเงิน ธนาคารได้รวม บมจ. บัตรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงอ านาจควบคุมต่อบริษัทตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 10 
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โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก้ 
(2)  บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ลงทุนใน บจ. เคทีซี พิโก (ชลบุรี) บจ. เคทีซี พิโก (ปทุมธานี) บจ. เคทีซี พิโก  (สมุทรปราการ) และ  

บจ. เคทีซี พิโก (สมุทรสาคร) ร้อยละ 100 

  
  

45.00% 

 

100.00% 

 

100.00% 

 

49.00% 

 

100.00% 

 

บริษัทร่วม 

 

บริษัทย่อย 

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  45% 
บริษัท ทนุไพบูลย์ จ ากัด 26% 

บริษัท บญุเพิ่มพนู จ ากดั 14% 

ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ  4% 

บริษัท ศรีพี่น้อง จ ากัด  3% 

อ่ืนๆ   8% 

 

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49% 
กลุ่มไอบีเจ ลิสซิง่   49% 

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย       2%

   

บจ. กรุงไทย
กฎหมาย 

 

บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย  

 

 
บจ. รักษาความ
ปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจ
บริการ 

 

บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย 

 

100.00% 

 

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ 
ลิสซิ่ง  

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

รายชื่อผู้ร่วมทุน 

 

49.10% 

 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49%  
รายย่อยอื่น  51% 

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ 

บจ. กรุงไทย
คอมพิวเตอร์
เซอร์วิสเซส 

 

บมจ. บัตรกรุงไทย 

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 
100.00% 

 

100.00% 

 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  50%  
บมจ. หลักทรัพย์ ซมีิโก ้ 49% 

รายย่อยอื่น    1% 

50.00% 

 

บล. กรุงไทย ซีมิโก้(1)
 

 

 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต 

 

 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 50% 
เนชัน่แนลมิวชวลอินเตอรเ์นชันแนล 
พีทีวาย ลิมิเต็ด   45% 

บจ. ไตรรัตนชาต ิ                            5% 

 

50.00% 

 

บจ. เคทีซี นาโน 

 

บจ. เคทีซี พิโก (2) 

(กรุงเทพฯ) 

 

75.05% 

 

24.95% 

 

24.95% 

 

75.05% 
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รายชื่อบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นโดยตรงตั งแต่ร้อยละ 10 ขึ นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

  หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ธนาคารถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
เงินลงทนุ 

(วิธีราคาทนุ) 

บริษัทย่อย    

บจ. กรุงไทยกฎหมาย บริการงานกฎหมาย 100.00 30.00 

บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ งานบริการท่ัวไป 100.00 140.00 

บจ. กรุงไทยคอมพวิเตอร์เซอรว์ิสเซส บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 1,300.00 

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จัดการกองทุน 100.00 210.90 

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี ่ ที่ปรึกษาทางการเงิน 100.00 40.00 

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ เช่าซื อ 100.00 1,000.00 

บจ. เคทีซี นาโน สินเชื่อรายย่อย 24.95 12.48 

บจ. เคทีซี พิโก (กรงุเทพฯ) สินเชื่อรายย่อย 24.95 14.97 

บริษัทร่วม    

บมจ. กรุงไทยพานชิประกันภัย ประกันวินาศภัย 45.00 1,518.82 

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เช่าซื อ 49.00 87.38 

บมจ. บัตรกรุงไทย บัตรเครดติ 49.10 1,994.59 

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ หลักทรัพย์ 50.00 1,068.90 

บมจ. กรุงไทย-แอกซา่ ประกันชวีติ ประกันชีวติ 50.00 4,071.77 

บริษัทอืน่    

บมจ. ทิพยประกันภัย ประกันวินาศภัย 10.00 129.80 

บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โรงแรม 10.00 101.78 

บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี นิคมอุตสาหกรรม 10.00 25.00 

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์(1) 
 

จัดการระบบช าระเงินระหว่าง
ธนาคาร 

19.82 

 

35.70 

 

บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)(1)                 
 

 
 

ให้บริการหนังสือค  าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์บนระบบบล็อกเชน 

22.17                    117.50 

บริษัทอื่นที่ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้    

บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล ผลิตและจ าหน่ายอาหารกระป๋อง 12.42 0.06 

บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพ์
และส่ิงพิมพ ์ 

16.09 0.29 

บมจ. อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์ ผลิตชิ นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 30.51 0.00(2)
 

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตร ี อุตสาหกรรมเหลก็ 40.49 0.00(2) 
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หน่วย : ล้านบาท 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ธนาคารถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
เงินลงทนุ 

(วิธีราคาทนุ) 
กองทรัสต ์

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส าหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีกา้วไกลไปดว้ยกัน 1 

 

Private Fund (เป็นกองทุนที่จดัตั ง
ขึ นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs)) 

 

88.11 

 

 

 

48.46 

 

 

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส าหรับธุรกิจ
เอสเอ็มอีกา้วไกลไปดว้ยกัน 2 

Private Fund (เป็นกองทุนที่จดัตั ง
ขึ นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs)) 

85.84 

 

361.03 

 

(1) ส าหรับการจัดท างบการเงิน ธนาคารได้นับรวม บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ และ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมโดยพิจารณาถึง
สัดส่วนการถือหุ้น และการมีตัวแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อบริษัทตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 28 

(2) น้อยกว่า 0.01 ล้านบาท 
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2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้หลักของธนาคาร เปรียบเทียบตั งแต่ปี 2560 - 2562  
 หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 2562 2561 2560 

  (ปรับปรุงใหม่) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,113 5.7 9,882 8.4 10,420 8.5 

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 482 0.4 325 0.3 281 0.2 

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

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

การให้เช่าซื อและสัญญาเช่าการเงิน 428 0.3 936 0.8 1,808 1.5 

อื่นๆ 221 0.2 139 0.1 62 0.0 

รวมรายได้ดอกเบี ย 122,971 97.9 119,770 102.2 122,886 99.7 

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

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

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

ตราสารหนี ท่ีออกและเงินกู้ยืม 4,085 3.3 4,093 3.5 4,193 3.4 

อื่นๆ 199 0.2 131 0.1 50 0.0 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย 34,655 27.6 36,081 30.8 36,023 29.2 

รายได้ดอกเบี ยสุทธ ิ 88,316 70.3 83,689 71.4 86,863 70.5 

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

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

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

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

ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน 4,372 3.5 435 0.4 929 0.8 

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

รายได้จากเงินปันผล 496 0.4 453 0.4 415 0.4 

รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ 0 

 

0.0 0 0.0 1,636 1.3 

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

รวมรายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี ย 37,342 29.7 33,532 28.6 36,361 29.5 

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

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2.2.1 ผลิตภัณฑส์ินเช่ือ 

2.2.1.1 สินเช่ือส าหรับลูกค้าบุคคล 

  ในปี 2562 ธนาคารมุ่งเน้นพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลให้สอดคล้องกับความต้องการของ
แต่ละกลุ่มลูกค้าพร้อมทั งจัดรายการส่งเสริมการขายในแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลกั ดังนี   

  1. สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน (Revolving)  ส าหรับลูกค้าที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร 
เพื่อให้ลูกค้าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่มีความจ าเป็น สามารถช าระคืนเงินต้นได้ตามความต้องการมีความสะดวกสบาย 
และได้รับความนิยมมาโดยตลอด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักได้แก่ กลุ่มลูกค้าข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า
ของหน่วยงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี  ยังได้ขยายสินเชื่อไปยังกลุ่มลูกค้าพนักงาน
บริษัทเอกชนที่มีศักยภาพ  
  2. สินเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ เป็นวงเงินกู้แบบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าหลักเป็นบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน มีวัตถุประสงค์ให้ลู กค้าใช้จ่ายในสิ่งที่
จ าเป็นในการด ารงชีวิตและตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปโภคบริโภค ท่องเที่ยว ซื อสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆ เป็นต้น ลักษณะโครงการสินเชื่อมีทั งแบบจัดท าบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อเป็นสวัสดิการ และ
แบบที่ไม่จัดท าบันทึกข้อตกลงเป็นสินเชื่อสวัสดิการกับหน่วยงานต้นสังกัดของลูกค้า นอกจากนี  ธนาคารยังมี
บริการสินเชื่อให้แก่ข้าราชการบ านาญ และลูกจ้างประจ าผู้รับบ านาญซึ่งเกษียณอายุแล้ว โดยการขอสินเชื่อใช้
หนังสือรับรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน 

  3. สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ครอบคลุมกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาทุกกลุ่ม โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดการศึกษาในปัจจุบันซึ่งมีหลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา ส าหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศยังได้ครอบคลุมถึง
การศึกษาตามโครงการของสถาบันแนะแนวการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคารด้วย 

  4. สินเชื่อกรุงไทย Home Easy Cash (เดิมชื่อสินเชื่อ KTB Care for You) เป็นสินเชื่อแบบมีการจ านอง
หลักทรัพย์เป็นประกัน โดยทรัพย์สินจะต้องปลอดภาระหนี  และหรือภาระผูกพัน (ค  าประกัน) ใดๆ มีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามความต้องการของลูกค้า หรือเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั งการน าไปช าระหนี ที่มี
กับสถาบันการเงินอื่น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นผู้ที่มีรายได้ประจ า (Salary) โดยลูกค้าอาจรับหรือไม่รับเงินเดือน
ผ่านธนาคารกรุงไทยก็ได้ 
  5. สินเชื่อกรุงไทย Smart Money (เดิมชื่อสินเชื่อกรุงไทย Super Easy) เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน 
(Clean Loan) รองรับทั งกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจ า (Salary) และกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป 
(Self-employed) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคต่างๆ หรือน าไปช าระหนี ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่น  
  6. สินเชื่อกรุงไทยให้ 5 เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)  เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ประกอบด้วย
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus  ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) และสินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ 5 
Plus ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะวงเงินหมุนเวียน (Revolving) ผลิตภัณฑ์นี เป็นผลิตภัณฑ์ที่รองรับความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มพนักงานหน่วยงานเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
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  นอกจากนี ธนาคารได้จัดท าใบสมัครสินเชื่อในรูปแบบแผ่นพับ (Brochure) ส าหรับสินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ 
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money และสินเชื่อกรุงไทยให้ 5 เพื่อลดขั นตอนกระบวนการท านิติกรรมสัญญาและอ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า ในปีที่ผ่านมาธนาคารได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลให้มีความยืดหยุ่น และมีการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม สอดคล้องกับภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้ายิ่งขึ น 

 

 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 

  ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นสินเชื่อเพื่อซื อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือซื อที่ดินเพื่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง
หรือเพื่อปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยมีการออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายตามกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ลูกค้าที่ซื อที่อยู่อาศัยจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั นน าซึ่งรวมถึงพนักงานบริษัทเอกชน ผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ กลุ่มอาชีพพิเศษ กลุ่มข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี  ยังมีผลิตภัณฑ์สินเชื่อส าหรับการ
อุปโภคบริโภค โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ใช้ชื่อว่า “สินเชื่อ Home For Cash” มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกค้า
น าเงินสินเชื่อไปซื อเครื่องอุปโภคบริโภค และช าระค่าเบี ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิต นอกจากนี  ธนาคาร
ยังได้น าเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ของธนาคารและบริษัทในเครือแก่ลูกค้า ในรูปแบบของ Housing Product Package 
ด้วย เช่น ออกโปรโมชั่นพิเศษส าหรับลูกค้าที่สมัครพร้อมเพย์ บัตร ATM บัตรวีซ่าเดบิต บัตรเครดิต ประกันอัคคีภัย 
แผนคุ้มครองภาระหนี เพื่อความมั่นคงในชีวิต บริการหักบัญชีสาธารณูปโภคโดยอัตโนมัติ และบริการ Krungthai 
NEXT เป็นตน้ 

  นอกจากนี ธนาคารได้จัดกิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมงานมหกรรมที่เกี่ยวกับบ้าน เช่น 
มหกรรมบ้านและคอนโด Money Expo มหกรรมทางเงินต่างๆ และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับสมาคม
อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ร่วมกับสาขาและส านักงานเขตทั่วประเทศและธนาคารมีโครงการพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้มี
รายได้น้อยถึงปานกลางให้เข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย อีกทั งยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ 
มาตรการลดภาระการซื อที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ “บ้านดีมีดาวน์” เพื่อเป็นการลดภาระและสนับสนุนให้
ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 

2.2.1.2 สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 

  สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ของธนาคารมุ่งส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพ มี
ความสามารถในการช าระหนี  ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน โดยเปิดโอกาสให้ธุรกิจขนาดเล็กที่ต้องการขยาย
กิจการ หรือ เงินทุนหมุนเวียน ได้รับโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่ งจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ 
ผลักดันเศรษฐกิจฐานรากเติบโตอย่างยั่งยืน โดยธุรกิจขนาดเล็กที่ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อมียอดขายไม่เกิน 100 
ล้านบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท  
  ในปีที่ผ่านมา ธนาคารร่วมมือกับภาครัฐในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กหลาย
โครงการ และยังมีโครงการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผ่านการค  า
ประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ  โดยธนาคารได้ออกแคมเปญ “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” เพื่อให้
ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจมีการเติบโตไปข้างหน้าอย่าง
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มั่นคง กับอัตราดอกเบี ยพิเศษเริ่มต้น 4% ต่อปี ฟรีค่าธรรมเนียม บสย.ค  าประกัน 4 ปีแรก ส าหรับผลิตภัณฑ์สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดเล็กภายใต้แคมเปญ “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ”  ได้แก่  Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชา
รัฐ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ “ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”,  สินเชื่อ Krungthai sSME บัญชีเดียว 
เพื่อสนับสนุนนโยบายบัญชีเดียวของรัฐบาลที่ต้องการให้นิติบุคคลจัดท าบัญชีและงบการเงินชุดเดียวให้สอดคล้อง
กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ, สินเชื่อ Krungthai sSME เพื่อช าระภาษีต่อกรมสรรพากร เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
และเพิ่มสภาพคล่องของกิจการ ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง, สินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 ซึ่ง
สนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ในพื นที่
ดังกล่าว,  สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการในระดับท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชิมช้อปใช้ และ สินเชื่ อ Krungthai sSME 
ส าหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่เป็นคู่ค้าของภาครัฐได้มากขึ น 

  นอกจากนี  ธนาคารยังมีโครงการต่างๆ ที่ร่วมมือกับบริษัทเอกชน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อส าหรับ
ผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของบริษัทเอกชนดังกล่าว  และธนาคารยังมีโปรแกรมส่งเสริมการตลาด อัตราดอกเบี ย
พิเศษเพื่อกระตุ้นยอดสินเชื่อระหว่างปี เช่น สินเชื่อ Krungthai sSME Boost Up  ส าหรับลูกค้าผู้ประกอบการทั่วไป 
และรายการส่งเสริมการขาย  Krungthai sSME Refinance-in เพื่อชักชวนลูกค้าจากสถาบันการเงินอื่น มาใช้
บริการกับธนาคาร เป็นต้น 

   

  2.2.1.3 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง 
ธนาคารให้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจส าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งมีวงเงินรวมมากกว่า 20 ล้านบาท 

แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยได้ตระหนักถึงความส าคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SME) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส าคัญและช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของทรัพยากรให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวม และยังต้องการการสนับสนุนแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี  ธนาคาร
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องในภาคธุรกิจต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่
ประเทศ ทั งภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร การน าเข้าและส่งออก รวมทั งสนับสนุนสินเชื่อให้แก่
ผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวส าหรับ
ลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการหรือการขยายกิจการ 

ธนาคารมีบริการที่ตอบสนองลูกค้าตามลักษณะธุรกิจ เช่น ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อะพาร์ตเมนต์ และ
ธุรกิจท่องเที่ยว รวมทั งการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรือ การใช้หุ่นยนต์ (Robot) 
หรือระบบอัตโนมัติทดแทนแรงงานคน เป็นต้น อีกทั ง ได้จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการ 
SME อาทิเช่น โครงการ SME บัญชีเดียว (Single Account) เป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ 
SME ใช้บัญชีและงบการเงินที่สะท้อนผลการด าเนินงานที่แท้จริงในการยื่นรายงานต่อกรมสรรพากรและใช้ท า
ธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์ พร้อมกับสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี ยพิเศษ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ปรับปรุง
ขยายกิจการ พร้อมทั งการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการค  าประกันของ บสย. เพื่อช่วยเหลือ SME ที่มีข้อจ ากัดในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ น 
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2.2.1.4 สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่  
  ธนาคารแบ่งการให้บริการด้านสินเชื่อธุรกิจส าหรับลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

  1. ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ล้านบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านบาท
ขึ นไป โดยให้บริการด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าแบบครบวงจร
ตามประเภทธุรกิจที่แตกต่างกัน ทั งนี  เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ธนาคารจึงแบ่งกลุ่มลูกค้า
หลักโดยแยกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการเกษตร กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่ม
ธุรกิจบริการ และกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม 

  2. ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษที่ต้องการบริการทางการเงินที่มีความซับซ้อน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการ
ให้บริการทางการเงินในลักษณะ Total Solution การน าเสนอบริการของธนาคารจะมุ่งเน้นการตอบสนองทั งในรูป
ความต้องการด้านสินเชื่อและ/หรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย การป้องกันความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ ของโครงสร้างทางการเงิน การตลาด อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนของราคาสินค้าและวัตถุดิบ ที่ลูกค้า
ธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษต้องเผชิญอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากขึ น 

  ธนาคารยังคงมุ่งเน้นความส าคัญต่อการให้บริการดังต่อไปนี  ส าหรับลูกค้าธุรกจิขนาดใหญท่ั ง 2 กลุ่ม  
 การขยายฐานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพตามนโยบายของธนาคาร รวมทั ง

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ด้านนวัตกรรม และโครงการลงทุนของภาครัฐ เพื่อสร้างความเติบโตให้กับ
ธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จและยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน าเสนอบริการทางการเงิน Supply Chain แบบองค์รวม ผนวกกับดิจิทัล
แพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และคู่ค้าธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือธุรกิจต่อยอด ท าให้การ
น าเสนอบริการทางการเงินมีความสะดวกแก่ลูกค้ามากขึ น ลดความซ  าซ้อนของกระบวนการสอบทาน
ธุรกรรมระหว่างกัน 

 การขยายฐานลูกค้าที่ใช้บริการเดินบัญชีหลักกับธนาคาร (Main Operating Accounts) โดยมุ่งเน้น
บริการทางการเงินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 

 การสนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก และประเทศกลุ่ม CLMV 

 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และปรับกระบวนการท างานภายในโดยค านึงถึงลูกค้า
เป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric) เพื่อน าเสนอบริการทางการเงินให้ตอบโจทย์ธุรกิจและส่งมอบ
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า 

 

  สินเช่ือสถาบันการเงิน และสินเชื่อสาขาต่างประเทศ 

  นอกจากนี  ธนาคารยังมีธุรกรรมด้านการก ากับดูแลและพัฒนาการท าธุรกิจกับลูกค้ากลุ่มสถาบันการเงิน 
ได้แก่ สถาบันการเงินต่างประเทศ สาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงินต่างประเทศที่ท าธุรกิจในประเทศไทย 
รวมทั งสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธุรกิจหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
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ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง โดยสินเชื่อสถาบันการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
และการให้บริการด้านสินเชื่อและบริการต่างๆ ผ่านสาขาต่างประเทศ รวม 8 สาขา และส านักงานผู้แทนจ านวน 1 
แห่ง ได้แก่สาขาคุนหมิง สาขามุมไบ สาขาลอสแองเจลิส สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ สาขาสิงคโปร์ 
สาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาเคย์แมน และส านักงานผู้แทนย่างกุ้ง โดยสาขาที่ท าธุรกรรมเต็มรูปแบบซึ่งรวมทั ง
บริการแบบ Retail Banking มี 4 สาขา ได้แก่ สาขามุมไบ สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจังหวัดเสียมเรียบ และสาขา
นครหลวงเวียงจันทน์ และสาขาที่บริการเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ (Wholesale Banking) มี 3 สาขา ได้แก่ สาขาคุนหมิง 
สาขาลอสแองเจลิส และสาขาสิงคโปร์ ส าหรับสาขาเคย์แมน จะมุ่งเน้นธุรกรรมในลักษณะการระดมทุนจากแหล่งเงิน
ภายนอก ในขณะที่ส านักงานผู้แทนย่างกุ้ง ท าหน้าที่ในการดูแลและประสานงาน อ านวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มี
การค้าและการลงทุน ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 

  2.2.1.5 สินเช่ือธุรกิจภาครัฐ 

ธนาคารได้ให้บริการสินเชื่อแก่หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นฐานลูกค้ารายใหญ่และมีความเสี่ยงต่ า ได้แก่ 
1. สินเชื่อที่ให้กับหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและการ

ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งธนาคารจะให้บริการสินเชื่อทั งระยะสั นและระยะยาวให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการด าเนินการของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจนั นๆ 

2.  ธนาคารได้ให้ความร่วมมือในการผลักดันนโยบายของรัฐกับหน่วยงานราชการและส่งเสริม
ผู้ประกอบการ SMEs ผ่านการให้สินเชื่อต่างๆ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ,
โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ส าหรับภาคเอกชน และสินเชื่อ 3 โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ SMEs ที่ร่วมกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยสถาบันการเงิน 
ระยะที่ 6 (วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม) ที่ร่วมกับกระทรวงพลังงาน, โครงการสนับสนุนสินเชื่อนวัตกรรมดี ไม่มีดอกเบี ย 
และโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับ
ภาคเอกชน ที่ร่วมกับกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, โครงการ Transformation Loan เสริม
แกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2), โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
กิจการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, โครงการค  าประกันสินเชื่อ SMEs ทวีค่า (Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ 8,โครงการสนับสนุนสินเชื่อส าหรับ SMEs ปี 2562 และสินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

นอกจากนี  เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับบุคลากรของรัฐ (ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน รวมทั งพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ธนาคารจึงได้ร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ให้สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการฯ ส าหรับหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร ได้แก่ สินเชื่อกรุงไทย
ธนวัฎ สินเชื่ออเนกประสงค์ (รวมถึงลูกค้าผู้รับบ านาญ) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อดังกล่าว เป็น
ส่วนหนึ่งของสินเชื่อบุคคล 
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2.2.1.6 บริการอื่นๆ 

 บริการผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ และบริการจัดการทางการเงิน  

บริการหลักด้านผลิตภัณฑ์ต่างประเทศได้แก่บริการเงินโอนระหว่างประเทศ เงินฝากบัญชีเงินตรา
ต่างประเทศ และบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

1. บริการเงินโอนระหว่างประเทศ 

1.1 บริการเงินโอนต่างประเทศ 

1.1.1  บริการเงินโอนต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) 
ธนาคารให้บริการรับเงินโอนเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับประโยชน์ในประเทศไทย จากธนาคาร

ตัวแทนในต่างประเทศ (Correspondent Banks) หรือสาขาต่างประเทศของธนาคาร โดยรับเงินเข้าบัญชีทันทีแบบ 
Straight Through Process (STP) หรือรับเงินเข้าบัญชีภายในสิ นวันท าการ นอกจากนี ยังมีบริการ Pre-advice 
แจ้งรายการเงินโอนเข้าให้ลูกค้าทราบทาง e-mail เม่ือด าเนินการเข้าเงินให้เรียบร้อยแล้ว 

1.1.2 บริการเงินโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) 
 ธนาคารให้บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ 

(Correspondent Banks) หรือธนาคารผู้รับเงินโดยตรง เพื่อจ่ายให้ผู้รับประโยชน์ในต่างประเทศ การโอนเงินมี
ความรวดเร็วปลอดภัย และถูกต้อง โดยธนาคารได้รับรางวัล Straight Through Processing Award (STPA) จาก
ธนาคารชั นน าในต่างประเทศ ได้แก่ Wells Fargo, Bank Of New York และ Bank of America Merrill Lynch  

ในปี 2562 ธนาคารได้พัฒนาระบบ SWIFT gpi เพื่อให้ลูกค้าธนาคารสามารถติดตามสถานะการโอนเงิน
แบบ Real Time ได้  24 ชั่วโมง ปัจจุบันมี 2 ช่องทาง ดังนี  ส าหรับลุกค้าบุคคล ติดต่อผ่านช่องทาง Call Center  
02-111-1111 และลูกค้าธุรกิจสามารถเช็คด้วยตนเองผ่าน Krungthai Corporate Online นอกจากนี  ธนาคารมี
บริการอัตราแลกเปลี่ยนอัตราพิเศษส าหรับยอดเงินโอนตั งแต่ USD 20,000 ขึ นไป และให้บริการโอนออกไปยัง
ต่างประเทศได้ทั่วโลก 

กลุ่มลูกค้าหลักส าหรับบริการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า และขาออก ได้แก่ กลุ่มผู้ท าธุรกิจระหว่างประเทศ 
เช่น ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก นักลงทุน ฯลฯ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททัวร์ กลุ่มการศึกษา เช่น
สถาบันการศึกษานักศึกษาต่างชาติในไทย กลุ่มแรงงานไทยที่ท างานในต่างประเทศ กลุ่มชาวต่างประเทศที่อาศัย
ในประเทศไทย หรือท างานในประเทศไทย และหน่วยงานภาครัฐที่ประสงค์ใช้บริการ 

1.2 บริการเงินโอนด่วนผ่านระบบ Western Union เป็นบริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเทศ และบริการ
โอนเงินไปต่างประเทศระหว่างบุคคลถึงบุคคล เหมาะส าหรับการโอนเงินจ านวนไม่มาก โดยผู้รับเงินไม่จ าเป็นต้อง
มีบัญชีกับธนาคาร เน้นความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได้ สามารถตรวจสอบได้ด้วยหมายเลขก ากับการโอนเงิน
ผ่านระบบของ Western Union ซึ่งให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขาและจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่มีสัญลักษณ์ 
Western Union ทั่วประเทศ รวมทั งช่องทางบริการผ่านเครื่อง ATM, Internet Banking และ Krungthai NEXT โดย
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กลุ่มลูกค้าหลักได้แก่นักท่องเที่ยว กลุ่มที่มีธุรกรรมกับชาวต่างประเทศ นักเรียน นักศึกษาชาวต่างชาติที่ท างานใน
ประเทศไทย และผู้ที่ไปท างานในต่างประเทศ เป็นต้น 

นอกจากนี ในปี 2562 ธนาคารได้เพิ่มบริการรับช าระเงินค่าสินค้าและบริการที่ลูกค้าสั่งซื อจากระบบ  
e-Commerce ได้แก่ Amazon.com โดยลูกค้าที่สั่งซื อสินค้าจาก Amazon.com ที่เลือกวิธีช าระเงินสดผ่าน 
Western Union สามารถน ารหัสช าระเงิน (Pay Code) มาท ารายการช าระเงินได้ที่ช่องทางการให้บริการที่สาขา
และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่มีสัญลักษณ์ Western Union รวมทั งช่องทางบริการผ่านเครื่อง ATM 

2. บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารให้บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกว่า 10 สกุลเงิน ส าหรับลูกค้ารายย่อย และ 13 สกุลเงิน
ส าหรับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ (Corporate) ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ า และเงินฝากกระแส
รายวัน ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาทั่วประเทศ บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศเหมาะส าหรับลูกค้าที่มี
ความต้องการใช้เงินตราต่างประเทศ หรือต้องการออมเงินในสกุลต่างประเทศเพื่อใช้ในอนาคต รวมทั งยังใช้เป็น
เครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้น าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ปกครองที่ส่ง
บุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีการรับ-จ่ายเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 

3. บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารให้บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศที่สาขา และ จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน  โดยน าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยลดระยะเวลาการบริการให้สั นและกระชับ รวมทั งเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าในการช าระเงินค่าซื อธนบัตร
ต่างประเทศ ธนาคารรับช าระด้วยบัตรเครดิต KTC มีระยะเวลาปลอดดอกเบี ยสูงสุด 45 วัน โดยสามารถตรวจสอบ
รายชื่อสาขาที่ให้บริการได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร 

4. บริการการค้าต่างประเทศ 

บริการด้านการค้าต่างประเทศ แบ่งออกเป็นบริการด้านการน าเข้า บริการด้านการส่งออก บริการด้าน
หนังสือค  าประกันต่างประเทศ และบริการด้านการซื อ-ขายสินค้าภายในประเทศภายใต้วิธีการช าระเงินแบบ 

เลตเตอร์ออฟเครดิต ธนาคารให้บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมแก่ ผู้น าเข้า และผู้ส่งออกใน
อุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีทีมผู้ช านาญการให้ค าแนะน าการจัดเตรียมเอกสารการค้า กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อัตรา
แลกเปลี่ยนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นพร้อมรับรองคุณภาพและรับประกันระยะเวลาในการให้บริการ (Service 
Level Agreement: SLA) รวมถึงการให้บริการอย่างครบวงจรผ่านระบบ Krungthai Trade Online เพื่อช่วยอ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้า 

ธนาคารให้บริการลูกค้าเป็นแบบรวมศูนย์อย่างเต็มรูปแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ และระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัยระดับมาตรฐานสากล ช่วยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน “ISO/IEC 27001 : 2013” ส าหรับระบบ Trade Finance System (TFS) และ
ระบบ Krungthai Trade Online ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นให้ความส าคัญกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบ
ข้อมูลสารสนเทศจากการรับรองคุณภาพในระดับสากล 
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 บริการจัดการทางการเงิน  
ธนาคารมุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน แก่หน่วยงานแบบครบ

วงจร ด้วยบริการที่หลากหลาย ส าหรับทุกกลุ่มลูกค้า ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้า
เอกชนขนาดใหญ่และสถาบันการเงิน กลุ่มลูกค้าขนาดกลางและเครือข่าย และกลุ่มลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยมี
บริการหลัก ดังนี  

1. บริการด้านการรับเงิน (Collection Service) : บริการรับช าระค่าสินค้าหรือบริการ ให้แก่ลูกค้า
หน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินได้แบบ Real Time ได้แก่ 
บริการ Direct Debit, Pay Alert, Bill Payment, Cross Bank Bill Payment  บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจาก
ลูกค้ารายย่อยของบริษัทที่มีเงินฝากกับธนาคาร ผ่านระบบ Corporate Group Payment (CGP) และ Page to 
Page  รวมทั งบริการในการรับฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บผ่านบริการรับฝากเช็ค 

2. บริการด้านการจ่ายเงิน (Payment Service) : บริการจ่ายเงินให้กับคู่ค้า พนักงาน ทั งการช าระด้วย 
เงินสด เช็ค และการโอนเข้าบัญชีหรือหมายเลขอ้างอิงอื่นใดภายในธนาคารเดียวกันและต่างธนาคาร พร้อม
รายงานประกอบการช าระเงินแบบ Real Time ได้แก่ บริการ Direct Credit, Payroll, บริการโอนเงิน, E-Cheque,  
BAHTNET และบริการโอนเงินไปยังบัญชีต่างธนาคารอัตโนมัติแบบครั งละหลายราย (Bulk Payment System - 
BPS), การโอนเงินพร้อมเพย์แบบ Bulk Payment Promptpay และบริการจัดท าเช็ค 

3. บริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Service) : บริการช่วยบริหารจัดการบัญชีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  โดยการโอนเงินระหว่างบัญชีที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือกลุ่มบริษัทเดียวกันโดยอัตโนมัติจากบัญชี
ที่มีรายรับดอกเบี ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับบัญชีที่มีภาระผูกพันหรือมีรายจ่าย 

4. บริการด้านข้อมูลทางการเงิน (Information Service) : บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ติดตามและตรวจสอบสถานะทางบัญชีของลูกค้าแบบ Online ได้แก่ การเรียกดูความเคลื่อนไหวทางบัญชี และ
เรียกดูข้อมูลการรับช าระระหว่างวัน ผ่าน Krungthai Corporate Online 

ทั งนี  ในปี 2562 ธนาคารได้พัฒนาโครงการ/ผลิตภัณฑ์และบริการจัดการทางการเงินที่โดดเด่น เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น 

1. โครงการ Smart Healthcare and Wellness โดยได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ในการ
เป็นโครงการต้นแบบ โดยการเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพื่ออนาคต (Digitally 

Connected Healthcare System of the Future) และปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการองค์กร
แนวใหม่ สู่นวัตกรรมการเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ (Smart Hospital) เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงและ
รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ น ซึ่งธนาคารจะมุ่งสู่การเป็น  Settlement Bank และ Main 

Operating  Bank ให้กับลูกค้ากลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness  

Ecosystem) ได้อย่างยั่งยืน 
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2. Government Ecosystem ธนาคารมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารหลักในการสนับสนุนบริการด้านการรับ
ช าระเงิน การโอนจ่ายเงิน และการเชื่อมโยงระบบงานผ่านโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
ธนาคารได้น าดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการจาก
หน่วยงานของรัฐ และช่วยลดขั นตอนและต้นทุนให้กับภาครัฐ โดยมีโครงการต่างๆ เช่น  
 โครงการระบบรับช าระเงินกลางแบบ Online Real time โดยสามารถช าระเงินได้ทุกช่องทางการ

รับช าระเงิน เช่น Cross Bank Bill Payment, Page to Page (P2P), Payment Gateway, IPay, 

EDC Link POS เป็นต้น 

 โครงการโอนจ่ ายเงินส วัสดิการแห่ งรั ฐ  ผ่ านระบบ Krungthai Corporate Online ของ
กรมบัญชีกลาง 

 โครงการศาลดิจิทัล E-Filling  เพื่อยื่นและรับฟ้อง ผ่านระบบออนไลน์ ของศาลยุติธรรม โดยช าระ
เงินผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร Krungthai Fast Pay, Bill Payment Cross Bank, Page to 

Page (P2P) เป็นต้น     

 Corporate Credit Product 

ธนาคารมีบริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้าธุรกิจทุกกลุ่มที่ต้องการการสนับสนุนแหล่งเงินทุน  และการบริหาร
สภาพคล่อง อาทิ 

1. Supply Chain Financing เป็นการให้สินเชื่อระยะสั นเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนกับผู้ขายสินค้า/
บริการ (Seller/ Supplier) หรือผู้ซื อสินค้า (Buyer) หรือผู้แทนจ าหน่ายสินค้า (Distributor) เพื่อ
เชื่อมโยงคู่ค้าในห่วงโซ่ให้ได้รับบริการจัดการทางการเงินอย่างครบวงจร 

2. สินเชื่อ Factoring เป็นสินเชื่อระยะสั น เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการ
ด าเนินกิจการของลูกค้า โดยธนาคารจะรับซื อหนี ทางการค้าภายหลังจากที่ลูกค้าได้ท าการส่งมอบ
สินค้าหรือบริการให้แก่ลูกหนี การค้าเรียบร้อยแล้ว 

3. PN Online เป็นบริการเบิกเงินกู้ โดยการออกตั๋วหรือต่ออายุตั๋วสัญญาใช้เงิน ผ่านระบบ Krungthai 

Corporate Online (K-Corp) 
4. Letter of Guarantee (L/G) เป็นบริการออกหนังสือค  าประกันให้แก่ลูกค้า เพื่อวางเป็นหลักประกัน

แทนหลักทรัพย์อื่น ส าหรับลูกค้าที่ประสงค์จะยื่นประมูลงาน หรือติดต่อท าสัญญากับหน่วยราชการ 
หรือผู้รับประโยชน์อื่น  

5. อาวัล (Aval) เป็นบริการค  าประกันการใช้เงินตามตั๋วเงิน ได้แก่ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ 
เช็ค และรับรองการจ่ายเงินตามตั๋วเงินเมื่อตั๋วถึงก าหนด เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือ
ให้กับผู้รับเงิน   
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โดยในปี 2562 มีโครงการหลักได้แก ่

 สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการร้านค้า 7-Eleven ทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารกับ 
บมจ. ซีพี ออลล์ ในการสนับสนุนสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้า 7-Eleven เพื่อเป็นเงิน
ลงทุนด้านต่างๆ ทุกรูปแบบ 

 สินเชื่อเพื่อผู้แทนจ าหน่ายประเภทโรงบรรจุก๊าซ LPG และร้านค้าก๊าซหุงต้มของ บมจ. ปตท.
น  ามันและการค้าปลีก PTTOR โดยธนาคารได้ร่วมมือกับ บมจ. ปตท. น  ามันและการค้าปลีก 
(PTTOR) เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้แทนจ าหน่าย
ประเภทโรงบรรจุก๊าซ LPG และ ร้านค้าก๊าซหุงต้ม เช่น การออกหนังสือค  าประกัน สินเชื่อ
เบิกเกินบัญชี เป็นต้น 

 สินเชื่อส าหรับผู้ประกอบการสถานีบริการน  ามัน PTTOR ซึ่งธนาคารได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร
ทางการค้ากับ PTTOR ในการสนับสนุนข้อมูลผู้ประกอบการสถานีบริการน  ามัน PTTOR โดย
ธนาคารให้การสนับสนุนวงเงินกู้แบบมีก าหนดระยะเวลา เพื่อการปรับปรุงขยายสถานีบริการ
น  ามันเดิม หรือก่อสร้างสถานีบริการน  ามันใหม่ รวมถึงการก่อสร้างส าหรับธุรกิจค้าปลีก และ/
หรือ สิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ในสถานีบริการน  ามัน 

 e-LG on Blockchain เป็นการให้บริการหนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Blockchain 

โดยลูกค้าสามารถขอออกหนังสือค  าประกันผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา , Krungthai Portal, 

Beneficiary Portal เป็นต้น และระบบจะน าส่งหนังสือค  าประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้รับผลประโยชน์โดยตรง ซึ่งธนาคารได้พัฒนาการให้บริการในรูปแบบอัตโนมัติ (Straight 

Through Process) เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็วขึ น โดยลดระยะเวลาในการท าธุรกรรม 
และยังคงความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล 

 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ 

 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน  
 ธนาคารให้บริการด้านธุรกรรมการลงทุน การระดมทุน และการให้ค าปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง

ทางการเงิน เพื่อเพิ่มความสามารถในการท าก าไร ได้แก่ บริการธุรกรรมด้านซื อขายเงินตราต่างประเทศทันที และ
ล่วงหน้า บริการการซื อขายพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี เอกชน บริการจัดหาผลิตภัณฑ์การลงทุนทั งของ
ธนาคารและหน่วยงานพันธมิตรเพื่อกลุ่มลูกค้าบุคคลขนาดใหญ่ (Ultra High Net Worth : UHNW) บริการอนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและด้านอัตราดอกเบี ยทั งระยะสั นและระยะยาว เช่น สิทธิ
ในการซื อขายอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Option), ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี ย (Interest Rate Swap: 
IRS), ธุรกรรม Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS), ธุรกรรม Interest Rate Option หุ้นกู้อนุพันธ์ 
(Structured Products) ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Hedging) 
ส าหรับลูกค้าที่ท าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื อวัตถุดิบ หรือเป็นผู้ผลิตที่ต้องการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านราคาขายสินค้าโภคภัณฑ์ รวมถึงให้ค าปรึกษาทางการเงินให้กับลูกค้าและเสนอผลิตภัณฑ์
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ทางการเงินที่เหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย โดยธนาคารเป็นผู้น าในเรื่องผลิตภัณฑ์ธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ทั งด้าน
การบริการ และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมสู่ตลาด โดยมีกลุ่มลูกค้าหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลูกค้าบริษัท
รายใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มลูกค้า
สถาบันการเงิน และกลุ่มลูกค้าบุคคลรายใหญ่ (Ultra High Net Worth หรือ UHNW) โดยธนาคารมีกระบวนการ
วิเคราะห์ความเหมาะสมของลูกค้าก่อนเสนอขายธุรกรรม (Client Suitability and Appropriateness) ตาม
ข้อก าหนดของ ธปท.และส านักงาน กลต. เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมที่ธนาคารเสนอมีความเหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้าและลูกค้ามีความเข้าใจธุรกรรมและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง  

ธนาคารมุ่งเน้นการให้บริการความรู้ ค าปรึกษา ค าแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ในการ
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้เพิ่มช่องทางการให้บริการซื อขาย
เงินตราต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ต (Krungthai Smart FX) เพื่อให้ลูกค้ามีความคล่องตัวในการบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ น 

 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจตราสารหนี  
ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ มีความส าคัญและมีบทบาทมากขึ น

สอดคล้องกับความประสงค์ของลูกค้าที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความต้องการในการให้ค าปรึกษาทางการ
เงิน การเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ การจัดหาเงินทุน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแนะน าแผนงานที่
เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ทิศทางดอกเบี ย อัตราแลกเปลี่ยน และภาวะทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าดังกล่าว ธนาคารให้บริการด้านการระดมทุนในธุรกรรมเกี่ยวกับ
ตลาดทุน (Debt and Equity Capital Markets) โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลาง (Intermediary) ระหว่างผู้ต้องการ
เงินทุนและนักลงทุน (บริษัทเอกชนทั งในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ) โดยให้บริการ
แบบเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว (Sole) หรือเป็นผู้ด าเนินการจัดหาสถาบันการเงินอื่นที่สนใจเข้าร่วมกับธนาคาร 
(Syndicate) ในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์รวมถึงให้บริการที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ผู้จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) และ ตัวแทนจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ผ่านเครือข่ายสาขาและฐาน
ลูกค้าของธนาคารโดยแบ่งออกเป็น 3 บริการได้แก่  บริการด้านการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ (Arranging และ Underwriting) บริการด้านการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) และ
บริการการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) 

ปี 2562 ธนาคารเป็นผู้จัดจ าหน่ายและผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายตราสารหนี ทั งตราสารหนี ระยะสั นและ
ตราสารหนี ระยะยาว ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี ที่เป็นภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างหลากหลาย โดยตราสาร
หนี ที่ธนาคารเป็นผู้จัดจ าหน่ายและผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายประสบความส าเร็จในการจัดจ าหน่ายเป็นอย่างดี 
นอกจากนั น ธนาคารยังได้เป็นผู้จัดจ าหน่ายและผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ และเป็นตัวแทนจ าหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐาน และหุ้น 
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สามัญอีกด้วย โดยธนาคารได้รับรางวัลจาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั นน าระดับสากล จากการเป็น
ผู้จัดการการจัดจ าหน่าย โดยมีรายละเอียดดังนี   

1. Best Local Currency Bond Deal in Thailand 2019 – ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุน้กู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีประกนั ของบมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่าการออกและเสนอขายรวม 33,000 ล้านบาท 

2. Best Refinancing Deal in Southeast Asia 2019 – ธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีประกัน ของบมจ.ไทยเบฟเวอเรจ มูลค่าการออกและเสนอขายรวม 53,000 ล้านบาท 

นอกจากนี  ธนาคารได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดจ าหน่ายและจัดการการแลกเปลี่ยนพันธบัตร (Matrix 
Bond Switching) กับส านักงานบริหารหนี สาธารณะ กระทรวงการคลัง ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยมี  
มูลค่าที่รับแลกเปลี่ยนพันธบัตร เท่ากับ 100,000 ล้านบาท 

 

 บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์  
1. บริการที่เครื่อง ATM / ADM และเครื่อง Update Passbook 

1.1  บริการที่เครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM)  เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (ADM) เครื่องฝาก-
ถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM+) และ เครื่องฝาก-ถอนเงินสดและปรับสมุดอัตโนมัติ (3 IN 1) ของธนาคาร เปิดบริการ 
7 วัน 24 ชั่วโมง ให้บริการถอน/ฝาก/โอนเงิน การสอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี  การช าระเงินกู้/ค่าสินค้าและ
บริการ  การเติมเงิน (Top Up) บัตร KTB E-Money Card / บัตร Easy Pass / ค่าโทรศัพท์เครือข่ายต่างๆ การซื อ
พันธบัตรรัฐบาล  รวมถึงการสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น สมัครใช้บริการ Krungthai NEXT สมัครใช้บริการ SMS 
Alert สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ขอข้อมูลเครดิต หรือ ขอรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีแบบย่อ (Mini 
Statement) เป็นต้น และบริการเสริมพิเศษ อาทิ บริการแปลงค่าสกุลเงินให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรต่างประเทศ เพื่อ
ยืนยันอัตราแลกเงินก่อนการถอนเงิน ซื อ-จองสลากกินแบ่งรัฐบาลล่วงหน้า ลงทะเบียน  PromptPay และบริการ
จ่ายค่าปรับจราจร ผ่านเครื่อง ATM รวมถึง Krungthai NEXT และสาขาทั่วประเทศ 

  ลูกค้าสามารถใช้บริการกับเครื่อง ATM ของธนาคารอื่นๆ ภายในประเทศได้ รวมถึงมีการ
ให้บริการร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยรับบัตรที่มีตราสัญลักษณ์ Plus, Cirrus, Union Pay, JCB, American 
Express, APN (Asian Payment Network)  และบัตร Non-Bank อื่นๆ และรองรับการท ารายการได้หลากหลาย
ภาษา อาทิ ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เมียนมา 

   1.2  บริการที่เครื่อง Auto Update Passbook เป็นบริการปรับสมุดคู่ฝากได้โดยอัตโนมัติที่เครื่อง 
Auto Update Passbook 

2. บริการ Krungthai NEXT   
 ธนาคาร พัฒนาฟังก์ชันและบริการต่างๆ ของ Krungthai NEXT เพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า เช่น บริการถอนเงินไม่ใช้บัตรผ่านเครื่อง  ATM เปิดบัญชีออนไลน์ไม่มีขั นต่ าและไม่เสีย
ค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี  บริการตรวจสอบเครดิตบูโรออนไลน์ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง  Krungthai Connext 
แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่าน LINE และไม่มีค่าใช้จ่าย   สมาร์ท AI ระบบอัจฉริยะที่รู้ใจ แนะน า
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รายการธุรกรรมที่ส าคัญ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้ใช้งานแต่ละท่าน  รวมทั งบริการโปรแกรมตอบกลับอัตโนมัติ 
(Chatbot) ช่วยตอบค าถามที่พบบ่อย เป็นต้น  
 

2.2.1.7 การด าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ 

 บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ให้บริการด้านการลงทุน ครอบคลุมทั งกองทุนรวม กองทุน
โครงสร้างพื นฐาน กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนส ารองเลี ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยลูกค้าสามารถใช้
บริการผ่านช่องทางของธนาคาร โดยเน้นการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลายเพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับนักลงทุน เช่น กองทุนตราสารหนี ในประเทศและต่างประเทศ กองทุนหุ้น กองทุนผสม (หุ้น-ตราสาร
หนี  ) และกองทุนต่างประเทศ  ทั ง Feeder Fund  และ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นต้น โดยธนาคารเป็น
ผู้สนับสนุนการขายและรับซื อคืนหน่วยลงทุน  

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต น าเสนอแบบประกันต่างๆ เพื่อ
จ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร ให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน ทั ง ผลิตภัณฑ์ประกันคุ้มครอง
ตลอดชีพผลิตภัณฑ์ประกันด้านสุขภาพและโรคร้ายแรง ผลิตภัณฑ์ประกันสะสมทรัพย์ ผลิตภัณฑ์ประกันเพื่อการ
เกษียณอายุ  และผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน ส าหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งพร้อมทั งได้รับ
ความคุ้มครองชีวิต 

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ให้บริการประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ได้แก่ ประกันอัคคีภัย ประกันภัย

รถยนต์ภาคสมัครใจและภาคบังคับ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกัน
ทรัพย์สินภายในบ้าน ประกันภัยการขนส่งทางทะเล  รวมถึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ผ่านช่องทางบริการที่
หลากหลาย (Omni Channel) และครอบคลุมทั่วประเทศผ่านเครือข่ายธนาคาร สาขาของบริษัทฯ 24 แห่งตาม
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมถึงช่องทาง Online และการขายผ่านโทรศัพท์ (Telemarketing) เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปให้ได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ น  

 บมจ. บัตรกรุงไทย  
บริษัท บัตร ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบุคคล 

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับพันธมิตรทั งด้านการตลาด กลุ่มสตาร์ทอัพ   
ฟินเทค หรือ ร้านค้าที่มีจุดแข็งโดดเด่น เพื่อน าเสนอบริการที่มีคุณค่าและสอดคล้องกับความต้องการให้กับสมาชิก 
และรองรับธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ น อีกทั งบริษัทปรับกลยุทธ์การตลาดในธุรกิจหลักคือ  
บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล และธุรกิจร้านค้า เพื่อมุ่งสร้างรายได้เพิ่มขึ นจากการขยายตัวของจ านวนบัตรและพอร์ต
ลูกหนี  สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่และรักษาฐานสมาชิกเดิมให้อยู่กับแบรนด์เคทีซีอย่าง
ยั่งยืน  
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นอกจากนั น ในปี 2562 เคทีซีได้เปิด 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจ “พิโกไฟแนนซ์” ธุรกิจ “นาโนไฟแนนซ์” และ
ธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันความเสี่ยงเพื่อขยายการให้บริการไปยังสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้
การก ากับ และ สินเชื่อรายย่อยผู้ประกอบอาชีพภายใต้การก ากับ 

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจต่างๆ เพื่อสรรหาสิทธิ
ประโยชน์ทุกหมวดการใช้จ่ายที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวันและตอบสนองทุกเทรนด์ของไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดขึ น  เช่น 
หมวดร้านอาหาร ท่องเที่ยว และการจับจ่ายสินค้าในซุปเปอร์มาร์เก็ต  เป็นต้น รวมถึงพัฒนาช่องทางออนไลน์อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มฟังก์ชันการใช้งาน ให้สมาชิกเคทีซีสามารถท า
ธุรกรรมต่างๆ ได้ง่ายและสะดวกผ่าน “KTC Online” บนเว็บไซต์  www.ktc.co.th หรือผ่านโมบายแอปพลิเคชัน 
“KTC Mobile” พร้อมเสริมความเชื่อมั่นในการท าธุรกรรมออนไลน์ให้ปลอดภัยยิ่งขึ นผ่านการเข้ารหัสโทเค็น 
(Mastercard Digital Enablement Services (MDES) for Merchants) มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า
ในหลากหลายด้านนอกเหนือจากความคุ้มค่าและความหลากหลายของสิทธิประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้คัดสรรมาให้   

 บจ. กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง  
บริษัทให้บริการให้เช่าอุปกรณ์แบบลีสซิ่ง เช่าซื อ และบริการให้เช่ารถยนต์พร้อมบ ารุงรักษา  โดย

ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่  

 บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 
บล. กรุงไทย ซีมิโก้ มีบริการและผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ การเป็นนายหน้าซื อขายหลักทรัพย์ เป็น

ตัวแทนซื อขายสัญญาซื อขายล่วงหน้า การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์ จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซื อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ ออกและจ าหน่ายใบส าคัญแสดงสิทธิ
อนุพันธ์และตราสารอนุพันธ์ ที่ปรึกษาการลงทุนและตัวแทนซื อขายหน่วยลงทุน จัดการกองทุนส่วนบุคคล โดย
ให้บริการแก่นักลงทุนชาวไทยและนักลงทุนต่างประเทศ รวมทั งนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย  
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2.3 ภาวะตลาด และการแข่งขัน ศักยภาพในการแข่งขัน 

 ภาวะตลาดและการแข่งขัน  
 ปี 2562 ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (ธพ.) เผชิญความท้าทายจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวในระดับต่ า การ
ปรับลดอัตราดอกเบี ยนโยบาย การปรับตัวให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
(Digital economy) ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง โดย ธพ. ต่างน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น บริการหนังสือค  าประกันผ่าน Blockchain การปล่อยสินเชื่อออนไลน์ และระบบยืนยัน
ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ควบคู่กับการปรับช่องทางการให้บริการสู่รูปแบบดิจิทัลมากขึ น และลดจ านวน
สาขาลง นอกจากนั น ธพ. ยังมุ่งสร้างพันธมิตรในระบบนิเวศทางธุรกิจที่ส าคัญ รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจ Start 

Up และ FinTech เพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของธนาคารและลูกค้า ท่ามกลางความท้าทายจากการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ของทางการ เช่น Market Conduct ที่เข้มงวดขึ น มาตรการก าหนดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่า
หลักประกัน (Loan to Value: LTV) ในสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และการเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างไรก็ดี กฎระเบียบบางด้านช่วยเพิ่มความคล่องตัว ขยายขอบเขตและยกระดับการ
ด าเนินธุรกิจให้กับ ธพ. มากขึ น เช่น การผ่อนคลายให้ ธพ. สามารถทดสอบนวัตกรรมผ่าน Own Regulatory 
Sandbox และการอนุญาตให้ ธพ. ประกอบธุรกิจให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Related 
Services) ทั งนี  ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศในปี 2562 สรุปได้ ดังนี     

 สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.24 ชะลอลงจากที่เติบโตร้อยละ 5.73 ใน
ปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจ การหันไประดมทุนผ่านตราสารหนี มากขึ น และผลกระทบจากมาตรการ LTV 

 เงินฝาก เพิ่มขึ นร้อยละ 3.93 ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.13 จากทั งเงินฝากประจ า 
เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)   

 ก าไรสุทธิ เพิ่มขึ นร้อยละ 31.85 จากที่เพิ่มขึ นร้อยละ 10.42 ในปีก่อน จากรายได้พิเศษจากการ
ขายเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเป็นส าคัญ ขณะที่รายได้ดอกเบี ยสุทธิเพิ่มขึ นร้อยละ 3.80 
ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิหดตัวร้อยละ 0.99 

 Net NPLs เพิ่มขึ นร้อยละ 12.56 เร่งขึ นจากปีก่อนที่เพิ่มขึ นร้อยละ 4.14  จากผลกระทบของ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่สัดส่วน Net NPLs/Loan  อยู่ที่ร้อยละ 1.61 สูงกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 1.48  

 เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total Capital Ratio อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อย
ละ 19.32 และ Tier 1 Ratio อยู่ที่ร้อยละ 16.09 ซึ่งยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั นต่ าที่ ธปท. ก าหนดไว้อยู่มาก  
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 แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563 

ปี 2563 จะเป็นอีกปีแห่งความท้าทาย  เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะยังขยายตัวต่ ากว่า
ศักยภาพในอดีตมาก โดยเฉพาะจากผลของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และภัยแล้งที่รุนแรง เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่จะจ ากัดการเติบโตของสินเชื่อและรายได้ดอกเบี ย ขณะเดียวกันก็อาจบั่นทอนคุณภาพสินเชื่อ โดยเฉพาะในกลุ่ม 
SMEs ที่มักอ่อนไหวต่อความเปราะบางของเศรษฐกิจ นอกจากนั น อัตราดอกเบี ยนโยบายที่ลดลงสู่ระดับต่ าสุดเป็น
ประวัติการณ์ สร้างแรงกดดันต่อส่วนต่างอัตราดอกเบี ย ประกอบกับธนาคารยังต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่ๆ เช่น 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) ที่เริ่มบังคับใช้ในปี 2563 ซึ่งจะกระทบการตั งส ารองหนี สูญฯ 
และการรับรู้รายได้ ประกอบกับแนวโน้มการออกกฎควบคุมหนี ครัวเรือน และการก ากับดูแลการคิดดอกเบี ยและ
ค่าธรรมเนียมที่เข้มงวดขึ นของ ธปท. จะส่งผลต่อความสามารถในการท าก าไรได้ นอกจากนั น ธนาคารจะยังเผชิญ
ภาวะการแข่งขันที่เข้มขึ นขึ น ในรูปแบบและบริบทใหม่ๆ โดยเฉพาะการเดินหน้าสร้างพันธมิตร (Strategic partner

) เพื่อยกระดับบริการที่นอกเหนือจากธุรกิจธนาคารแบบดั งเดิม (Beyond Banking) รวมถึงการครอบครองฐาน
ลูกค้าในหลากหลายระบบนิเวศทางธุรกิจ อย่างไรก็ดี การปรับตัวอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์ ทั งการปรับลด
สาขา และเน้นน าเสนอธุรกรรมออนไลน์ เช่น การปล่อยสินเชื่อออนไลน์ในลักษณะ Information-based lending 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน และการออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเพื่อ
บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจย่ าแย่ ขณะที่ยังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง สะท้อนผ่านระดับเงินกองทุน
และเงินส ารองที่สูงกว่าเกณฑ์อยู่มาก จะสนับสนุนให้ธนาคารสามารถรองรับความท้าทายจากความไม่แน่นอนของ
เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ต่างๆ ได ้

 ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร 

 ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพในการแข่งขันอยู่ในระดับชั นน าของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยจุดแข็งส าคัญที่สนับสนุนศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร ได้แก่ 

 เป็นรัฐวิสาหกิจชั้นดีที่ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์
ด้านความม่ันคง  

 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับต้นๆ ของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย  ทั งด้านสินทรัพย์ 
สินเชื่อ และเงินฝาก รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้ 

 ฐานลูกค้ากว้างและมีความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัด  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจในต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี ซึ่งรวมถึงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor: EEC) 

 ฐานลูกค้ากว้างและมีความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มลูกค้ารัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ ส่วนหนึ่งจาก
การมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเสมอมา อาทิ การวางโครงสร้างพื นฐานของระบบการ
ช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไร้เงินสด ตลอดจน
โครงการ “ชิมช้อปใช้” และการน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพโครงการต่างๆ ของภาครัฐ 
เช่น โครงการการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว โครงการระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หน้าที่ 39 

 

โครงการการออมผ่านพันธบัตรรัฐบาลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ทั งนี  ฐานลูกค้าและคู่ค้าของภาครัฐ ท าให้ธนาคาร
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจในอนาคตได้ โดยเฉพาะใน 5 ระบบนิเวศหลักทาง
ธุรกิจ   ซึ่ งได้แก่  กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มการช าระเงิน  กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่ม
สถาบันการศึกษาและนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง  

 มีการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ท าให้ธนาคารสามารถก้าวทันปัจจัยแวดล้อม
การด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีแนวทางการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital Banking) ที่
ชัดเจนและครอบคลุมการผนวกนวัตกรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของธนาคารให้มีเสถียรภาพและปลอดภัยเพื่อให้สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ นและเพิ่มขึ นในอนาคต 
นอกจากนี  ธนาคารยังมุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความยืดหยุ่นและสามารถท างานได้หลากหลายมากขึ น 
(Multi-tasking skill) พร้อมก้าวสู่การเป็น Invisible Banking อย่างเต็มตัว 

 ด าเนินงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ค านึงถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาล การก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย ตลอดจนการไม่ยอมรับและ
ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ส่วนหนึ่งสะท้อนจากความมุ่งมั่นในการด าเนิน “โครงการกรุงไทย
คุณธรรม” อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง  

 รางวัลระดับนานาชาติ  
1. รางวัล  Best Thailand Deal และ Best Laos Deal 

ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พื นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (“TFFIF”) และ หุ้นกู้บริษัท อีดีแอลเจนเนอเรชั่น มหาชน 
(“EDL-GEN”)  จากการประกวด FinanceAsia Achievement Award 2018 จัดโดยนิตยสารFinanceAsia  

 นิตยสารการเงินการลงทุนชั นน าแห่งภูมิภาคเอเชีย  

2. รางวัล Best Social Impact Thailand 2019  
ธนาคารได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินที่เป็นหลักส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศ โดยการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 
เช่น โครงการ e-tax Project โครงการ SMART City และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดโดย
นิตยสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศอังกฤษ 

3. รางวัล The Asset Triple A Country Awards 2019 ประเภท Infrastructure Fund IPO of 

the Year  

ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัด
จ าหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) จัดโดยนิตยสาร The Asset 

นิตยสารธุรกิจการเงินชั นน าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค 
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4. รางวัล Best Local Currency Bond Deal in Thailand 2019  
ธนาคารได้รับรางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. 

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มูลค่าการออกและเสนอขายรวม 33,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็น
องค์กรชั นน าระดับสากล จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

5. รางวัล Best Refinancing Deal in Southeast Asia 2019  
ธนาคารได้รับรางวัลธุรกรรมการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ของบมจ. 

ไทยเบฟเวอเรจ มูลค่าการออกและเสนอขายรวม 53,000 ล้านบาท จาก Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นองค์กรชั น
น าระดับสากล จากการเป็นผู้จัดการการจัดจ าหน่าย 

 รางวัลระดับประเทศ 

6. รางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562 

ธนาคารได้รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award 2562 โดยมอบให้กับบริษัท
จดทะเบียนที่จัดท ารายงานความยั่ งยืน (Sustainability Report)  เพื่อเปิดเผยการด าเนินงานด้าน ESG 

(Environmental, Social and Governance) ที่เนื อหามีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือ และมีรูปแบบน าเสนอที่น่าสนใจ 
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย จัดโดยจากสถาบันไทยพัฒน์ 

7. รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019  
ธนาคารได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 หรือหุ้นยั่งยืน จากการด าเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นทางเลือกส าหรับผู้ลงทุนที่
ต้องการลงทุนตามแนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อสร้าง
ผลตอบแทนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. รางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2019 

ธนาคารได้รับรางวัล Tab Digital Inclusive Awards 2019 จาก Krungthai NEXT Application 

ได้รับการโหวตจากผู้พิการทางสายตาให้เป็น Mobile Banking ที่สามารถเข้าถึงธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือได้
อย่างสะดวกสบาย ปลอดภัย ช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถท าธุรกรรมทางการเงินได้เหมือนกับบุคคลทั่วไป 
จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

9. รางวัล Best Deal of the Year 

ธนาคารได้รับรางวัล Best Deal of  the  Year ในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ใน
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั งแรกของกองทุนรวมโครงสร้างพื นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ใน
งาน SET Awards 2019  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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10. รางวัล Outstanding Deal of the Year Awards  

ธนาคารได้รับเป็นรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน (Deal of the 

Year Award) ในฐานะที่ธนาคารเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนกองทุนรวม
โครงสร้างพื นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ในงาน SET Awards 2019  จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

11. รางวัลรัฐวสิาหกิจดีเด่น (SOE Award)   
ธนาคารได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น 

ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มีการบริหารจัดการโปร่งใส เป็นธรรม มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ค านึงถึงผู้
มีส่วนได้เสียตามมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 นับตั งแต่ปี 2559 จัดโดย
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

12. รางวัล Best Bank Website 2018  
ธนาคารได้รับรางวัล Website ที่มีการออกแบบ (Design) ใช้งานง่าย (Ease of use) การเขียน 

(Copywriting) การโต้ตอบ/การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน (Interactivity) เทคโนโลยี (Use of technology) นวัตกรรม 
(Innovation) เนื อหา (Content) จากเวทีการประกวดส าหรับการพัฒนาเว็บไซต์ WebAwards จัดโดย Web 

Marketing Association (WMA) 
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ตารางเปรียบเทียบ สินทรัพย์ สินเช่ือ เงินฝาก และสาขา 
ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562  

ธนาคาร 

สินทรัพย์ สินเชื่อ (สุทธิ) เงินฝาก สาขา 
จ านวน ส่วน

แบ่ง 
ตลาด 

จ านวน ส่วน
แบ่ง 
ตลาด 

จ านวน ส่วนแบ่ง 
ตลาด 

จ านวน ส่วนแบ่ง 
ตลาด 

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (แห่ง) (ร้อยละ) 
1.ธนาคารกรุงเทพ 3,123,361 16.99  1,832,828 15.22  2,316,035 17.56  1,148  17.69  
2.ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,952,447 16.06  1,995,248 16.57  2,156,489 16.35  1,034  15.93  
3.ธนาคารกรุงไทย 2,908,358 15.82  1,879,541 15.61  2,158,460 16.36  1,067  16.44  
4.ธนาคารกสิกรไทย 2,724,055 14.82  1,826,520 15.17  2,065,669 15.66  889  13.70  
5.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 2,234,725  12.16  1,610,374  13.37  1,558,780  11.82  691  10.65  
รวมธนาคารขนาดใหญ่ 13,942,947  75.87  9,144,511  75.93  10,255,432  77.75  4,829  74.40  

1.ธนาคารธนชาต 1,045,343  5.69  646,194 5.37  663,559 5.03  401  6.18  
2.ธนาคารทหารไทย 999,575  5.44  693,929 5.76  734,561 5.57  495  7.63  
3.ธนาคารยูโอบี 566,212  3.08  404,342  3.36  456,411  3.46  150  2.31  
รวมธนาคารขนาดกลาง 2,611,130  14.21  1,744,465  14.48  1,854,531  14.06  1,046  16.11  
1.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 385,109  2.10  222,002  1.84  199,132  1.51  69  1.06  
2.ธนาคารเกียรตินาคิน 299,216 1.63  230,062 1.91  172,661 1.31  65  1.00  
3.ธนาคารทิสโก้ 285,305 1.55  228,608 1.90  218,433 1.66  60  0.92  
4.ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 230,548 1.25  151,569 1.26  165,018 1.25  108  1.66  
5.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 215,797  1.17  110,246 0.92  129,823 0.98  21  0.32  
6.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 
(ไทย) 

142,378  0.77  27,653  0.23  61,908  0.47  1  0.02  

7.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ 
(ไทย) 

81,785  0.45  52,014  0.43  19,133  0.15  1  0.02  

8. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 69,996  0.38  46,462  0.39  47,088  0.36  9  0.14  
9.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 56,635  0.31  48,204  0.40  47,325  0.36  276  4.25  
10.ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)  32,175  0.18  17,889  0.15  7,372  0.06  1  0.02  
11.ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ 25,555  0.14  19,917  0.17  13,237  0.10  5  0.08  
รวมธนาคารขนาดเล็ก 1,824,497  9.93  1,154,627  9.59  1,081,129  8.20  616  9.49  
รวมทั้งสิ้น 18,378,575  100.00  12,043,602  100.00  13,191,092  100.00  6,491  100.00  
ท่ีมา:     ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ:     หลักการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย์ ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี  
1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 10 

2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ได้แก่ ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั งแต่ร้อยละ 2.5 ถึงร้อยละ 10 

3. ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ได้แก่ ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 2.5 
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 เครือข่ายการให้บริการ 
เครือข่ายการให้บริการของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งตามภูมิภาค 

 

   หน่วย : แห่ง 
 จ านวนทั งสิ น  กรุงเทพและปริมณฑล ต่างจังหวัด 

 เครื่อง ATM* 8,582 2,266 6,316 

 สาขาในประเทศ** 1,066 319 747 

 ส านักงานธุรกิจ 74 19 55 

 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ 25 15 10 

 จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน 52 21 31 

* จ านวนเครื่องดังกล่าว รวมเครื่อง ATM ท่ีติดตั งอยู่บนรถ KTB on the move จ านวน 79 เครื่อง แล้ว  
** ไม่นับรวมจุดบริการ (Service Point) จ านวน 38 แห่ง ให้บริการโดยพนักงาน ส าหรับบริการเปิดบัญชี (เฉพาะบุคคลธรรมดา) 

ฝาก ถอน (ไม่เกิน 1 ล้านบาท) โอนเงิน ช าระค่าสินค้าและบริการเป็นหลัก ยกเว้นธุรกรรมด้านสินเชื่อ 

 

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์และหรือบริการ 

 แหล่งที่มาของเงินทุน และการให้กู้ยืม  
แหล่งที่มาของเงินทุน 

    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/(ลด) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

เงินรับฝาก  2,155,865   71.6  2,039,602 74.5  5.7  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ   215,823   7.2  157,396 5.7  37.1  
ตราสารหนี ท่ีออกและเงินกู้ยืม  96,841   3.2  95,205 3.5  1.7  
หนี สินอื่นๆ  195,361   6.5  132,859 4.8  47.0  
รวมส่วนของเจ้าของ  348,326   11.5  314,141 11.5  10.9    

- ส่วนของบริษัทใหญ่  338,287   11.2  305,875 11.2  10.6  
- ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  10,039   0.3  8,266 0.3  21.5  

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

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หน้าที่ 44 

 

สินเชื่อและเงินฝากจ าแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา 

หน่วย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร 

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/(ลด) 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

เงินให้สินเชื่อ      

   - ไม่เกิน 1 ปี 668,391 33.3 

 

666,981 34.2 0.2 

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

หัก รายได้รอตัดบัญชี (36) (0.0) (46) (0.0) (21.7) 
รวมเงินให้สินเชื่อ * 2,006,313 100.0 1,948,702 100.0 3.0 

เงินรับฝาก       

   - ไม่เกิน 1 ปี 2,019,081 93.5 2,019,315 98.8 (0.0) 
   - มากกว่า 1 ปี 139,379 6.5 23,633 1.2 489.8 

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

* ไม่รวมดอกเบี ยค้างรับและเงินใหส้ินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 
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2.5 นโยบายที่เกี่ยวเนื่องกับการให้สินเช่ือ 

 

2.5.1 นโยบายการให้สินเช่ือ  

 ธนาคารก าหนดนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารสินเชื่อ โดยให้มีการ
ทบทวนนโยบายสินเชื่ออย่างน้อยปีละครั ง หรือในกรณีมีเหตุควรแก้ไข เพื่อปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารสินเชื่อ รวมถึงการสนับสนุนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของธนาคาร การ
ก าหนดนโยบายสินเชื่อของธนาคารค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปรับปรุงอ านาจ
อนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี  ให้เหมาะสมกับกระบวนการสินเชื่อ เครื่องมือและกลุ่มของลูกค้า โดย
ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบดังกล่าวอย่างเคร่งครัดนโยบายสินเชื่อ
ประกอบด้วย 

1. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องตั งแต่กระบวนการด้านการตลาดจนถึงได้รับช าระหนี  
เสร็จสิ น  ธนาคารไม่เอื อประโยชน์ให้กับลูกค้า รวมทั งผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อไม่กระท าเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว จะด าเนินการภายใต้ระเบียบและกฎเกณฑ์โดยใช้ความระมัดระวังรอบคอบ  

2. กระบวนการในการบริหารความเสี่ยง มีการระบุ วัด ควบคุม ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เหมาะสม ปฏิบัติงานตามหลักการให้สินเชื่อ โดยใช้ความรู้ ความสามารถและดุลยพินิจอย่างมืออาชีพ 
กระท าเยี่ยงวิญญูชน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับธนาคาร 

3. การควบคุมความเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์และข้อก าหนด
ของธนาคาร หน่วยงานที่ก ากับและกฎหมาย โดยมีแนวทางควบคุมความเสี่ยง เช่น ให้ความส าคัญกับ
วัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ ไม่พิจารณาสินเชื่อหรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่พิจารณาสินเชื่อที่เล็งเห็นว่า
จะเรียกคืนไม่ได้ ให้ความระมัดระวังสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง เป็นต้น 

2.5.2 การพิจารณาหลักประกันสินเช่ือ  
 การให้สินเชื่อของธนาคารโดยทั่วไปจะต้องมีหลักประกัน เช่น เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ อสังหาริมทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน เครื่องจักรจดทะเบียน สิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคาร และสินค้าใน
คลังสินค้าของลูกหนี หรือบุคคลอื่น เป็นต้น ซึ่งธนาคารจะพิจารณาหลักประกันที่มีความมั่นคง และสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดหรือเปลี่ยนมือได้เร็ว โดยปกติธนาคารจะมีสิทธิในหลักประกันเป็นล าดับแรก  ยกเว้นในกรณีที่จ าเป็นจริงๆ เท่านั น  
จึงจะเป็นผู้รับประโยชน์ในหลักประกันร่วมกับเจ้าหนี รายอื่น หรือมีสิทธิในหลักประกันในล าดับรองจากเจ้าหนี รายอื่น 

 กรณีการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือการให้สินเชื่อแก่บริษัทในเครือของลูกหนี  
ธนาคารจะเจรจาให้บริษัทแมข่องลูกหนี ค  าประกันเงินกู้ และขอให้มีการค  าประกันจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส าหรับเงินกู้ที่ไม่
มีหลักประกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกู้ระยะสั นที่ให้กับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินดี มีกระแสเงินสดที่
เพียงพอช าระหนี  มีการตรวจสอบรับรองงบการเงินจากผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ หรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั งเงินกู้ที่ให้แก่บริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่ธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่า
น่าเชื่อถือ หน่วยงานของรัฐ และสถาบันการเงินอื่นในตลาดเงิน 
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 ธนาคารก าหนดให้ผู้กู้ใช้สินทรัพย์ที่เป็นสถานประกอบการเป็นหลักประกันสินเชื่อ ส่วนการให้สินเชื่อโครงการจะ
ค  าประกันด้วยสินทรัพย์ของโครงการ ในการประเมินราคาหลักประกันธนาคารจะใช้ทั งผู้ประเมินราคาอิสระจากภายนอก
ซึ่งอยู่ในรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพนักงานของธนาคาร ซึ่งมีความรู้
ความช านาญ เพื่อให้การประเมินราคาเป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ  โดยธนาคารก าหนดให้มีการทบทวน
ราคาประเมินหลักประกันให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ และหลักการการประเมินราคาดังกล่าวข้างต้นจะสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 หากลูกคา้รายใดผิดนัดช าระหนี และมีหลักประกันที่จ านองไว้เป็นประกัน หรือมีผู้ค  าประกัน ธนาคารจะมีหนังสือ
บอกกล่าวไปยังผู้จ านอง หรือค  าประกันให้ทราบถึงการผิดนัดของลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด 

 

2.5.3 นโยบายการควบคุมดูแล การอนุมัติสินเชื่อ และการติดตามลูกหน้ี 

 ธนาคารก าหนดวงเงินสูงสุดส าหรับลูกค้าแต่ละราย และวงเงินสูงสุดส าหรับอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เพื่อ
มิให้เกิดการกระจุกตัวของเงินให้สินเชื่อ ก าหนดพื นที่เป้าหมายและประเภทธุรกิจเป้าหมาย เพื่อให้การขยายสินเชื่อ
ของธนาคารมีทิศทางที่ชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พร้อมทั งก าหนดแนวทางการให้สินเชื่อแก่บุคคล 
และ/หรือ กิจการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคาร 

1. หลักการการใหส้ินเชื่อและเครื่องมือที่ใช้ในการอนุมัต ิ

 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ตามหลักการให้สินเชื่อ ได้แก่ วัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อ 
แหล่งเงินที่ผู้ขอสินเชื่อจะน ามาช าระหนี คืน ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถในการช าระหนี ของผู้ขอสินเชื่อจากหลาย
ปัจจัย  รวมทั งปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้ธนาคารไม่ได้รับช าระหนี คืน ในกรณีที่ผู้ขอสินเชื่อเป็นผู้ประกอบการหรือนิติบุคคล  
ธนาคารจะวิเคราะห์สถานะและความสามารถทางธุรกิจของผู้ขอสินเชื่อ  อาทิ การประเมินผู้บริหารหรือตัวบุคคล การ
ประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมและศักยภาพทางการตลาดและการวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั งก าหนดหลักประกันและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยง 
 การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทุกครั งจะใช้เครื่องมือที่ธนาคารก าหนด โดยเครื่องมือที่ใช้จะขึ นอยู่กับขนาดลูกค้า
และกระบวนการสินเชื่อ โดยกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลางที่มีความซับซ้อนในธุรกิจไม่มาก จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Credit Scoring ร่วมกับการให้สินเชื่อในรูปของ Product 
Program และธนาคารจะเริ่มน าข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภคมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อด้วย ส่วนการพิจารณา
สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลางที่มีวงเงินสินเชื่อจ านวนสูง ธนาคารก าหนดให้การพิจารณาสินเชื่อที่มีการ 
Check and Balance และมีการจัดอันดับความเสี่ยงของลูกค้า (Credit Risk Rating) ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และ
การก าหนดราคา โดยการก าหนดราคาจะค านึงถึงผลตอบแทนที่สะท้อนความเสี่ยง (Risk  Adjusted Return On Capital: 
RAROC) 

2.  อ านาจอนุมัติ  
 การใช้อ านาจอนุมัติสินเชื่อและการปรับปรุงโครงสร้างหนี  กลุ่มลูกค้าที่ใช้เครื่องมือ Credit Scoring จะอนุมัติ
โดยบุคคลที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถด้านการพิจารณาสินเชื่อ ส าหรับลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่
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มีความต้องการสินเชื่อที่หลากหลาย มีความซับซ้อนในธุรกิจ การพิจารณาสินเชื่อจะใช้ดุลยพินิจและประสบการณ์ใน
การอนุมัติการพิจารณาจึงอยู่ในรูปของคณะกรรมการสินเชื่อ โดยอ านาจอนุมัติก าหนดตามระดับความเสี่ยง (Credit 
Rating) ของลูกค้าและขนาดวงเงินรวมของลูกค้า ซึ่งธนาคารได้มุ่งเน้นกระบวนการจัดท า Credit  Rating ให้มีคุณภาพ 
เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยงของลูกค้าได้ดียิ่งขึ น และยังได้ก าหนดระดับอ านาจขั นต่ าส าหรับการพิจารณาสินเชื่อบาง
ประเภท บางลักษณะ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการปล่อยสินเชื่อทั่วๆ ไป ทั งนี  เพื่อควบคุมความเสี่ยงและ Total Exposure 
ของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และข้อก าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  นอกจากนี  การพิจารณาสินเชื่อบางประเภทหรือการท าธุรกรรมสินเชื่อบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่ า 
อ านาจอนุมัติจะเป็นอ านาจของบุคคลเพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้ และยังท าให้เกิดความคล่องตัวใน
การให้บริการการใช้สินเชื่อ 

3.  การติดตามลูกหนี  
 ธนาคารก าหนดให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อออกเยี่ยมเยียนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วอย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ติดตามการใช้วงเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไข รวมทั งติดตามความก้าวหน้าของกิจการและความเป็นอยู่ของลูกค้า ธนาคาร
ก าหนดให้ทบทวนสินเชื่อทุกราย โดยระยะเวลาขึ นอยู่กับความเสี่ยงของลูกค้า แต่อย่างน้อยต้องทบทวนทุก 12 เดือน  
เมื่อทบทวนสินเชื่อแล้วจึงน าผลของการทบทวนมาพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่ให้กับลูกค้า ความเหมาะสมใน
การต่ออายุวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไข นอกจากนี  ยังก าหนดให้มีการติดตามลูกค้าในเชิงป้องกัน โดยให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ติดตามสัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับคุณภาพสินเชื่อของลูกค้า ติดตามและทบทวนงบการเงิน แผนธุรกิจ และ
ทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของลูกค้า โดยก าหนดให้ทบทวนอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยปีละ
ครั ง หรือเมื่อมีภาวะการณ์ที่เกิดความเสี่ยง ซึ่งอาจส่งผลกระทบกับความสามารถในการช าระหนี ให้กับธนาคาร หรือการ
บริหารจัดการของลูกค้า ตลอดจนการประเมินมูลค่าหลักประกันและการประกันภัยให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ 
และมีระบบ Early Warning เพื่อช่วยให้การติดตามการใช้สินเชื่อและคุณภาพลูกหนี เป็นไปอย่างสม่ าเสมอและรวดเร็ว 
และก าหนดระยะเวลาการทบทวนเครดิตของลูกค้าตามคุณภาพหนี ของลูกค้าแต่ละราย 

 เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะติดตามดูแลลูกค้าจากพฤติกรรมการใช้วงเงิน และพฤติกรรมการช าระเงินจากรายงาน
ต่างๆ เพื่อควบคุมสินเชื่อใหม่มิให้เป็น NPL ธนาคารได้ตั งคณะกรรมการบริหารจัดการ NPL และ NPA เพื่อให้เข้ามา
บริหารจัดการ NPL ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

 นโยบายการจัดชั นสินเชื่อ 

 1. แนวทางการจัดชั นสินเชื่อ 

 ธนาคารได้ด าเนินการจัดชั นสินเชื่อ และกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกอบกับมีระบบการสอบทานสินเชื่อตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย 
นอกจากนี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการสอบทาน/ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารเป็นรายไตรมาส 

 2. หลักเกณฑ์ในการจัดชั นสินเชื่อ 

 ธนาคารมีนโยบายการจัดชั นสินเชื่อ ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์การจัด
ชั นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมีสาระส าคัญของการจัดชั นสินเชื่อ ใน
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การก าหนดให้ธนาคาร จัดชั นสินเชื่อ ออกเป็น 6 ระดับ และก าหนดการกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญตาม
การจัดชั นสินเชื่อ หลักเกณฑ์ดังกล่าวก าหนดว่า สินเชื่อคุณภาพดีจะถูกแบ่งออกเป็น สินเชื่อจัดชั นปกติ (Normal) 
และสินเชื่อจัดชั นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention) กล่าวคือ 

 สินเชื่อจัดชั นปกติ คือ สินเชื่อที่ไม่มีสัญญาณของการผิดนัดช าระหนี  และไม่น่าจะท าให้ธนาคารต้อง
รับภาระขาดทุน   

 สินเชื่อจัดชั นกล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ สินเชื่อที่มีสิ่งบ่งชี ถึงปัญหาว่าหากไม่แก้ไขให้ถูกต้องอาจมี
ผลกระทบถึงความสามารถของผู้กู้ในการช าระหนี ได้ โดยปกติแล้วสินเชื่อที่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี ยเกินกว่า 1 
เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันถึงก าหนดช าระจะถูกจัดชั นเป็นสินเชื่อจัดชั นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 

 สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) 

 สินเชื่อด้อยคุณภาพ  จะถูกแบ่งเป็น 4 ระดับดังต่อไปนี  คือ เงินให้สินเชื่อจัดชั นต ่ากว่ามาตรฐาน 
สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ โดยการจัดชั นดังกล่าวขึ นอยู่กับระยะเวลาที่สินเชื่อนั นค้างช าระ และข้อพิจารณาอื่น
เกี่ยวกับคุณภาพของสินเชื่อ เช่น โอกาสทางธุรกิจของผู้กู้  

 สินเชื่อจัดชั นต ่ากว่ามาตรฐาน คือ สินเชื่อที่มีความเป็นไปได้ที่ธนาคารจะต้องรับภาระขาดทุนหาก
ปัญหาที่มีอยู่นั นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง และมีความไม่แน่นอนบางประการเกี่ยวกับความสามารถในการ
ช าระหนี ของผู้กู้ ทั งนี  สินเชื่อที่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี ยเกินกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือนนับแต่วันถึงก าหนด
ช าระจะถูกจัดชั นเป็นสินเชื่อจัดชั นต ่ากว่ามาตรฐาน 

 สินเชื่อจัดชั นสงสัย คือ สินเชื่อที่มีการด้อยค่ามากกว่าสินเชื่อจัดชั นต ่ากว่ามาตรฐาน และไม่น่าจะ
ช าระคืนได้เต็มจ านวน ทั งนี  สินเชื่อที่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี ยเกินกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันถึง
ก าหนดช าระ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดจะถูกจัดชั นเป็นสินเชื่อจัดชั นสงสัย 

 สินเชื่อจัดชั นสงสัยจะสูญ คือ สินเชื่อที่ค้างช าระเงินต้นหรือดอกเบี ยเกิน 1 ปีขึ นไปนับแต่วันถึง
ก าหนดช าระ หรือมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดจะถูกจัดชั นเป็นสินเชื่อจัดชั นสงสัย  

จะสูญ 

 สินเชื่อจัดชั นสูญ คือ สินเชื่อที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดที่บ่งชี ได้ว่าการ
ช าระเงินต้นและดอกเบี ยจะไม่เกิดขึ น 

 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของค าว่า เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs)  หมายถึง 
เงินให้สินเชื่อจัดชั นต่ ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ ตามหลักเกณฑ์การจัดชั นในประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั นและการกันเงินส ารองของสถาบันการเงิน 

 ส าหรับ ลูกหนี ที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด หากลูกหนี 
สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี ได้ โดยช าระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี ใหม่
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ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือ 3 งวดการช าระเงิน แล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า ให้ถือเป็นลูกหนี จัดชั นปกติ
ในระหว่างติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ให้ด าเนินการ ดังนี  

 1. ลูกหนี ที่ถูกจัดชั นเปน็สงสัยจะสูญ หรือสงสัย ให้จัดชั นเปน็ต่ ากว่ามาตรฐาน 

 2. ลูกหนี ที่ถูกจัดชั นเปน็ต่ ากว่ามาตรฐาน หรือกล่าวถึงเป็นพิเศษ  ให้คงจัดชั นเชน่เดิม 

 ในกรณีที่ลูกหนี ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการช าระหนี ใหม่ ให้นับระยะเวลาการค้างช าระรวมกับ
ระยะเวลาการค้างช าระก่อนการปรับปรุงโครงสร้างหนี  แล้วพิจารณาจัดชั นตามหลักเกณฑ์การจัดชั นเพื่อการกัน
เงินส ารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป 

 ส าหรับลูกหนี ที่ท าการปรับปรุงโครงสร้างหนี ตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี ที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด และเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี  ธนาคารสามารถจัดชั นลูกหนี ดังกล่าวเป็นชั นปกติได้
ทันทีโดยไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี  

 (ก)  ลูกหนี ที่สามารถช าระดอกเบี ยได้ไม่ต่ ากว่าอัตราดอกเบี ยในตลาด (Market Interest Rate) โดย
ไม่มีช่วงปลอดการช าระดอกเบี ย แต่อาจมีช่วงปลอดช าระเงินต้นได้ 

 (ข)  ลูกหนี ที่มีส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 ของยอดหนี ตามบัญชี
ก่อนการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ซึ่งได้มีการตัดออกจากบัญชีแล้ว หรือได้มีการกันเงินส ารองในอัตราดังกล่าว
ครบถ้วนแล้ว โดยหนี ส่วนที่เหลือได้มีการวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี  ตลอดจนกระแสเงินสดอย่างมี
หลักเกณฑ์ สมเหตุสมผล และมีหลักฐานประกอบจนเชื่อได้แน่นอนว่าลูกหนี สามารถปฏิบัติตามสัญญาการ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี ได้ 

 (ค)  ลูกหนี ในลักษณะ Loan Syndication หรือมีเจ้าหนี หลายราย ซึ่งบรรดาเจ้าหนี ได้ตกลงปรับปรุง
โครงสร้างหนี ร่วมกันได้ และสามารถแสดงหลักฐานการวิเคราะห์ฐานะและกิจการของลูกหนี  ตลอดจนกระแส เงิน
สดอย่างมีหลักเกณฑ์ สมเหตุสมผล และมีความเป็นไปได้แน่นอนที่ลูกหนี จะปฏิบัติตามสัญญาการปรับปรุง
โครงสร้างหนี ได้ 

 (ง)  กรณีที่ธนาคารได้ฟ้องร้องลูกหนี  ต่อมาได้มีการตกลงท าสัญญาประนีประนอมยอมความและ
ศาลได้มีค าพิพากษาตามยอมแล้ว และกรณีที่ธนาคารได้ฟ้องร้องลูกหนี ตามกฎหมายว่าด้วยการล้มละลาย และ
ศาลได้มีค าสั่งเห็นชอบตามค าขอประนอมหนี หรือแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี แล้ว 

 กรณีที่ธนาคารได้ท าการปรับปรุงโครงสร้างหนี  โดยได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย
หรือคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ให้ธนาคารจัดชั นลูกหนี ดังกล่าวเป็นชั นปกติได้ทันที โดย
ไม่ต้องรอติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี  

 ในกรณีที่เห็นว่ามีข้อผิดสังเกตในการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจสั่งการให้มี
การแก้ไข หรือให้ธนาคารหาผู้เชี่ยวชาญอิสระมาประเมินหรือทบทวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี  หรือสั่งการให้
เปลี่ยนแปลงการจัดชั นและการกันเงินส ารองส าหรับลูกหนี ในแต่ละรายได้   
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2.5.4 นโยบายการกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ การกันเงินส ารอง 

 ธนาคารมีนโยบายกันเงินส ารองให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด และ
อาจจะพิจารณาการกันเงินส ารองเพิ่มเพื่อความมั่นคงของธนาคาร และครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ นใน
อนาคต โดยใช้เกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

 ธนาคารได้ก าหนดให้ท าการกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญไม่น้อยกว่าจ านวนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด ดังนี  

 1. เงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย หมายถึง เงินส ารองค่าเผื่อ
หนี สงสัยจะสูญตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั นและการกันเงินส ารองของ
สถาบันการเงิน 

 2. เงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญทั่วไป หมายถึง  เงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
นอกเหนือจากเงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาตามหลักความ
รอบคอบ (Prudent Banking) ดังนี  

  2.1  เงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญทั่วไปเฉพาะราย หมายถึง เงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัย
จะสูญที่กันเพิ่มเติมส าหรับลูกหนี บางรายที่มีแนวโน้มจะเป็น NPLs ในอนาคต หรือลูกหนี ที่มีโอกาสจะเสียหาย
มากกว่าเงินส ารองที่ธนาคารกันตามหลักเกณฑ์ปกติ เช่น มีหลักประกันเป็นเครื่องจักรซึ่งมีโอกาสจะเสื่อมค่าได้
รวดเร็ว หรือลูกหนี ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจชะลอตัว และการแข็งค่าของเงินบาท 

  2.2  เงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญทั่วไปโดยรวม หมายถึง เงินส ารองที่ธนาคารกันเป็น
ภาพรวมไม่เจาะจงรายใดรายหนึ่ง รวมถึงลูกหนี ที่ยังไม่ได้เป็น NPLs แต่มีสัญญาณบ่งชี ว่าอาจเสื่อมคุณภาพ โดย
ไม่นับรวมลูกหนี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ หรือภัยธรรมชาติที่รุนแรง และไม่เกิดขึ นเป็นประจ าหรือบ่อยครั ง 
โดยจะทยอยกันเงินส ารอง เพื่อให้อัตราส่วนเงินส ารองทั งสิ นต่อเงินส ารองตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ใกล้เคียงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

 การกันเงินส ารอง 

 ธนาคารจะต้องกันเงินส ารองโดยค านวณตามอัตราร้อยละของราคาตามบัญชีของลูกหนี ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี   

 (1)  สินเชื่อจัดชั นปกติ  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 1 

 (2)  สินเชื่อจัดชั นกล่าวถึงเป็นพิเศษ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2  

 (3)  สินเชื่อจัดชั นต ่ากว่ามาตรฐาน  ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 100 

 (4)  สินเชื่อจัดชั นสงสัย  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 

 (5)  สินเชื่อจัดชั นสงสัยจะสูญ  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 100 
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 ทั งนี  ธนาคารสามารถน ามูลค่าของหลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูกหนี ก่อนการกัน
เงินส ารอง โดยธนาคารเลือกที่จะน าหลักประกันมาหักออกจากบัญชีใดของลูกหนี ก่อนก็ได้ มูลค่าของหลักประกันที่
น ามาหักได้จะต้องไม่สูงเกินกว่าวงเงินที่ระบุในสัญญาจ าน า สัญญาจ านอง สัญญาค  าประกัน หรือสัญญา
หลักประกันอื่นแล้วแต่กรณี ประเภทของ หลักประกัน มูลค่าที่จะน ามาหักได้ รวมทั งความถี่ในการประเมินราคา
หลักประกันแต่ละประเภท เป็นไปตามประเภทของหลักประกันและมูลค่าของหลักประกันที่สามารถน ามาหักออก
จากราคาตามบัญชีของลูกหนี ก่อนการกันเงินส ารองตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

 การกันเงินส ารองเพื่อรองรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเ ทศ 
(International Accounting Standard – IAS) ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทาง
การเงิน  

ธนาคารกันเงินส ารองลูกหนี  NPLs ในอัตราร้อยละ 100 ส าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี คงค้างตาม
บัญชีของลูกหนี กับมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี  หรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงิน
สดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ าหน่ายหลักประกัน หรือมูลค่าของหลักประกันที่สามารถน ามาหักออกจากราคาตาม
บัญชีของลูกหนี ก่อนการกันเงินส ารอง ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

2.5.5 นโยบายการกันเงินส ารองทรัพย์สินรอการขาย 

 ธนาคารมีนโยบายและหลักเกณฑ์การตั งส ารองทรัพย์สินรอการขายตามระยะเวลาการถือครอง
ทรัพย์และเพียงพอรองรับการด้อยค่าของทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เหมาะสม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยก าหนด 

2.5.6 นโยบาย/เงื่อนไขการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 

นโยบายการรับรู้รายได้ดอกเบี ยของธนาคารนั น ก าหนดให้รายได้ดอกเบี ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของ
เวลาโดยต้องค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ยกเว้นดอกเบี ยจากเงินให้กู้ยืมที่ค้างช าระเกินกว่า 3 เดือน ทุกราย
นับจากวันครบก าหนดช าระเงินต้นหรือดอกเบี ยแล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน จะรับรู้รายได้เฉพาะที่ได้รับจริง 

2.5.7 นโยบายในการลด NPL ของธนาคาร 

 ธนาคารจัดท าแผนการให้หน่วยงานสินเชื่อควบคุม NPLs ของธนาคาร  ดังนี  
1. การป้องกันการเกิด NPLs 

1.1  มีคณะกรรมการบริหารจัดการ NPL (NPL  Management Project : NPLM) เพื่อให้
การบริหารจัดการ NPL ของธนาคารมีประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมือช่วยในการ
วิเคราะห์สินเชื่อ ปรับปรุงกระบวนการดูแลพอร์ตสินเชื่อของธนาคาร และทบทวน
เพดานความเสี่ยงส าหรับอุตสาหรรมแต่ละประเภท 

1.2 เพิ่มคุณภาพการกลั่นกรองสินเชื่อโดยการจัดท า Model ของอุตสาหกรรมหลักให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน  และจัด Review Report Guideline 
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1.3 คัดกรองลูกหนี หรืออุตสาหกรรมที่มีสัญญาณบ่งชี ว่าจะมีปัญหา และตั งทีมงานเข้าร่วมแก้ไข
ปัญหาให้กับลูกหนี  

2. ขายลูกหนี ใหส้ถาบันการเงินอืน่ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

3. การสรรหาและพัฒนาพนักงานเพื่อด าเนินการลด NPLs โดยการสรรหาพนักงานที่เหมาะสม
และเพียงพอ การจัดฝึกอบรมความรู้ด้านสินเชื่อ ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ด้าน
กฎหมายและด้านอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้องให้กับพนักงาน และการท าโครงการคลังความรู้  
(Knowledge  Management) ที่เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี  ด้านกฎหมาย ด้านการ
ควบคุมดูแลลูกหนี หลังปรับปรุงโครงสร้างหนี  

4. การตัดหนี สูญ (Write Off) หนี  NPLs 
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3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

 แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

 นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท าให้เกิดการพลิกโลก (Disruptive Technology) 
อย่างรุนแรงและรวดเร็ว ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการแข่งขันทางธุรกิจ อีกทั ง มีความเสี่ยงที่เกิดขึ นใหม่ 
โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ธุรกิจธนาคารจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ Digital Trend 
ดังกล่าว ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั งไว้ และการมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึงการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรมในการ
ด าเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อันเป็นรากฐานส าคัญที่จะท าให้ธนาคารเติบโตได้อย่าง
มั่นคง 

 ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั นน าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารได้น าแนวทางของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) และ State Enterprise Performance 
Appraisal (SEPA)  ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล โดยมี
หลักการส าคัญ คือ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์  และโอกาสทางธุรกิจของ
ธนาคาร เพื่อบูรณาการการบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั งองค์กร ซึ่งธนาคารได้ก าหนดโครงสร้าง 
นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ  ตามกรอบ
ข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  โดยธนาคารได้จัดท าแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง 
(Risk Factor) ที่มีผลกระทบต่อธนาคารทั งทางบวกและทางลบ ก าหนดดัชนีชี วัดความเสี่ยง (Key Risk  
Indicators : KRI) ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  ระดับความเสี่ยงที่ทนได้ (Risk Tolerance) ที่
ครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยง และสาเหตุของความเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ธนาคารยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทั งยังสามารถระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่แท้จริง 
เพื่อหามาตรการจัดการและแนวทางการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 
โดยสายงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี  ธนาคารได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล (Data Privacy) โดยมีการติดตามความเสี่ยงดังกล่าวและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ธนาคารสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย ซึ่งแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารจะท าให้ธนาคารสามารถ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้
เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน  

3. ปัจจัยความเสี่ยง 
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 ธนาคารได้ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงการสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk 
Culture) อย่างต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารและจัดให้มีการฝึกอบรม และให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่
บุคลากรทุกระดับ ตั งแต่ คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานในทุกหน่วยงานของธนาคาร เพื่อให้
บุคลากรทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญ มีความเข้าใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์และการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  ซึ่งจะสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั งยังมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลและการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยให้
ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 แนวทางการก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงิน (Consolidated Supervision)  

 ธนาคารมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวม 17 บริษัท ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ  กลุ่มบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และธุรกิจสนับสนุนงานของธนาคาร โดย
ธนาคารได้ก าหนดนโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และในแนวทางเดียวกันกับการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคาร   

 นอกจากนี  ธนาคารก าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่
มีนัยส าคัญ โดยมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด 

 ธนาคารสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญตามเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (Internal Capital 
Adequacy Assessment Process: ICAAP) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต  ด้านตลาด  ด้านสภาพคล่อง ด้าน
ปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมทั งก ากับดูแลให้มีการก าหนดดัชนีชี วัดความเสี่ยง (KRI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและ
คณะกรรมการธนาคาร  ท าให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการพัฒนาเป็นล าดับ 

 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

 ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรให้สามารถสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแบ่งหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและสายการรายงานไว้อย่างชัดเจน  ส าหรับโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคาร ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง  นอกจากนี  
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั งคณะกรรมการขึ นอีกหลายชุดที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสงู เพื่อท าหน้าที่ในการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคาร  ได้แก่ คณะกรรมการจัดการ คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี สิน 
คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ  และคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
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รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดจะแสดงใน ส่วนที่ 2 ข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ และข้อที่ 9 การก ากับ
ดูแลกิจการ 

3.2  ความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยง 

3.2.1 ความเสีย่งด้านเครดิต (Credit Risk)  

 คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามที่ได้ตกลงและระบุ
ไว้ในสัญญา รวมถึงการที่คู่ค้าของธนาคารถูกปรับลดอันดับความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการ
ด ารงเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งธนาคารให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ทั งในระดับลูกค้าและ
ระดับพอร์ต โดยระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร ประกอบด้วยกระบวนการที่ส าคัญ คือ การ
ระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง 

 ธนาคารยังคงมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้ดีขึ นอย่างต่อเนื่อง  โดยท าการทบทวน
และปรับปรุงนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงขั นตอนกระบวนการใน
การอนุมัติสินเชื่อผ่าน Loan Factory และการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานส าหรับเง่ือนไขสินเชื่อต่างๆ เช่น การก าหนด 
Standard Credit Term and Condition ส าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ์ Underwriting Criteria และ 
Product Program ส าหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตจ าแนกตามกลุ่มลูกค้ามีดังนี  

▪ สินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธรุกจิขนาดเล็ก 

 ธนาคารมีการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั นน าของประเทศ ส าหรับสินเชื่อส่วนบุคคลยังคงให้สินเชื่อในกลุ่มลูกค้าจาก
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคาร ส าหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมทั งปรับปรุงเกณฑ์ Underwriting Criteria และ Product Program ให้สอดคล้อง เพื่อ
ตอบสนองกลยุทธ์ของธนาคารที่จะขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กในปี 2562 

▪ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและสนิเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ่

 ธนาคารมีการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานะของ 
Portfolio ในระดับรายลูกค้า โดยการออกแบบและพัฒนากระบวนการท างานเพื่อแจ้งเตือนสัญญาณความเสี่ยง
ล่วงหน้า ผ่านระบบงาน Early Warning System (EWS) เพิ่มขึ น โดยแยกเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าส าหรับลูกค้า
สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size M (Early Warning System - EWS for SME-M)  ส าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลาง 
Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และส าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (Early Warning System - 
EWS for Wholesales) 
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1. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size M : ระบบ EWS for 

SME-M จะท าการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าที่ประมวลผลมาจากแบบจ าลองทางสถิติ 
ประกอบกับการก าหนดขั นตอนการพิจารณา (Workflow) ในการท างานตามระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ น เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และการแก้ไข 
การปรับปรุงคุณภาพหนี ผ่านระบบงาน Turnaround System (TA) ท าให้ธนาคารสามารถดูแลลูกค้าสินเชื่อตั งแต่
แรกเริ่มของการเบิกใช้เงินกู้กับธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการติดตามดูแลลูกค้าต่อเนื่องรายวันจนครบก าหนด
ระยะเวลาของการต่ออายุวงเงินสินเชื่อรายปีอย่างครบวงจร  โดยระบบงาน 3 ระบบ EWS, ระบบ CR และระบบ 
TA ท างานควบคู่และสัมพันธ์กันตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-end Process 

2. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง  Size L และลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ : ระบบ EWS  จะท าการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือนพฤติกรรมของลูกค้าที่ประมวลผลมาจาก
แบบจ าลองทางสถิติ ประกอบกับการก าหนดขั นตอนการพิจารณา (Workflow) ในการท างานตามระดับความเสี่ยง
ที่เกิดขึ น เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติผ่านระบบงาน Credit Review 
(CR) และมีการแจ้งเตือนเพื่อทบทวนการจัดอันดับความเสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่านระบบ EWS 

 ระบบงาน EWS ยังได้พัฒนาเพิ่มเติมฟังก์ชันการแจ้งเตือนและติดตามความเสี่ยงของลูกค้า
เป็นรายวัน อาทิ การแสดงประวัติระดับความเสี่ยงย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด  การพัฒนารายงานจ านวนวันค้าง
ช าระแต่ละช่วงอายุจ าแนกตามหน่วยงานสินเชื่อ   เพื่อน ามาช่วยในการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื่อ  
พัฒนาการแจ้งเตือนต่ออายุและทบทวนสินเชื่อ รวมถึงการแจ้งเตือนทบทวนความเหมาะสมของอันดับความเสี่ยง 
(Credit Rating) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ติดตามทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยให้สินเชื่อได้ท าการทบทวนความ
เสี่ยงทุกด้านของลูกค้า ทั งด้านการเงิน สภาพคล่อง การด าเนินธุรกิจ การติดตามทบทวนความสามารถในการช าระ
หนี  งบการเงิน การใช้วงเงินและเงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนาคารก าหนดความถี่ในการทบทวนสินเชื่อตามคุณภาพ
ลูกหนี   ทั งนี  หากมีสัญญาณบ่งชี ว่ามีเหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มขึ น ได้ก าหนดให้ท าการทบทวนก่อน
ระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้กระบวนการติดตามลูกค้าในกลุ่มดังกล่าวมีการติดตามและบริหารจัดการความเสี่ยง 
(Risk) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน และธนาคารยังสามารถเพิ่มโอกาส (Opportunity) ในการแนะน า
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้  และยังช่วยให้กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายสินเชื่อ
สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อมูลการติดตามแสดงผ่านระบบงาน 

 ส าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size L  และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่  ธนาคารยัง
ได้จัดให้มีกระบวนการจัดอันดับความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการอนุมัติและการบริหาร
ความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อ รวมถึงใช้ในการก าหนดราคา นอกจากนี  ยังได้จัดให้มีกระบวนการควบคุมและติดตาม
ระดับความเสี่ยงของลูกค้ารายใหญ่ (Single Lending Limit หรือ SLL) ตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยการควบคุมและติดตามปริมาณความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้ารายใหญ่ผ่านระบบงาน Credit 

Exposure Monitoring (CEM) ซึ่งเป็นการติดตามทั งในระดับรายลูกค้า (Single Risk)  รายกลุ่มลูกค้า (SLL 

Counterparty Risk) รวมถึงรายอุตสาหกรรม (Industry Risk) โดยประมวลผลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ครอบคลุม
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ปริมาณธุรกรรมทั ง 4 ประเภท ได้แก่  สินเชื่อ การลงทุน ภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ 
ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่มีกับกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารด้วย เพื่อสะท้อนปริมาณความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีกับ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 ธนาคารยังคงตระหนักถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณอย่าง
เป็นระบบ โดยได้พัฒนาต่อยอดระบบงานฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที่ท าการรวบรวมและ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศจากระบบงานฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลพฤติกรรมการ
ช าระหนี  และข้อมูลคุณภาพสินเชื่อ เป็นต้น ธนาคารได้ใช้ฐานข้อมูล Credit Risk Data Mart ในการพัฒนา
แบบจ าลองทางสถิติส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต การประมวลผลการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้าเพื่อ
การติดตามและทบทวนสินเชื่อ และใช้ในการบริหารจัดการติดตามคุณภาพสินเชื่อเพื่อให้ธนาคารรู้และประเมินได้ว่า
ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างไร  โดยการแจ้งเตือนอัตโนมัติผ่านระบบงาน EWS end-to-end 

Process ทั งนี  การบริหารจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวยังรองรับการพัฒนาแบบจ าลองความเสี่ยงด้านเครดิตส าหรับ
การวัดมูลค่าผลการด้อยค่าจากความเสี่ยงด้านเครดิต ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับ
ที่ 9 (IFRS9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน  หลักเกณฑ์การวัดมูลค่า : การด้อยค่า โดยการรับรู้และการวัดมูลค่าของค่า
เผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ต้องมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครดิต  

 นอกจากนี  ธนาคารยังพัฒนารายงาน Industry Direction หรือการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตาม
ระดับความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อรายอุตสาหกรรม รวมทั งจัดให้มีการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อพอร์ตสินเชื่อ และความเพียงพอของเงินกองทุนตลอดจน
การติดตาม/รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิต และเป็นไปตามแนวนโยบายการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยและหน่วยงานก ากับต่างๆ 

 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ  
ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน 

หรือธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี และกลุ่มลูกหนี   ตามหลักเกณฑ์การก ากับลูกค้ารายใหญ่ที่
ทางการก าหนด  นอกจากนี  ธนาคารมีการก าหนดปริมาณการท าธุรกรรมสูงสุดส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท (Sector 

Limit) และปริมาณการท าธุรกรรมสูงสุดในแต่ละประเทศ (Country Limit)  เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและ
ควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวด้านเครดิตอย่างมีนัยส าคัญ  โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและมีการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

นอกจากนี  ธนาคารดูแลความเสี่ยงของประเทศคู่สัญญาโดยก าหนดวงเงินหรือเพดานสูงสุด 
เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการท าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ  และธุรกรรมการให้สินเชื่อ ลงทุน 
และภาระผูกพัน ส าหรับลูกค้าหรือคู่สัญญาที่มีภูมิล าเนาอยู่ในประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสี่ยงโดยธนาคาร
ก าหนดให้มีการรายงานการใช้วงเงิน ของหน่วยงานต่างๆ ทุกสิ นเดือน เพื่อดูแลให้อยู่ภายในกรอบวงเงินสูงสุดที่
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ก าหนดไว้  และธนาคารยังมีกระบวนการประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิตของประเทศคู่สัญญา โดยใช้อันดับ
ความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอกชั นน าระดับสากล  

 ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 
 ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากคู่สัญญา   ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ในสัญญา เช่น ไม่มีการส่งมอบตราสารทางการเงิน 
หรือไม่ชดเชยความเสียหายตามที่ได้  ตกลงไว้ เป็นต้น  ส าหรับธุรกรรมที่มีการซื อขายนอกตลาด (Over-the-
counter)  ได้แก่ ธุรกรรม Derivatives ธุรกรรมซื อขายตราสารหนี  และธุรกรรม Repurchase Agreement (Repo)  
ซึ่งความเสี่ยงของคู่สัญญาก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักๆ คือ Pre-settlement Risk และ Settlement Risk รวมทั ง
ความเสี่ยงจากการลดลงของคุณภาพเครดิตของคู่สัญญา หรือความเสี่ยงจากการถดถอยของคุณภาพเครดิตของ
คู่สัญญา (Credit Valuation Adjustment Risk) 
  ธนาคารได้ก าหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับความเสี่ยงทั ง Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดย
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สัญญา เป็นต้น  รวมทั งควบคุม และ
ติดตามการท าธุรกรรมให้อยู่ภายใต้วงเงินที่ก าหนดเป็นรายวัน  นอกจากนี ยังได้จัดท า Sensitivity Analysis เพื่อ
ทดสอบผลกระทบต่อคู่สัญญาหากเกิดภาวะวิกฤติ  โดยรายงานคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน 

  ธนาคารควบคุมความเสี่ยงของคู่สัญญาที่เกิดขึ นด้วยการลงนามในสัญญา International Swaps and 

Derivatives Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญา โดยมีการวางหลักประกันเป็น
เงินสดเป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เมื่อมูลค่ายุติธรรมของ Derivatives มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 
Threshold ที่ก าหนดไว้ 

 ความเสี่ยงจากเงินให้สินเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans: NPLs) 
หาก NPLs เพิ่มขึ น ธนาคารต้องกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญเพิ่มขึ น ซึ่งจะส่งผล

กระทบต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร อย่างไรก็ตาม 
ธนาคารมีมาตรการควบคุม NPLs โดยการก าหนดให้หน่วยงานอ านวยสินเชื่อควบคุมจ านวน NPLs  มีกระบวนการ
จัดการกับลูกหนี ที่อาจมีปัญหา ก่อนที่จะกลายเป็นหนี  NPLs รวมถึงการปรับปรุงอ านาจในการอนุมัติสินเชื่อ และ
ปรับปรุงโครงสร้างหนี  เพื่อให้กระบวนการในการพิจารณามีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ดีขึ น นอกจากนี  
เครื่องมือประเมินความเสี่ยงลูกค้าที่ธนาคารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยให้กระบวนการคัดลูกค้ามีประสิทธิภาพ
มากขึ นด้วย 

 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของหลักประกัน 

สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่มีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์
จะขึ นอยู่กับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอย มูลค่าของหลักประกันอาจจะปรับลดลง 
ส่งผลให้ธนาคารต้องเพิ่มการกันเงินส ารองค่าเผื่อหนี สงสัยจะสูญ ส าหรับหนี สูญและหนี สงสัยจะสูญ และอาจท า
ให้จ านวนเงินที่ธนาคารควรจะได้รับจากการขายทอดตลาดหลักประกัน รวมถึงก าไรสุทธิและเงินกองทุนของ
ธนาคารลดลง อีกทั งอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร 
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อย่างไรก็ตามธนาคารได้ก าหนดให้มีการทบทวนการประเมินราคาหลักประกันให้เป็นปัจจุบัน ซึ่ง
ความถี่ในการประเมินราคาของหลักประกันแต่ละประเภท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนด เพื่อให้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกัน สามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการให้สอดคล้อง
กับความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่เปลี่ยนแปลงไป และมีการกันเงินส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขายไว้
แล้วตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

3.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 
เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั งที่อยู่ในและนอก

งบแสดงฐานะทางการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 

ธนาคารให้หน่วยงานของสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท าธุรกรรม (Front Office) 
ท าหน้าที่ในการควบคุมดูแลความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการก ากับดูแล
ความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการ
ก าหนดกรอบเพดานหรือตัวบ่งชี ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ เช่น ฐานะในบัญชีเพื่อการค้า ซึ่งติดตามจาก
มูลค่าหรือฐานะการลงทุน ผลขาดทุนสูงสุด ตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR) และตัววัดค่า
ความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารติดตามจากการเปลี่ยนแปลงการลดลงของ
รายได้ดอกเบี ยสุทธิต่อปี (Net Interest Income Change) และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเศรษฐกิจ (Economic 

Value Change) โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับกรณีเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมทั งมี
การประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี ยังมีการ
จัดท าระเบียบผลิตภัณฑ์ (Product Program) และ Product Assessment ส าหรับการท าธุรกรรมอนุพันธ์ทาง
การเงินประเภทใหม่ พร้อมกับการพัฒนารูปแบบรายงาน ระบบงาน และเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการท าธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ น 

ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยการติดตามจากตัวบ่งชี ความเสี่ยง
ประเภทต่างๆ และก าหนดให้บริษัทฯ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานร่วมกับผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ า 

โดยปี 2562 บัญชีเพื่อการค้ายงัคงอยู่ภายใต้กรอบเพดาน หรือตัวบ่งชี ความเสี่ยงที่ได้รับอนมุัติ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ย
ของรายการสินทรัพย์ หนี สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทั งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี ย 
(Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของ
รายการเพื่อค้า (Trading Account) รวมถึงรายได้และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี ย 

 ปี 2562 อัตราดอกเบี ยของประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ า โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมติลดอัตราดอกเบี ยนโยบายเป็นอัตราร้อยละ 1.25 ต่อปี  ซึ่งคณะกรรมการฯ ประเมินว่า 
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เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ ากว่าที่ประเมินไว้ จากการส่งออกที่ลดลงซึ่งส่งผลไปสู่การจ้างงานและอุปสงค์ใน
ประเทศ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มต่ ากว่าเป้าหมาย ภาวะการเงินที่ผ่านมาอยู่ในระดับผ่อนคลาย โดยอัตรา
ดอกเบี ยที่แท้จริงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับต่ า สภาพคล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง 
ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ แต่ยังต้องติดตามความเสี่ยงของระบบการเงินอย่างใกล้ชิด โดยธนาคารมีการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งมีการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและ
ดัชนีชี วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายไตรมาส การก าหนดให้น าเสนอข้อมูลภาวะอัตราดอกเบี ย ภาวะ
เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน  ทั งในประเทศและต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี สิน และ
น าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั งได้ก าหนด
แนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ 

 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื่อการค้า 

 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบ  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี ยมีผลต่อฐานะการถือครองของตราสารหนี และอนุพันธ์ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี ยในบัญชีเพื่อการค้า 

 ปี 2562 อัตราดอกเบี ยสกุลบาทของประเทศไทยปรับตัวลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัจจัยต่างๆ เช่น จาก
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ลดลง การไหลออกของเงินทุนต่างชาติจากตลาดตราสารหนี ไทยการแข็งค่า
ของค่าเงินบาท เป็นต้น  ทั งนี  ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี ยให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นราย
เดือน รวมทั งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) 

 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องมาจากการท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี สินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ เม่ือแปลงมูลค่าที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุล
เงินท้องถิ่นแล้ว ท าให้มูลค่าทางบัญชีของธนาคารลดลง รวมถึงการลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการค้า
เงินตราต่างประเทศ 

 ปี 2562 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวน โดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมี
ปัจจัยหลักคือ การเกินดุลการค้าจากการลดลงของการน าเข้า แม้ว่าจะมีเงินทุนไหลออกจากความกังวลของนัก
ลงทุนต่อสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน  ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจและการเมืองของ EURO Zone และ
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์เศรษฐกิจการเงินโลกที่มากขึ น แต่โดยผลรวมแล้วดุลการช าระเงินระหว่างประเทศ
ยังคงเกินดุลอยู่   ทั งนี  ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี วัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท า
รายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นราย
เดือน รวมทั งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ 
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 ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 

 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารทุน ท าให้มูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อค้าของธนาคารลดลง 

 ปี 2562 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยยังคงมีความผันผวน โดย มีการปรับตัวขึ นในช่วงครึ่งปี
แรกโดยขึ นสูงสุดในช่วงเดือนกรกฎาคม ก่อนจะปรับตัวลงจนมาอยู่ในระดับเดิม จากปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น 
การปรับลดอัตราดอกเบี ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Federal Reserve Bank) ความรุนแรงของนโยบายกีด
กันทางการค้า การลดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติเป็นต้น  ทั งนี  ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเสี่ยงด้าน
ราคาตราสารทุนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชี วัดความเสี่ยง การ
ทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน 
คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั งได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดาน
ความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ 

 ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Price Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ ปี 2562 ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีความผันผวน โดยธนาคารยังไม่มีนโยบายถือครองฐานะดังกล่าว 
จึงด าเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back 

3.2.3 ความเสีย่งด้านปฎิบัตกิาร (Operational Risk) 
 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอ
หรือความบกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) บุคลากร (People) ระบบงานของธนาคาร 
(System) หรือเหตุการณ์ภายนอก (External Event) รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงด้าน  

กลยุทธ์ (Strategic Risk) และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputational Risk) 
 ธนาคารดูแลและให้ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ  โดยยึดหลักการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 3 ขั น ได้แก่ 

 ขั นที่ 1  คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ มีความรู้ความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกิดขึ นกับ
กระบวนการท างานและความเสี่ยงที่มีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีที่สุดในฐานะเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) มี
หน้าที่ระบุ ประเมิน ควบคุมและติดตามความเสี่ยง พร้อมทั งรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่
ประสานงานความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk Officer : ORO)  เพื่อท าหน้าที่ประสานกับฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทั งด้านการใช้เครื่องมือและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารก าหนด 

 ขั นที่ 2  คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมก ากับดูแลด้านต่างๆ  ท าหน้าที่สนับสนุน
เครื่องมือ แนวทาง และวิธีการให้หน่วยงานในขั นที่ 1 ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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 ขั นที่ 3  คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจและ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ธนาคารได้ก าหนดดัชนีชี วัดความเสี่ยงเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในภาพรวม
ของธนาคารระดับองค์กร โดยมีการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และระดับความเสี่ยงที่
ทนได้ (Risk Tolerance) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ  พร้อมทั งการควบคุมความเสี่ยงผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure: SOP) และผ่านมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ทั งในลักษณะการป้องกัน
และการตรวจพบ เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงป้องกันและลดความเสียหายอันอาจเกิดขึ นกับ
ธนาคารและลูกค้าของธนาคาร 
 ธนาคารก าหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยจะเน้นการปรับปรุงกระบวนการเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยง (Risk Prevention) และการจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อ
ธนาคารและลูกค้า  โดยก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ จะมีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยการ
ระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ผ่านเครื่องมือที่ก าหนดไว้  อาทิ การจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Loss Data Collection)  การ
ประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk Control Self Assessment : RCSA)  และการก าหนดดัชนีชี วัด
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Key Risk Indicator : KRI)   
 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารอย่างกว้างขวาง ทั งการท า
ธุรกรรม การออกผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าที่ต้องการความทันสมัยและความสะดวก พัฒนาการต่างๆ เหล่านี  แม้ว่าอาจท าให้ความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการมีแนวโน้มสูงขึ น  แต่ธนาคารก็มีการก าหนดกระบวนการในการพิจารณาความเสี่ยงในขั นตอนการ
ออกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ โดยก าหนดให้หน่วยงานต้องท าการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการ
ควบคุมความเสี่ยง ผ่านขั นตอนการท า Product Assessment ส าหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่/การปรับปรุง เพื่อให้
มั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญต่างๆ ได้รับการบริหารจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคารและ
ลูกค้าของธนาคารได้ 
 นอกจากนี  ธนาคารยังมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก 
(Outsourcing) และการรับให้บริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing)  รวมไปถึงมีการก าหนดให้มีแผน
รองรับกรณีผู้ให้บริการภายนอกไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการแก่
ลูกค้าของธนาคาร 
 ส าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร และอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกรรมหลักของธนาคาร ธนาคารมีการก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
(Business Continuity Management Policy : BCM Policy) และมีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP) ส าหรับธุรกรรมหลักของธนาคารเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว 
เพื่อให้มีความมั่นใจว่าแม้ในภาวะฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้
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อย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดให้มีการทดสอบแผนอย่างสม่ าเสมอ รวมไปถึงมีการทดสอบแผนฯ ร่วมกับผู้ให้บริการ
ภายนอกที่ธนาคารใช้บริการ เพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความม่ันใจให้ทั งกับพนักงาน
และลูกค้าของธนาคารด้วย 

 ทั งนี  ธนาคารจะมีการสรุปข้อมูลสถานะความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคาร วิเคราะห์หาสาเหตุ และ
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (ROC) เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อทราบและ
บริหารจัดการสถานะความเสี่ยงที่มีอยู่และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

3.2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช าระหนี สินหรือภาระ

ผูกพันเมื่อถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ 
หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร 

ปี 2562 สภาพคล่องในตลาดการเงินอยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการระดมเงิน
ของธนาคารให้เหมาะสม โดยการขยายฐานเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันในกลุ่มลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและเอกชน เพื่อบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  โดย ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีการ
ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) สูงกว่า
เกณฑ์ที่ ธปท. ก าหนดไว้ 

ทั งนี  ธนาคารมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกั บ
กลยุทธ์ของธนาคาร สภาวะตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบัน
การเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย  ธนาคารมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส าคัญ ดังนี  

1. การระบุความเสี่ยง 
การบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจะมีการวิเคราะห์แหล่งที่มาของความเสี่ยงจากโครงสร้างงบดุลเพื่อ

ระบุถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลักษณะของแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของสภาพ
คล่อง รวมทั งความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างๆ ให้เป็นเงินสด 

2. การวัดความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสามารถวัดได้จากประมาณการกระแสเงินสดรับและจ่าย รวมถึงภาระผูกพัน
นอกงบดุล เพื่อดูฐานะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  
เพื่อทราบถึงแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  นอกจากนี ธนาคารได้ก าหนด Survival Period ที่ธนาคาร
สามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างเพียงพอในการด าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่ธนาคารเป็นผู้ก าหนด 

3. เพดานหรือตัวบ่งชี  (Trigger) ความเสี่ยง และการควบคุมความเสี่ยง 

ธนาคารควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้มีการติดตามดูแลฐานะสภาพคล่องและรายงานต่อคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ รวมทั งมี
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การก าหนดเพดานหรือตัวบ่งชี  (Trigger) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทั งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที่
มีนัยส าคัญ โดยอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อใช้ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ 

4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง 
ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคล่องอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
รับทราบถึงฐานะและระดับความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อเตรียมจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอกับความต้องการหรือลดความ
เสี่ยงที่จะขาดสภาพคล่อง 

นอกจากนี แล้ว ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาส ตามกรอบ
นโยบายการทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก าหนดขึ นเอง ซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี 
ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ นกับธนาคารเอง ( Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ นกับระบบ
สถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจาก
ผลรวมของทั งสองปัจจัย (Combination of Both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ าลองจะสมมติให้มีการเบิกถอนเงิน
ฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน สภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์สภาพคล่องลดลง ความสามารถใน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น  นอกจากนี ธนาคารมีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่
เกิดขึ นจริงทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารได้จัดท าแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤตโดย
ค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์จ าลองซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ก าหนดตัวบ่งชี เพื่อ
เตือนภัยส าหรับวิกฤตการณ์สภาพคล่องเพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่องที่
จะเกิดขึ นได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่าใช้จ่าย/ต้นทุนที่สมเหตุสมผล 

3.2.5 การบริหารจัดการเงินกองทุน 

 ธนาคารได้ด าเนินการบริหารจัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
ทั งในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้ถือปฏิบัติตั งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา 

 การก ากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel III ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี  
หลักการที่ 1 การด ารงเงินกองทุนขั นต่ า  ก าหนดให้ธนาคารต้องด ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้าน

เครดิต ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ 
หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ  ก าหนดให้ธนาคารด ารงเงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั นต่ าตาม

หลักการที่ 1 (Pillar I) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
และก าหนดให้ธนาคาร  มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดีโดยธนาคารต้องมีกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน (ICAAP)  โดยค านึงถึงความเสี่ยงทุกด้านของตนเอง 
และมีการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม 
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หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล  ก าหนดให้ธนาคารต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารง
เงินกองทุน ระดับความเสี่ยงและระบบบริหารความเสี่ยงของตนเอง เพื่อให้บุคคลภายนอก
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าววิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ
ธนาคาร ซึ่งจะเป็นกลไกตลาดที่ส าคัญในการผลักดันให้ธนาคารมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงที่ดี นอกเหนือจากการควบคุมภายในของธนาคารและการก ากับดูแลโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 ธนาคารมีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยง และการดูแลความเพียงพอของ
เงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักปฏิบัติสากลมาโดยตลอด มีการท า Stress Test 

ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญทั งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของ
เงินกองทุน รวมทั งศึกษาผลกระทบจากเกณฑ์ Basel lll เพื่อใช้ในการวางแผนเงินกองทุน (Capital Planning) รวมถึง
การก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 
  ณ สิ นปี 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) ร้อย
ละ 19.01 และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหลังการ Stress Test สูงกว่าเกณฑ์ขั นต่ าที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนของธนาคารที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ 
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ 

ส าหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารได้จัดส่ง
รายงานการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส 
และได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด ารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงด้านต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตาม
เวลาที่ก าหนดทาง Website ของธนาคาร  โดยธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ขั นต่ าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน
การค านวณสินทรัพย์เสี่ยงทั งทางด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ที่อาจมีการบังคับใช้ในอนาคตส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย  โดยได้มีการประเมินผลกระทบ (Comprehensive Impact Assessment :  
CIA) ทั งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต 

 

3.2.6 ความเสีย่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber risk) 

ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอ านาจ รวมถึงความเสี่ยงที่
เกิดขึ นกับฐานข้อมูลต่างๆ ของระบบสารสนเทศภายในองค์กร และจากการถูกคุกคามโดยบุคคลภายนอกองค์กร 
เช่น ภัยไซเบอร์ (Cyber Attack) ข้อมูลถูกท าลาย ถูกบุกรุกและโจรกรรมข้อมูลส าคัญ ถูกลักลอบเข้ามาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น 
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ธนาคารให้ความส าคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมถึงระบบงาน (Application) ข้อมูล 
(Information) โครงสร้างพื นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Infrastructure) งานด้านปฏิบัติการ (Operation) 
รวมถึงบุคลากรและกระบวนการที่จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (People and Process) เพื่อน าไปสู่แนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (IT Best Practices) ในการป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นต่อธนาคาร ภายใต้
กรอบหลักการของ ธปท. ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 

-  การรักษาความปลอดภัยของระบบและข้อมูล (Confidentiality) 

-  ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและข้อมูล (Integrity) 

-  ความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชบ้ริการ (Availability) 

 ปัจจุบันธนาคารได้มีการปรับปรุงโครงสร้างเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking โดยตระหนัก
ถึงความเสี่ยงจากไซเบอร์ และให้ความส าคัญกับการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security)  จึงได้มี
การเตรียมความพร้อมทั งด้านบุคลากร เครื่องมือ และกระบวนการท างาน มีการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั งมีการควบคุมป้องกันดูแลเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ การบุกรุกโจมตีบนระบบเครือข่าย ปิดช่องโหว่ที่มี
โอกาสให้ผู้คุกคามภายนอก (Hacker) เจาะระบบธนาคาร พร้อมกับการควบคุมสถานการณ์ และฟื้นฟูระบบให้คืน
สู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ นต่อลูกค้าธนาคาร 

  นอกจากนี  ธนาคารยังได้ประกาศนโยบายและกระบวนการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และทบทวน
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรือตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน มีการแต่งตั งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT Steering Committee)  ท าหน้าที่ก ากับควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื่อ
พิจารณาให้ค าแนะน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานให้ดียิ่งขึ น (Process Improvement) และพิจารณา
ความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระบบรักษา
ความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของธนาคารเป็นส าคัญ และจัดเตรียมความพร้อมเรื่อง Personal Data 

Protection Act (PDPA) 
3.2.7 ความเสีย่งอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) เกิดจากการที่สาธารณชน ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน และ

ผู้ก ากับดูแล รับรู้ถึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื่อมั่นในธนาคาร เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็น
การให้บริการประชาชนเป็นหลัก กอปรกับระบบการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันที่คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสาร และ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ  
ค าวิจารณ์ของประชาชนที่มีต่อธนาคารได้เช่นกัน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคาร และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ/หรือเงินกองทุนของธนาคารทั งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี  
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอาจเป็นผลจากความเสี่ยงด้านปฏิบัติการที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
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ของทางการและหน่วยงานก ากับดูแล  การปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือ
มาตรฐานการบริการของธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับลูกค้า 

ทั งนี  ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงที่ส าคัญด้านอื่นๆ 
พร้อมก าหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง  โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนดหรือทุกครั งที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ  ส าหรับกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
นั น  ธนาคารมีการก าหนดปัจจัยเสี่ยง ดัชนีชี วัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ตลอดจน Risk Appetite และ Risk 

Tolerance โดยมีการติดตามความเสี่ยงตามดัชนีชี วัดที่ก าหนดและน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
(ROC) เป็นประจ าทุกเดือน  หากพบว่า ดัชนีชี วัดมีค่าเกินระดับความเสี่ยงที่ก าหนด จะต้องรายงานพร้อมชี แจง
เหตุผลรวมทั งก าหนดแนวทางแก้ไข/ลดความเสี่ยง (Action Plan) 

 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการ

น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ 
เงินกองทุน หรือการด ารงอยู่ของกิจการ 

ธนาคารด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังและให้ความส าคัญอย่างมากกับแผนการด าเนินงานและ
การบริหารความเสี่ยง โดยสรุปดังนี   

1) ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) และแนวทางการบริหารจัดการองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยงของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมีการจัดท านโยบายและคู่มือในการ
บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

2) กระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ของธนาคารใช้หลักการด าเนินการให้สอดคล้องและครอบคลุมตาม
แนวทางของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA)  มีการระบุขั นตอนและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั งกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน  คณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกลยุทธ์ธนาคาร  มีกระบวนการน าแผนกลยุทธ์
ธนาคารไปสู่การปฏิบัติ  และได้สื่อสารแผนกลยุทธ์ของธนาคารให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานได้ทราบ
โดยทั่วกัน  

3) แผนกลยุทธ์ของธนาคารมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทั งภายในและภายนอก 
โดยมุ่งเน้นการใช้ข้อมูลจริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ  มีการ
จัดท า SWOT Analysis และน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน ช่วงชิงโอกาส
ทางธุรกิจเชิงบวก และป้องกันอุปสรรคจากแรงกดดันภายนอกเชิงลบ รวมกันเป็นกลยุทธ์ภาพรวม
ของธนาคารทั งระยะสั นและระยะยาวที่สนองตอบต่อ Statement of Direction (SOD) วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมหลักของธนาคาร 
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4) มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อ
ผู้บริหารอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้การผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ  รวมถึงมีการทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

 

 ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย 

ความเสี่ยงหลักของทรัพย์สินรอการขาย ได้แก่ ความเสี่ยงจากการด้อยค่าหรือมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สิน 
หรือเสื่อมราคา ซึ่งเกิดจากสภาพทรัพย์หรือสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสื่อมโทรมทางกายภาพ 
การปรับลดของราคาอสังหาริมทรัพย์ตามภาวะตลาดปัจจุบัน ข้อกฎหมาย ผังเมือง การคมนาคม และการใช้ประโยชน์
ของทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการขาย ทั งนี  ระดับความเสี่ยงขึ นอยู่กับประเภททรัพย์ คุณภาพ
ของทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง อย่างไรก็ดี ธนาคารได้มีการพิจารณาถึง
แนวทางลดความเสี่ยง รวมทั งมีการติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การพิจารณาซื อ
ทรัพย์หรือรับโอนทรัพย์ช าระหนี ให้เหมาะสมตามประเภททรัพย์และคุณภาพทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์ตามกรอบ
เวลาเพื่อให้สะท้อนราคาตลาด การบริหารจัดการทรัพย์ให้มีสภาพพร้อมขายอยู่เสมอ การก าหนดกลยุทธ์การตลาด
และราคาขายที่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อเร่งขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารโดยเร็ว 

นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการด้อยค่าหรือมูลค่าที่ลดลงของทรัพย์สินหรือการเสื่อมราคาที่กล่าวถึง
ในวรรคก่อนแล้ว ธนาคารยังมีภาระในการกันส ารองส่วนเพิ่มจากอายุถือครองให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชั น
และการกันส ารองของสถาบันการเงินตามประกาศที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ก าหนดให้ธนาคาร
ต้องกันส ารองส่วนเพิ่มส าหรับทรัพย์สินรอการขายที่ถือครองเกินเกณฑ์อายุที่ก าหนด ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมี
สินทรัพย์รอการขายส่วนหนึ่งครบก าหนดการกันส ารองดังกล่าว โดยธนาคารได้พิจารณากันส ารองส่วนนี ตาม
เกณฑ์ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว 

 

 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ  
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอ านาจอย่างจีนและสหรัฐฯ ท าให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 

ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 ลดลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกของไทยหดตัวเป็นครั งแรกในรอบ 
4 ปี จากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอตัวลงทั่วโลก การส่งออกที่หดตัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก 
ด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย ตามยอดขายรถยนต์ที่หดตัว และรายได้เกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ า 
แต่ก าลังซื อของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐ ภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงท าให้คณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี ยลงร้อยละ 0.25 จ านวน 
2 ครั ง จนมาอยู่ที่ร้อยละ 1.25 ทั งนี  ธนาคารมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและ
การธนาคาร ทั งในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด โดยมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื่อรายงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงได้ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าให้ธนาคารสามารถปรับ 

กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
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 เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่าจะเติบโตต่ ากว่าปี 2562 เนื่องจาก
เผชิญความเสี่ยงส าคัญคือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อภาคการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งได้ท าให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ 
มาตรการด้านภาษี มาตรการขยายเวลาช าระหนี และค่าธรรมเนียม และมาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจ
และบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับลดอัตราดอกเบี ยนโยบายลง
เหลือร้อยละ 1.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี  ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะกระทบรายได้ของภาคเอกชนและครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับระดับหนี ครัวเรือนที่
อยู่ในระดับสูงแล้วคาดว่าจะท าให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลง ทั งนี  คาดว่าภาครัฐจะเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ หลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 บังคับใช้ และมีมาตรการ
กระตุ้นการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั งการลดค่าธรรมเนียมโอน
และจดจ านอง และการผ่อนปรนเกณฑ์สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (Loan to Value : LTV) ของ
ธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจากที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา  ด้านปัจจัยภายนอกยังเต็ม
ไปด้วยความเสี่ยง ทั งสงครามการค้าที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื อ การออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร การ
เลือกตั งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และล่าสุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่จะกระทบ
ต่อราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี จะส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของไทย และ
สร้างความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน ทั งนี   ธนาคารจะยังคงติดตามความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั งประเมินผลกระทบภายใต้การทดสอบภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ น ซึ่งจะช่วย
ลดผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที 
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4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  ทรัพย์สินถาวรหลักภายในประเทศ 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ดังนี   
    

   หน่วย : ล้านบาท 

 ราคาทุน 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

ที่ดิน   

ราคาทุนเดิม  5,848  9,522 

ส่วนท่ีตีราคาเพิม่  10,258  10,438 

อาคาร  12,375  12,272 

อุปกรณ์  22,990  20,676 

อื่น ๆ  896  1,354 

รวม 52,367 54,262 

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 28,101 26,825 

หัก ค่าเผ่ือด้อยคา่ 65 936 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธ ิ 24,201 26,501 
 

 

ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา่ โดยมีสว่นท่ีครบก าหนดช าระตามระยะเวลานับตั งแตว่ันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน 
ดังนี  

  หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

สัญญาเชา่ที่ดินและ/หรืออาคาร 1,502 1,680 

สัญญาเชา่รถยนต ์ 1,305 1,268 

อื่นๆ 431 386 

รวม 3,238 3,334 

 

 ทรัพย์สินถาวรหลักในต่างประเทศ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีสาขาต่างประเทศทั งหมด 8 สาขาและส านักงานผู้แทน 1 แห่ง 
กรรมสิทธิ์การถือครองเป็นการเช่าทุกแห่ง ยกเว้นสาขาพนมเปญ เพียงแห่งเดียวที่ธนาคารได้มาโดยการซื ออาคาร
พร้อมกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน ซึ่งใช้เป็นที่ท าการของสาขาและที่พักอาศัยของพนักงานคนไทยที่ธนาคารมีค าสั่งให้
ไปปฎิบัติงานประจ าที่สาขา 

  

4. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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4.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ 
ธนาคารก าหนดนโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการลงทุนทั งตราสาร

ทุนและตราสารหนี  เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรับได้ โดยสอดคล้องกับ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง และกฎระเบียบของธนาคารและหน่วยงานก ากับ เพื่อเพิ่มรายได้และผลตอบแทน
อื่นนอกเหนือจากดอกเบี ยรับจากการให้สินเชื่อ เพื่อส่งเสริมการด าเนินธุรกิจหลักของธนาคาร และเป็นเครื่องมือใน
กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี  

4.2.1 นโยบายเกี่ยวกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์ในการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร  
 ตราสารหนี  

ธนาคารพิจารณาลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี ที่รัฐบาลค  าประกัน ซึ่งเป็นตราสารหนี ที่มีความ
เสี่ยงต่ าและสภาพคล่องสูง รวมทั งสามารถนับเข้าเป็นเงินส ารองสินทรัพย์สภาพคล่องและจัดสรรเพื่อประโยชน์ใน
การท าธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนั น มีการลงทุนบางส่วนในพันธบัตรรัฐวิสาหกิจและ 

ตราสารหนี บริษัทเอกชน โดยค านึงถึงสภาพคล่องของธนาคาร สภาพคล่องของหลักทรัพย์ ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่ได้รับ และการกระจุกตัวของการลงทุน ทั งนี ธนาคารมีการทบทวนนโยบายการลงทุนและปรับกลยุทธ์
การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

 ตราสารทุน  

ธนาคารพิจารณาลงทุนในตราสารทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนจากสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารโดย
ธนาคารจะพิจารณาลงทุนในกิจการที่มีปัจจัยพื นฐานที่ดี มีประวัติการจ่ายปันผลสม่ าเสมอ  และเน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีสภาพคล่องในการซื อขาย  นอกจากนี  ธนาคารยังมีการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจ
สนับสนุนธุรกิจของธนาคาร  และมีการลงทุนบางส่วนในหุ้นที่ได้รับจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี ของลูกค้าสินเชื่อ  
ทั งนี   ธนาคารจะควบคุมการลงทุนในตราสารทุนของธนาคารให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง 

การบริหารความเสี่ยง 

ธนาคารได้มีการจัดตั งคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee : ROC)  
เพื่อประเมินนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี สิน 
(Assets and Liabilities Management Committee : ALCO) เพื่อก าหนดกลยุทธ์ด้านการลงทุนโดยพิจารณา
ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง  และก ากับดูแลการจัดการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบาย รวมทั ง
ควบคุมดูแลให้การลงทุนอยู่ภายใต้วงเงินลงทุนรวมและเพดานความเสี่ยงที่ก าหนด ซึ่งธนาคารดูแลและบริหารเงิน
ลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างผลตอบแทนและป้องกันความเสียหายจากการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยติดตามภาวะ
เศรษฐกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตลาด ผลการด าเนินงานของกิจการที่ลงทุน และการ
เคลื่อนไหวของระดับราคา รวมทั งข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อประเมินสถานะและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ
กิจการที่ธนาคารลงทุน เพื่อปรับกลยุทธ์การลงทุนและพิจารณาส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าให้สอดคล้องกับมูลค่าเงิน
ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง  
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ทั งนี  หน่วยงานที่ดูแลด้านการบริหารเงินลงทุนของธนาคารท าหน้าที่รายงานการซื อขายและสถานะ
ของเงินลงทุน ให้แก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจ าทุกเดือนและทุก 

ไตรมาสตามล าดับ 

การตั้งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 
การตั งส ารองค่าเผื่อการด้อยค่าส าหรับการลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภท ธนาคารจะพิจารณา

จากข้อบ่งชี การด้อยค่าตามมาตรฐานการบัญชี เช่น งบการเงิน ราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ธนาคารลงทุน เป็นต้น 
เพื่อประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนในอนาคต 

นโยบายการลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

 นโยบายการลงทุน 

ธนาคารมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวม 17 บริษัท โดยมีนโยบายลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนธุรกิจหลักของธนาคารและเพื่อให้มีบริการทางการเงินที่ครบวงจร ประกอบด้วย 

1) ธุรกิจการเงิน ธนาคารพิจารณาลงทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจของธนาคารให้มีบริการที่ครบวงจรยิ่งขึ น 
ได้แก่ ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื อและลีสซิ่ง ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกัน  

วินาศภัย ธุรกิจหลักทรัพย์  และ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน โดยธนาคารมีธุรกิจการเงิน 14 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร ได้แก่ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง บจ. กรุงไทย  
ไอบีเจ ลิสซิ่ง บมจ. บัตรกรุงไทย บจ. เคทีซี นาโน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใต้การถือหุ้นของ  
บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ านวน 4 บริษัท บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
บล. กรุงไทย ซีมิโก้ และ บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ 

2) ธุรกิจสนับสนุน ธนาคารลงทุนโดยมุ่งเน้นธุรกิจบริการ เพื่อรองรับการด าเนินงานของธนาคารให้มี
ความคล่องตัว อ านวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านต่างๆ ของธนาคาร เช่น  
ด้านกฎหมาย ระบบสารสนเทศ และธุรกิจบริการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การขนส่งตราสารทางการเงิน การบริหาร
อาคาร การบริการศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน การบริการด้านยานพาหนะ การบริการขนย้ายทรัพย์สิน การดูแลรักษา
ความปลอดภัย งานพิมพ์เอกสารและพับบรรจุซองอัตโนมัติพร้อมจัดส่ง การติดตามทวงถามหนี  งานบริการบริหาร
ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น โดยธนาคารมีธุรกิจสนับสนุน 3 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร คือ  
บจ. กรุงไทยกฎหมายบจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส และบจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ  

 

 นโยบายการบริหารงาน 

ธนาคารก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated 

Supervision) ภายใต้การก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินให้มีความมั่นคง และด าเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม  

ธนาคารมีการจัดตั งคณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ เพื่อก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ 
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นโยบาย และเป้าหมายของธนาคาร พร้อมทั ง มีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการ เพื่อ
ประโยชน์ในการควบคุมดูแลการด าเนินงาน และก าหนดให้บริษัทย่อยจัดท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี 
น าเสนอธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบ เพื่อให้นโยบายการด าเนินกิจการมีความสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร 
นอกจากนั น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุนและการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยจัดท าข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานเสนอคณะกรรมการธนาคาร และจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้แก่
หน่วยงานก ากับ 
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 ปัจจุบัน ธนาคารไม่มีคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจ าเลย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ คดีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของธนาคารหรือบริษัทย่อยที่มีทุน
ทรัพย์สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ นปีบัญชีล่าสุด คดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคาร
หรือบริษัทย่อยตามที่ ส านักงาน กลต. ก าหนด 

  

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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6.1  ข้อมูลทั่วไป 

6.1.1 ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร 
 ชื่อบริษัท  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
 ประกอบธุรกิจ  การธนาคารพาณิชย์ 
 เลขทะเบียนบริษัท   0107537000882  (เดิมเลขที่ บมจ. 335) 

     จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  
     เม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2537 

 ที่ตั งส านักงานใหญ ่  ส านักงานใหญ ่

 อาคาร 1  
 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 โทรศัพท์: 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3 

 

 อาคาร 2 

 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

 โทรศัพท์: 0-2208-7000, 8000 โทรสาร: 0-2255-9391 

 เว็บไซต์ธนาคาร  Krungthai.com  

(เปลี่ยนจาก www.ktb.co.th เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2563) 
 โทรศัพท ์   0-2255-2222 

 โทรสาร    0-2255-9391-3 

 Krungthai contact center 0-2111-1111 

 จ านวนและชนิดของหุน้ที่จ าหน่ายได้แล้วทั งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562   
ธนาคารมีทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้วจ านวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบด้วย 

  หุ้นสามัญ จ านวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 

 หุ้นบุริมสทิธ ิจ านวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 

      รวมจ านวน        13,981,561,250 หุ้น 

  

6.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
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6.1.2 รายชื่อบริษัทท่ีธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทั้งหมด  
     ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายแล้ว
ทั งหมด 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการถือ

หุ้น  
(ร้อยละ) 

ชนิดของหุ้น 

ธุรกิจประกันชวีิต / ประกันภัย      

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 
ชั น 1,20-27  
ถนน พระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
ศูนย์ลูกคา้สัมพันธ์ 1159 

ประกันชีวติ 135,500,000 67,750,000 50.00 หุ้นสามัญ 

บมจ. กรุงไทยพานชิประกันภัย 

1122 อาคาร KPI Tower  
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์ 0-2624-1111, 
โทรสาร 0-2624-1234 

 ประกันวินาศภัย 33,000,000 14,850,000 45.00 หุ้นสามัญ 

ธุรกิจเช่าซื อ / ลีสซิ่ง      

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่  
เลขที่ 20 ชั น 6-8 อาคารสวนมะลิ  
ถ.ยุคล 2 แขวงวดัเทพศิรินทร์ เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100  
โทรศัพท์ 0-2299-3800,  
โทรสาร 0-2299-3801-2 

เช่าซื อ 100,000,000 99,999,993 100.00 หุ้นสามัญ 

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
161 อาคารนันทวัน ชั น 18  
ถ.ราชด าริ แขวงลุมพินี เขตปทมุวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท์ 0-2651-8120,  
โทรสาร 0-2254-6118 

เช่าซื อ 10,000,000 4,899,998 49.00 หุ้นสามัญ 
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บริษัท  ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทั งหมด 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ชนิดของ
หุ้น 

ธุรกิจสินเชื่อ 

บมจ. บัตรกรุงไทย 

591 อาคารสมัชชาวาณิช 2  
ชั น 14 ถ.สุขุมวิท แขวง
คลองตันเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2123-5000,  
โทรสาร 0-2661-7721 

บัตรเครดติ
และสินเชื่อ
บุคคล 

2,578,334,070 1,265,908,500 49.10 หุ้นสามัญ 

บจ. เคทีซี นาโน 

591 อาคารสมชัชาวาณชิ 2  
ชั น G ห้อง G 3 ถ.สุขุมวิท  
แขวงคลองตันเหนอื  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2123-5300 

สินเชื่อรายย่อย 5,000,000 1,247,500 24.95 หุ้นสามัญ 

บจ. เคทีซี พิโก (กรงุเทพฯ) 
591 อาคารสมัชชาวาณิช 2  
ชั น G ห้อง G4 ถ.สุขุมวิท 

แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวฒันา กรงุเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2123-5300 

สินเชื่อรายย่อย 6,000,000 1,497,000 24.95 หุ้นสามัญ 

ธุรกิจหลักทรัพย ์

บมจ. หลักทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย 

195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร ์ 
ชั น 32 ถ. สาทรใต้  
แขวงยานนาวา เขตสาทร 
กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท์ 0-2686-6100,  
โทรสาร 0-2670-0430 

จัดการ
กองทุน 

20,000,000 19,999,986 100.00 หุ้นสามัญ 
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บริษัท  ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทั งหมด 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ชนิดของ
หุ้น 

บล. กรุงไทย ซีมิโก้ 
ชั น 8,15-17,19, 21  
อาคารลิเบอร์ตี สแควร์
เลขที่ 287 ถ.สีลม เขต
บางรัก กรงุเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 0-2695-5000,  
โทรสาร 0-2695-5173 

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

บจ. กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่  
35 อาคารนานาเหนือ ชั น 5  
ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์ 0-2208-3047,  
โทรสาร 0-2256-8659 

ที่ปรึกษา
ทางการเงิน 

4,000,000 3,999,997 100.00 หุ้นสามัญ 

ธุรกิจบริการ 
บจ. กรุงไทยกฎหมาย 

191/50-53, 55, 21 
อาคารซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ 
ชั น 18-19, 27  
ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110 

โทรศัพท์ 0-2096-8800, 
โทรสาร 0-2261-3748-50 

บริการงาน
กฎหมาย 

300,000 299,993 100.00 หุ้นสามัญ 

บจ. รักษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบริการ  
96/12 ซ.ลาดพรา้ว 106 
(บุญอุดม 1) ถ.ลาดพรา้ว 
แขวงพลับพลา  
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ 
10310  
โทรศัพท์ 0-2791-9800-1,  
โทรสาร 0-2791-9855 

บริการงาน
บริการท่ัวไป 

1,400,000 1,399,990 100.00 หุ้นสามัญ 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หน้าที่ 79 

 

บริษัท  ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทั งหมด 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ชนิดของ
หุ้น 

บจ. กรุงไทยคอมพวิเตอร์
เซอร์วิสเซส  
22/1 อาคารไสวบราวน์ 2 

ซ.สุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขต
วัฒนา กรงุเทพฯ 10110   
โทรศัพท์ 0-2646-8000 

บริการด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

13,000,000 12,999,994 100.00 หุ้นสามัญ 

ธุรกิจอื่นๆ      

 บจ. เนชั่นแนล ไอทเีอ็มเอ็กซ ์

5/13 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุรี 
11120 

โทรศัพท์  0-2558-7555,   
โทรสาร  0-2558-7566 

จัดการระบบ
ช าระเงิน
ระหว่าง
ธนาคาร 

500,000 99,100 19.82 หุ้นสามัญ 

บจ.บีซีไอ (ประเทศไทย) 
5/13 หมู่ที่ 3 ชั น 4    
ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 

ให้บริการ
หนังสือค  า
ประกัน

อิเล็กทรอนิกส์
บนระบบ
บล็อกเชน 

53,000,000 11,750,000 22.17 หุ้นสามัญ 

บจ. โรงแรมท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
999 อาคารท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ หมู่ 1  
ต. หนองปรือ  อ.บางพลี 

จ. สมุทรปราการ 10540 

โทรศัพท์ 0-2131-1042-4,   
โทรสาร 0-2131-1189 

โรงแรม 10,177,800 1,017,780 10.00 หุ้นสามัญ 

บมจ. ทิพยประกันภัย 

1115 ถ.พระราม 3  
แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กทม. 
โทรศัพท์ 0-2239-2200 

ประกัน 

วินาศภัย 

600,000,000 60,000,000  
 

10.00 หุ้นสามัญ 
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บริษัท  ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทั งหมด 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ชนิดของ
หุ้น 

บจ. เมืองใหม่อุตสาหกรรม 
สระบุรี 
123 อาคารไทยประกันชีวติ  
ชั น 12 ถ. รัชดาภิเษก 

แขวงหว้ยขวาง  
เขตหว้ยขวาง กรงุเทพฯ 
10400 

โทรศัพท์ 0-2246-9487,  
โทรสาร 0-2246-9819 

นิคม
อุตสาหกรรม 

25,000,000 2,500,000 10.00 หุ้นสามัญ 

บมจ. อัลฟาเทค  
อีเลคทรอนคิส์ 

(ติดต่อส านักงานคณะผู้
ช าระบัญช)ี 
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์  
ชั น 14 ห้อง 141 ถ.สาทรเหนือ   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

ผลิตชิ นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ 

2,642 806 30.51 หุ้นสามัญ 

บมจ. แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป 

98/3-10 ถ. พระอาทิตย์  
แขวงชนะสงคราม 

เขตพระนคร กรงุเทพฯ 
10200 

โทรศัพท์  0-2629-4488,  
โทรสาร 0-2629-4469 

ผลิตและ
จ าหน่าย
ส่ิงพิมพ ์

129,354,620 20,814,928 16.09 หุ้นสามัญ 

บมจ. ผลิตภัณฑ์อาหาร
กว้างไพศาล 

อาคารธนสาร 43 ถนน
เชียงใหม่ เขตคลองสาน 
กรุงเทพฯ 10600 

โทรศัพท์ 0-2863-3288,  
โทรสาร 0-2437-8123 

ผลิตและ
จ าหน่ายอาหาร

กระป๋อง 

500,489,990 62,145,000 12.42 หุ้นสามัญ 
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บริษัท  ประเภทธุรกิจ จ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายแล้ว
ทั งหมด 

จ านวนหุ้นทีถ่ือ 

(หุ้น) 
สัดส่วนการ
ถือหุ้น  
(ร้อยละ) 

ชนิดของ
หุ้น 

บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตร ี
อาคารประภาวิทย์ ชั น 2-3, 
28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม 
เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500 

โทรศัพท์ 0-2238-3063-82, 
โทรสาร 0-2236-8890, 
0-2236-8892 

อุตสาหกรรม
เหล็ก 

11,113,018,280 4,499,394,589 40.49 หุ้นสามัญ 

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วม
ทุนส าหรับธุรกิจเอสเอม็อี
ก้าวไกลไปดว้ยกัน 1 

เลขที่ 989 อาคารสยาม 
พิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั น 9, 24 

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

Private Fund 
(เป็นกองทุนที่
จัดตั งขึ นเพื่อ
ส่งเสริม

ผู้ประกอบการ
วิสาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 
(SMEs) 

5,500,000 4,845,813.5 

 

88.11 ใบทรัสต์ 

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วม
ทุนส าหรับธุรกิจเอสเอม็อี
ก้าวไกลไปดว้ยกัน 2 

เลขที่ 989 อาคารสยาม 
พิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั น 9, 24 

ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวัน  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
10330 

Private Fund 
(เป็นกองทุนที่
จัดตั งขึ นเพื่อ
ส่งเสริม

ผู้ประกอบการ
วิสาหกจิขนาด
กลางและ
ขนาดย่อม 
(SMEs) 

42,060,000 36,103,000.14 85.84 ใบทรัสต์ 

 

  



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หน้าที่ 82 

 

6.1.3 บุคคลอ้างอิงอื่นๆ  
 

 นายทะเบียนหลักทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ 
ของธนาคาร 

บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศัพท์ 0-2009-9000  
SET Contact Center 0-2009-9999 

โทรสาร 0-2009-9991 

 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนายทะเบียนหุ้นกู้  

- โครงการ Malaysian Ringgit Medium Term Note 

Program ประกอบด้วย หุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณฑ์ Basel III 
(Subordinated Tier 2) จ านวน 1,000 ล้านริงกิตมาเลเซีย 

 

CIMB Investment Bank Berhad 

(Facility Agent) 
Level 21, Menara CIMB,  

Jalan Stesen Sentral 2,  

Kuala Lumpur Sentral, 

50470 Kuala Lumpur 

CIMB Commerce Trustee Berhad 

(ผู้แทนผู้ถือหุน้กู้)  
Level 21, Menara CIMB,  

Jalan Stesen Sentral 2,  

Kuala Lumpur Sentral  

50470 Kuala Lumpur 

 

- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 1/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุน
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดและมีข้อก าหนดให้สามารถ
ตัดเป็นหนี สูญ (ทั งจ านวนหรือบางส่วน) หากทางการ
ตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 

 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุ้นกู้) 
ฝ่ายบริการตลาดทุน งานนายทะเบียนหลักทรพัย์ 
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั น 3  
977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124 

โทรสาร 0-2298-0835 
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- หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ครั งที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2566 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (นายทะเบียน) 
ฝ่ายปฏิบัติการบริการธุรกิจหลกัทรัพย์  
เลขที่ 1222 ชั น AA ถนนพระรามที่ 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2296-5715 

โทรสาร 0-2683-1302 

บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ผูแ้ทนผู้ถือหุน้กู้) 
ฝ่ายการตลาดบริการธุรกิจหลกัทรัพย์  
เลขที่ 1222 ชั น AA ถนนพระรามที่ 3 

แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ 0-2296-3582 

โทรสาร 0-2683-1298 

- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครั งที่ 1/2562 ครบ
ก าหนดไถ่ ถอนปี  พ .ศ .  2572 ซึ่ ง ผู้ ออกตราสาร
เงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดและมีข้อก าหนดให้
สามารถตัดเป็นหนี สูญ (ทั งจ านวนหรือบางส่วน) หาก
ทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุ้นกู้) 
ฝ่ายบริการตลาดทุน  
งานนายทะเบียนหลักทรัพย ์

อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั น 3  
977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศัพท์ 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124 

โทรสาร 0-2298-0835 

 ผู้สอบบัญชี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

โทรศัพท์  0-2271-8000  
โทรสาร  0-2618-5769 
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 ที่ปรึกษากฎหมาย  
 

ฝ่ายนิติการ  
กลุ่มก ากับงานกฎหมาย 

สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั น 17 

10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท์  0-2345-1992, 1778-9, 1988-95  

  

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 

191/50-53 อาคารซี.ท.ีไอ. ทาวเวอร์ ชั น 18-19, 27 

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0-2096-8800   
โทรสาร  0-2261-3748-50 
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6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น  
6.2.1 การเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป 

 ธนาคารไม่มีการเสนอขายตราสารหนี ที่เข้าข่ายประเภทการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ทั งนี  รายละเอียด
ตราสารหนี คงเหลือของธนาคาร ระบุใน ส่วนที่ 2 ข้อ 7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ข้อย่อย 7.3 การออก
หลักทรัพย์อื่น : รายละเอียดตราสารหนี คงเหลือของธนาคาร  
  

 6.2.2 ข้อมูลอื่นๆ 

ในปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปรียบเทียบปรับธนาคาร กรณีการจัดชั นลูกหนี ไม่ถูกต้อง 
และส่งผลให้ธนาคารยื่นรายงานต่อ ธปท. ไม่ถูกต้อง เป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยมาตรา 60 และมาตรา 71 แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบได้
พิจารณาเปรียบเทียบปรับธนาคารตามความผิดดังกล่าวข้างต้น เป็นจ านวนเงิน 4,960,000.- บาท (สี่ล้านเก้าแสน
หกหมื่นบาทถ้วน)  

ทั งนี  ธนาคารได้ปรับปรุงกระบวนการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้างต้น
แล้ว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้ให้ความส าคัญตระหนักเสมอว่า ผู้บริหารและพนักงานของ
ธนาคารทุกคนจะเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนธนาคารให้เป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมที่ยึดมั่นในการด าเนิน
ธุรกิจบนพื นฐานของความสุจริต  โปร่งใส  และเป็นธรรม  ภายใต้หลักการ “ไม่ทน ไม่ยอมรับ” การทุจริต  หรือการ
กระท าที่ผิดต่อกฎหมาย กฎระเบียบ และหลักจรรยาบรรณใด ๆ เพื่อการเป็น “Your Trusted Banking Partner”  ที่ให้
ความส าคัญกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการด าเนินงานทุกภาคส่วน และการมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็น Best Place to 

Work ที่สร้างคนดี เพิ่มคนเก่ง  เพื่อการเติบโตอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารที่ยั่งยืน  และ
มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจที่มีการเติบโตแบบยั่งยืน และก่อให้เกิด Public Trust เป็นส าคัญ ภายใต้โครงการต่าง ๆ ดังนี   
 - นโยบาย One in Compliance การยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นหนึ่งด้านธรรมาภิบาล 

 - นโยบาย Zero Tolerance การสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต หรือการท าผิดต่อกฎหมาย และกฎระเบียบ 

 - โครงการกรุงไทยคุณธรรม ธนาคารกรุงไทยยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น ดูแลและพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโต และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ นแก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น สร้างความไว้วางใจ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
สาธารณชน (Public Trust)   โดยธนาคารก าหนดกรอบการบริหารจัดการ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายก ากับดูแลกิจการของธนาคาร ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย เพื่อมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนภายใต้วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต (Zero Tolerance) โดยเชื่อว่ารากฐานส าคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคงนั น ต้อง
มาจากการด าเนินธุรกิจและให้บริการที่ดีควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม  และเพื่อเป็นการยกระดับ
มาตรฐานด้านบรรษัทภิบาล สู่การน าไปประพฤติปฏิบัติจนเกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั งองค์กร ธนาคารจึง
ก าหนดให้มีการขับเคลื่อนโครงการกรุงไทยคุณธรรม และยกระดับให้เป็นโครงการระดับยุทธศาตร์ของธนาคาร  
โดยใช้หลักการ "ระเบิดจากข้างใน" เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงาน มีส่วนร่วมในการระดมความคิด  

“ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า” ผ่านยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน) โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์  
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4 ด้าน  ได้แก่ 1) Financial Growth 2) Regulators/Stakeholders 3) Process Improvement/First Line of Defense 

4) Employees ซึ่งธนาคารได้บูรณการโครงการและกิจกรรมที่ส าคัญต่างๆ  ไว้ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม 
เช่น โครงการประกันคุณภาพบริการ (Quality Assurance:QA) กิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน 
โครงการ Krungthai Compliance Champion และ โครงการกรุงไทยรักชุมชน        

1) โครงการ QA “1หน่วยงาน 1แผนความยั่งยืน” ปี 2561-2562 ธนาคารได้เล็งเห็นว่าการรวมจุดเแข็ง
โครงการประกันคุณภาพบริการ (Quality Assurance:QA) และกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน เป็น 
โครงการ QA “1หน่วยงาน 1แผนความยั่งยืน” จะผสมผสานเครื่องมือและหลักเกณฑ์ต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการเติบโตทางธุรกิจให้ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ทุกหน่วยงานทั่วทั ง
องค์กร มีส่วนร่วมการจัดท าแผนงานความยั่งยืนที่ได้จากการระเบิดจากภายใน และผลงานที่สามารถใช้แก้ปัญหา
หรือพัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ 3 ป. (ปลูกจิตส านึก ป้องกัน ปรับเปลี่ยน) โดย
ตอบโจทย์ 4 Outcome (Financial Growth, Regulators/Stakeholders, Process Improvement, Employee) ซึ่ง
ท าให้ธนาคารมีแผนงานความยั่งยืนทั งสิ น จ านวน 1,540 แผนงาน แบ่งออกเป็นกลุ่มเครือข่าย 1,221 แผนงาน 
และกลุ่มส านักงานใหญ่ 319 แผนงาน และหากแบ่งตาม 4 Outcome ของโครงการกรุงไทยคุณธรรม จะได้
แผนงานที่เกี่ยวกับ ด้าน Financial Growth ร้อยละ 43   ด้าน Regulators/Stakeholders  ร้อยละ 51  ด้าน Process 

Improvement / First Line of Defense ร้อยละ 75 และด้าน Employee ร้อยละ 15 โดยในปี 2562 ธนาคารได้
ยกระดับโครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน เพื่อพัฒนาต่อยอดแผนงานในปี 2561 และสร้างสรรค์
โครงการใหม่ในปี 2562 ส าหรับปิดช่องว่างที่เกิดขึ นหลังจากประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 1 หน่วยงาน 1 
แผนงานความยั่งยืน ในปี 2561 รวมถึงพัฒนาให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ น ตอบสนอง stakeholder มากขึ น และ
ได้ Productivity สูงขึ น   

นอกจากนี  ธนาคารได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร แผนงานความยั่งยืน ภายใต้ 
Core Value ของธนาคาร ให้กับทุกสายงาน  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับปี 2563  เป็นแนวทางการให้
พนักงานช่วยกันระดมความคิด หาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของหน่วยงานตนเอง (ปัญหา) ก าหนดพฤติกรรมพึง
ประสงค์ และแนวทางในการจัดท าแผนงานความยั่งยืน (1 หน่วยงาน 1 แผนความยั่งยืน) เพื่อการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบต่อไป 

2) โครงการ Krungthai Compliance Champion  ที่เน้นการบูรณาการ โดยน ากฎหมาย หลักเกณฑ์ของ
ทางการที่ธนาคารต้องถือปฏิบัติไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นรูปธรรม ผ่านกิจกรรมที่ให้หน่วยงาน
จัดท าแผนงานที่ส่งเสริมให้พนักงานของธนาคารมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบที่เป็นรูปธรรมสามารถควบคุม 
ป้องกัน และ/หรือปิดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ รวมถึงนโยบายและระเบียบ
ปฏิบัติงานของธนาคาร นอกจากนี ยังได้มีการต่อยอดสู่การปฏิบัติจริง โดยน ามาสู่โครงการ Compliance Change 

Maker (CCM) โดยมุ่งเน้นให้มีการน าเนื อหาด้าน Compliance (Content) ที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ มาจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Design Thinking: Mindset of Compliance: Towards Culture of Integrity เพื่อ
น าไปสู่การต่อยอดให้เกิด Compliance Culture  
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ส่วนที่ 2 

การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

 

7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

 ทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว จ านวน 72,005,040,437.50 บาท 
ประกอบด้วย 

 หุ้นสามัญ จ านวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 

 หุ้นบุริมสิทธิ จ านวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท 

  รวมจ านวน        13,981,561,250 หุ้น 

 รายละเอียดหลักทรัพย์ของธนาคาร 

 หุ้นสามัญ  
หุ้นสามัญ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการซื้อขายทั้งบนกระดานใน
ประเทศและกระดานต่างประเทศ โดยการซื้อขายบนกระดานในประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB และการ
ซื้อขายบนกระดานต่างประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB-F 

 หุ้นบุริมสิทธิ  
หุ้นบุริมสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการซื้อขายทั้งบนกระดานใน
ประเทศและกระดานต่างประเทศ โดยการซื้อขายบนกระดานในประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB-P และ
การซื้อขายบนกระดานต่างประเทศใช้อักษรเครื่องหมาย KTB-Q 

หุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นที่มีการลงทุนเต็มมูลค่าที่ตราไว้ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิพิเศษ ซึ่งนอกจากมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

ผู้ถือหุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกันกับหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่
ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญ 

 เงื่อนไขการลงทุนในหลักทรัพย์ของธนาคาร 

1) ผู้ถือหุ้นของธนาคารต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
และจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

 ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนุญาตให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติ
ไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

7.  ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
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2) ห้ามบุคคลใด (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) ถือหุ้นหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  

3) ธนาคารรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งพบว่าการถือหุ้นของธนาคารโดยผู้ถือหุ้นราย
ย่อย (Free Float) มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 44.93 ของทุนที่ช าระ   

 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 เมษายน 2562 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น) 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ 
1. กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 0 7,696,248,833 55.05 

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 901,324,909 2,060 901,326,969 6.45 

3. STATE STREET EUROPE LIMITED 406,284,349 0 406,284,349 2.91 

4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 305,225,658 2,726,095 307,951,753 2.20 

5. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 305,225,657 2,726,095 307,951,752 2.20 

6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 187,716,170 0 187,716,170 1.34 

7. ธนาคารออมสิน 122,723,922 0 122,723,922 0.88 

8. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด 103,975,400 0 103,975,400 0.74 

9. BNY MELLON NOMINEES LIMITED 100,752,140 0 100,752,140 0.72 

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 71,204,851 0 71,204,851 0.51 

11. ผู้ถือหุ้นอ่ืน 3,775,379,361 45,750 3,775,425,111 27.00 

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

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 
 

 สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว  

ผู้ถือหุ้น 
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม 

จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 
สัญชาติไทย 944 10,974,210,693 64,687 1,331,995,252 65,631 12,306,205,945 88.05 

สัญชาติต่างด้าว 250 1,657,815,184 124 12,040,121 374 1,669,855,305 11.95 

รวม 1,194 12,632,025,877 64,811 1,344,035,373 66,005 13,976,061,250 100.00 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 
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 สัดส่วนการถือหุ้นบุริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว  

ผู้ถือหุ้น 
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม 

จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 
สัญชาติไทย 4 5,454,490 135 45,510 139 5,500,000 100 

สัญชาติต่างด้าว 0 0 0 0 0 0 0 

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

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 

 โครงสร้างผู้ถือหุ้น : รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ 

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

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

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

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

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

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ ากัด 208,324,100 0 208,324,100 1.49 

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

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 

 กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน เปนผูถือหุนใหญ 
จ านวน 7,696,248,833 หุน หรือเทากับรอยละ 55.05 ของหุนจดทะเบียนที่ช าระแลว กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน จัดตั้งขึ้นตามพระราชก าหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่  
27 พฤศจิกายน 2528 มีฐานะเปนนิติบุคคล และมีคณะกรรมการจัดการกองทุนเปนผูวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ
ของกองทุนฯ มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อมี
วิกฤตการณรายแรงเกิดขึ้นในระบบสถาบันการเงิน ภายใตกรอบนโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย และรัฐบาล 
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 สัดส่วนการถือหุ้นสามัญและหุ้นบริมสิทธิของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว 

ผู้ถือหุ้น 
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม 

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

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

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

หมายเหตุ :  ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร 

 ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้
ที่ ส่วนที่ 1 ข้อที่ 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

 

7.3 การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

 หลักทรัพย์อ่ืนๆ  

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมี  NVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ านวน 1,090,385,832 
หน่วย โดยผู้ถือหลักทรัพย์ NVDR นี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุน 
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นของธนาคาร แต่จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อ
พิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อย่างไรก็ตาม จ านวน NVDR นี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.8 ของหุ้นสามัญที่ออกและช าระแล้วทั้งหมดของธนาคาร และคิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 17.36 ของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบ
จ านวนหุ้นที่เป็น NVDR ได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ www.set.or.th 

http://www.set.or.th/
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 พันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต 

ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต 

 รายละเอียดตราสารหนี้คงเหลือของธนาคาร 
วันท่ีออกตราสาร ตราสารหน้ี อันดับความ

น่าเชื่อถือ 

จ านวนท่ี
เหลืออยู่ 

 

อายุ  
(ปี) 

วันครบก าหนด 

ไถ่ถอน 

ประเภทการ 
เสนอขาย 

6 กรกฎาคม 
2558 

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามเกณฑ์ Basel III 
ภายใต้โครงการ Malaysian Ringgit 

Medium Term Note 

AA2  

(RAM Ratings) 

 

MYR 1,000 

ล้าน 

10 

(Call option   
ปีท่ี 5) 

4 กรกฎาคม 
2568 

เสนอขายท่ี
ต่างประเทศ 

23 
พฤศจิกายน 

2560 

ตราสารด้อยสิทธิ เพื่ อ นับ เป็น
เ งิ น ก อ ง ทุ น ป ร ะ เภ ท ท่ี  2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกตราสาร
เงินกองทุนมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อน
ก าหนด แล ะมี ข้ อ ก าห น ด ให้
สาม ารถตั ด เป็ นห น้ี สูญ  (ท้ั ง
จ า น วน ห รื อ บ า งส่ ว น )  ห า ก
ทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

AA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย)) 

20,000  
ล้านบาท 

10 

(Call option   
ปีท่ี 5) 

23 พฤศจิกายน 
2570 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุน

รายใหญ่ 

1 มิถุนายน 
2561 

หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของ 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2566 

AA+(tha)  

(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย)) 

USD 230 

ล้านเหรียญ 

5 1 มิถุนายน 2566 เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุน

รายใหญ่ 
12 กรกฎาคม 

2562 

ตราสารด้อยสิทธิ เพื่ อ นับ เป็น
เ งิ น ก อ ง ทุ น ป ร ะ เภ ท ท่ี  2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ครั้งท่ี 1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอน
ปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผู้ออกตราสาร
เงินกองทุนมีสิทธิ ไถ่ถอนก่อน
ก าหนด แล ะมี ข้ อ ก าห น ด ให้
สาม ารถตั ด เป็ นห น้ี สูญ  (ท้ั ง
จ า น วน ห รื อ บ า งส่ ว น )  ห า ก
ทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

AA(tha)  

(ฟิทช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย)) 

24,000  
ล้านบาท 

10 

(Call option   
ปีท่ี 5) 

12 กรกฎาคม 
2572 

เสนอขายในประเทศ
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 
และ/หรือ ผู้ลงทุน

รายใหญ่ 
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7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร 
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของธนาคาร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล

ในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลก าไรที่เกิดขึ้นจริงจากการด าเนินธุรกิจปกติของแต่ละปีนั้นๆ และจะต้องค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานในอนาคตของธนาคาร ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและ
การกันเงินส ารองของธนาคาร มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร จ านวนก าไรสะสม และความ
จ าเป็นในการกันเงินส ารองตามกฎหมายและส ารองอื่นๆ ตามที่จ าเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมทั้งการที่ธนาคารต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงานก ากับผู้มีอ านาจ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร ผลประกอบการปี 
2561 

ผลประกอบการปี 
2560 

ผลประกอบการปี 
2559 

อัตราก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 1.80 1.52 2.14 

เงินปันผลต่อหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท) 0.7180 0.6100 0.8600 

เงินปันผลต่อหุ้นส าหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ (บาท) 0.8725 0.7645 1.0145 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ (ร้อยละ) 40.00 40.02 40.13 

วันที่จ่ายปันผล 10 พฤษภาคม 2562 18 พฤษภาคม 2561 26 พฤษภาคม 2560 

 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 บริษัทย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ หรือผลการด าเนินงานตาม
แผนธุรกิจ ก าไรสะสม การกันส ารองตามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ตามที่จ าเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการด าเนินธุรกิจ 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างองค์กร (ณ 31 ธันวาคม 2562) 
 

 
 

 คณะกรรมการธนาคาร  
รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 
 

1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการ  
2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน

กรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
3) นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ 

6) นายธันวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง  
 7) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

8.  โครงสร้างการจัดการ 
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9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

10) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

11) นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากับ
ดูแลความเสี่ยง 

    

 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ ด าริห์อนันต ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร  
 

1) นางนิธิมา เทพวนังกูร ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

แทนนายสมชัย บุญน าศิริ ซึ่งพ้นจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 
2562 

2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ ลาออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่  
15 กรกฎาคม 2562  

 การเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคารภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ลาออกจากการด ารงต าแหน่งประธานกรรมการธนาคารและ
กรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563  

2) นายประสงค์ พูนธเนศ ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร แทนนายดิสทัต โหตระกิตย์  
ที่ลาออก และด ารงต าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ตั้งแต่
วันที่ 17 มกราคม 2563 

3) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แทนนายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ ที่ลาออก  

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจเต็มในการบริหารงาน เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง โดยมีอ านาจและหน้าที่ในการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

 อ านาจของคณะกรรมการธนาคาร 

(1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท าได้  โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่โดยล าพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่  2 คนขึ้นไปซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอ านาจลง
ลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของธนาคารกระท าการใดๆ แทนธนาคารได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจพิจารณา
ก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารกระท าการใดๆ แทนธนาคารได้ 
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(2) คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่และพนักงานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตั้ง
ตัวแทนของธนาคาร โดยให้ผู้ใดมีอ านาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร รวมทั้งสามารถ
ก าหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบ าเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ และถอดถอนจากต าแหน่งได้ 

(3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ านาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของ
ธนาคารก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(4) คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจที่จะเชิญบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อช่วยเหลือให้ความคิดเห็นในกิจการของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กับทั้งก าหนดค่าจ้างและ
บ าเหน็จรางวัลได้ 

(5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาแล้ว
มีความเห็นว่าธนาคารมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 

 

 

 ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการธนาคาร 

แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท าได้ แต่มี
กิจการบางประการที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนและข้อบั งคับของธนาคาร รวมถึงกฎหมายและหลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง ก าหนดให้เป็นอ านาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(1) การอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน 

(2) การอนุมัติจัดสรรก าไร 
(3) การเลือกตั้งกรรมการธนาคารใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการธนาคารเพิ่ มใน

กรณีที่มีการเพิ่มจ านวน 

(4) การเลือกต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
(5) การเพิ่มทุน ลดทุน การโอนส ารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือ

จัดสรรหุ้น และการออกหุ้นกู้ 
(6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การ

ท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

 หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร  
 (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย 

รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินกิจการทั้งหลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับของธนาคาร มติ
คณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน 

 (2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและ
อนุมัติเป็นประจ าทุกปี 

 (3) ก ากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน 
นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ ก าหนดหรือ
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อนุมัติกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจตามทิศทางและ
เป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) 

 (4) ดูแลให้มีการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในการ
ด าเนินงาน และสามารถสะท้อนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท าหน้าที่
ควบคุม ก ากับ และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 

 (5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย มีการติดตามดูแลให้มีการน ากลยุทธ์ของธนาคารไปปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลและดูแลการ
รายงานผลการด าเนินงาน 

 (6) ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
ธนาคาร ผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร ก ากับดูแลให้มีนโยบายและกระบวนการ
แจ้งเบาะแสภายในองค์กร (Whistleblowing Policy and Procedure) ที่มีประสิทธิภาพ 

 (7) ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตั้งแต่ต้นจน
จบ (End-to-End Process) จัดให้มีช่องทางในการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ของผู้แจ้งหรือผู้มีส่วนได้เสียทุก
ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการให้นโยบายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินธุรกิจของธนาคาร
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของ
ธนาคาร 

 (8) ก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มี
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง มีระบบการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ 
โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

 (9) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 
เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุม
วิสามัญ ซึ่งกรรมการธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญเม่ือไรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มี
การประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น 

 (10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมที่
จัดขึ้นในแต่ละปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิ
ให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ 

 (11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารและการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการ
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ในคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งพิจารณาอนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวกับองค์ประกอบ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม  

 (12) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบ
ประเมินกรรมการท่านอื่น และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร เช่น ทุกๆ 3 ปี เป็นต้น โดยต้องเปิดเผยการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลไว้ในรายงานประจ าปี 

 (13) ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Directors of 

Listed Companies) และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) 

 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร 

ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น าองค์กรได้ท าหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น 
รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว  โดยเป็นผู้น าในการผนึกศักยภาพ ความคิด 
ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน ที่ส่งผลให้แผน 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความส าเร็จ มีการติดตามการด าเนินกิจการของฝ่าย
จัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ า
ทุกเดือน เป็นก าลังส าคัญผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร 
สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยมีบทบาทหน้าที่สรุปได้ดังนี้ 

  การบริหาร 
(1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกิดความยุติธรรม รวมถึงการดูแล

ลูกค้าของธนาคารด้วยความเท่าเทียมกัน 

(2) ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎหมายทั้งในด้านการก ากับของ
ทางการและของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

(3) ก ากับ ติดตาม ดูแลให้มั่นใจได้ ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคาร 

(4) ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการธนาคารทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มี
จริยธรรม และการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
(1) ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ าเป็น เพื่อให้การ

ด าเนินการประชุมคณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ 

(2) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมี
มาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
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(3) กระตุ้นให้กรรมการธนาคารทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ด้านการ
บริหารจัดการองค์กรให้แก่ฝ่ายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านได้รับข้อมูลของธนาคารที่
ถูกต้อง ตรงเวลา และชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
บริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและเพียงพอส าหรับคณะกรรมการธนาคารในการอภิปราย
ประเด็นที่ส าคัญและปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมให้กรรมการธนาคารมีการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็น
ได้อย่างเป็นอิสระในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้โดยทั่วกันในวาระประชุมที่ส าคัญ ทั้งนี้ เป็นผู้น าแนวนโยบายเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยได้มีการ
ปรึกษาหารือกันเป็นประจ า 

 

การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพในการท างาน 

(1) ดูแลให้มีการจัดการปฐมนิเทศและการเข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ให้กับกรรมการธนาคารใหม่ทุก
ท่าน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการธนาคารใหม่เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว 

(2) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารที่จัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

(3) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านท างานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบ
ประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ น าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน
ของคณะกรรมการธนาคาร 

(4) ก าหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบาย เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น 

ดูแลให้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคารด้วยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และมีการมอบหมายให้มีผู้ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือ
หุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ ในการเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การซักถามหรือขอค าชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจ าปี การอนุมัติงบ
ดุลและบัญชีก าไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรก าไรและเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
ธนาคาร เป็นต้น 
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บทบาทในด้านอื่นๆ 

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มีความเหมาะสม 
ดูแลให้มีการน านโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด าเนิน
กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร 
ผู้บริหารระดับสูง รวมถึงพนักงาน 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 
 เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยกรรมการจ านวนหนึ่งในสามของทั้งหมดต้องออกตามวาระในการ

ประชุมสามัญประจ าปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควร
ด ารงต าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะ
พิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น 
โดยปัจจุบันมีกรรมการธนาคารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการเกิน  3 วาระติดต่อกัน จ านวน 1 ราย ได้แก่  นายนนทิกร  
กาญจนะจิตรา 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคาร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคารเป็นดังนี้  “นายผยง ศรีวณิช 

กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล าพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือนายปุณณิศร์ ศกุนตนาค และ 

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 
  ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร 
เป็นดังนี้ “นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล าพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราส าคัญของบริษัท หรือนายปุณณิศร์  
ศกุนตนาค และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญของบริษัท”  

 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริหาร 
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

1) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ 
2) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ 
3) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ 
4) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ 
    
 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ ด าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
 1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช ออกจากต าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่  

26 กุมภาพันธ์ 2563  
 2) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รับต าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  
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 หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ านาจที่ก าหนด 

2) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการลงทุน หรือขายหลักทรัพย์ที่ธนาคารลงทุน การซื้อขาย 
หรือให้เช่าทรัพย์ของธนาคาร ตามอ านาจที่ก าหนด 

3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ 
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ าปี  
5) การติดตามงานที่มีความส าคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

6) การพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหาร
เห็นว่าจ าเป็นหรือสมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งหากไม่ด าเนินการแล้วจะเกิดความ
เสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว 

7) ด าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
มีวาระเท่ากับการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1) นายวิชัย  อัศรัสกร ประธานกรรมการ 
2) พลเอก เทียนชัย  รับพร กรรมการ 
3) นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการ 
 

  นายสันติ  ปริวิสุทธิ์ เลขานุการ 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการตรวจสอบ  
1) นายสมชัย บุญน าศิร ิ ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปี

บริบูรณ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

 2) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ออกจากต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562/2563 (ปรับปรุงธันวาคม 2562) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

  1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
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  1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นส าคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงิน เช่น 

   1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส าคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน 

   1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ 
   1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

   1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป 

   1.2.5) ร่างงบการเงินประจ าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี 
  1.3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไป

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร 
  1.4) สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

ของธนาคารอย่างมีนัยส าคัญหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร 

  1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น าส่งหน่วยงานก ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน 

 2) ผู้สอบบัญชี 
  2.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี 
  2.2) สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกันความ

ซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงานที่อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยค านึงถึง
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ 

  2.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น รวมทั้งประชุมร่วมกับผู้สอบ
บัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  2.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบ
รายการใดที่ เห็นว่าจ าเป็นและเป็นเรื่องส าคัญ  พร้อมทั้ งน าข้อเสนอแนะที่ส าคัญเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร 

 3) สอบทานการด าเนินงานของธนาคารที่มีความเสี่ยงส าคัญกระทบต่อวัตถุประสงค์ รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลง ที่ส าคัญในด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
การบริหารทุนมนุษย์ และการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

 4) การบริหารความเสี่ยง 
  4.1) สอบทานถึงระดับความเสี่ยงที่ส าคัญและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบ

ภายในกับของผู้สอบบัญชีว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 
  4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงที่ส าคัญและที่

เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความ
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เสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการ (Operational Risk) 

 5) การควบคุมภายใน 

  5.1) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The 

Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) โดยให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบอย่างน้อยปีละครั้ง นอกเหนือจากการ
ประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี 

  5.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบ
สารสนเทศของธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน 

 6) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน 

  6.1) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก ากับ
ดูแล เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและ
ของผู้บริหารธนาคาร 

  6.2) การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

    6.2.1) ก ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 

    6.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ 

  6.3) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการ 

คอร์รัปชันของธนาคาร ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

 7) ผู้ตรวจสอบภายใน 

  7.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 

  7.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบ
ภายใน ให้ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  7.3) ก ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐาน
การตรวจสอบอันเป็นที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อน
น าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 

  7.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 

  7.5) พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อัตราพนักงาน 
แผนการตรวจสอบภายในประจ าปี ตลอดจนงบประมาณที่ ใช้ในกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรมต่างๆ และจัดล าดับความส าคัญ
โดยค านึงถึงระดับความเสี่ยง 

  7.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบ
ภายใน เพื่อสอบทานถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความ
เป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน 

  7.7) ก ากับดูแล เรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดที่ส่งมายังสายงานตรวจสอบภายใน 
เพื่อให้มั่นใจว่ามีการด าเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
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  7.8) สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถึงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของ
ธนาคาร ให้เป็นไปตามนโยบายหรือคู่มือปฏิบัติงาน 

  7.9) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส าคัญที่ตรวจพบและการ
สนองตอบจากฝ่ายจัดการ 

  7.10) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก าหนด
ค่าตอบแทน และพิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 
พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบ
และค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน 

  7.11) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 

  7.12) จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจาก
ภายนอกองค์กร (Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ป ี

 8) การประเมินการท างาน จัดให้มีการประเมินตนเองและคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 9) จัดท ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 

 10) ความรับผิดชอบอื่นๆ 

  10.1) มีอ านาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่ เกี่ยวข้องภายใต้ ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีอ านาจในการว่าจ้างหรือน าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา
ช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้ 

  10.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึง ช่วงเวลาระหว่าง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการ
ตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
กรรมการคนใด มีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณา
ความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว ให้กลับมาด ารง
ต าแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ 

2) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

  2.1) ครบก าหนดตามวาระ 

  2.2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร 
  2.3) ลาออก 

  2.4) ตาย 

  2.5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้  หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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  2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 

  2.7) ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดที่
กระท าด้วยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  2.8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  2.9) เป็นบุคคลล้มละลาย 

3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน 
เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ 

4) เม่ือมีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งตนแทน 

 กรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ 
 นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 5) 

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติ
พงษ์   

กิตยารักษ ์ ประธานกรรมการ 
 2) นายวิชัย อัศรสักร กรรมการ 

 

 

 

 3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ 
  4) นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการ 
 

 

 5)  นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการ 
 

นายกฤษณ์  ฉมาภิสิษฐ เลขานุการ 
 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

 1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิตติพงษ์   กิตยารักษ ์  รับต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 
2562  

 2) นางนิธิมา  เทพวนังกูร รับต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทใน
เครือต่อคณะกรรมการธนาคาร 

2) ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันก ากับ เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เป็นต้น ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
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3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคาร  

อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี  ส าหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก าหนดข้อบังคับ
คณะกรรมการธนาคาร  และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด 

5) เสนอแนะข้อก าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร 
และพนักงานของธนาคาร 

6) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ 

7)  พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท าหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้ตามความเหมาะสม 

8)  การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ 
2) นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ กรรมการ 

  นายศุภวัฒน์  วัฒน์ธนปติ เลขานุการ 
  นายบุญเชิด  พิกุลแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวนวลนภา  ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาฯ  
1) นายสมชัย   บุญน าศิริ  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่  
      22 มีนาคม 2562 เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 
2) นายธันวา   เลาหศิริวงศ์  รับต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

3) นายดิสทัต   โหตระกิตย์  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่  
     15 กรกฎาคม 2562 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาฯ ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
1) นางแพตริเซีย มงคลวนิช รับต าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการธนาคารให้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
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1) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหาและการก าหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อื่น
ของกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ านาจในการจัดการของธนาคาร 

2)  พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของ
ธนาคาร 

3)  สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด แล้วน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
3.1)  กรรมการ 
3.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยตรงจากคณะกรรมการ 
3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ านาจในการจัดการ 

4)  ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

5)  เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่ง
ตามข้อบังคับ 

6)  ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ านาจในการจัดการของธนาคารได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นควรได้รับค่าตอบแทนที่ เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายนั้น 

7) ก าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ านาจในการจัดการของ
ธนาคาร เพื่อพิจารณาปรับผลตอบแทนประจ าปี โดยจะต้องค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความ
เสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความส าคัญกับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการ
พิจารณาประเมินผลด้วย 

8)  เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหานโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและ
เปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมี
รายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคารด้วย 

9)  ด าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 

 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง  

เพื่อให้ธนาคารมีการก ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินสอดคล้องกับประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมมาภิบาลของสถาบันการเงิน จึงยกระดับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น
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คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง และเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งของกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงใน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

รายชื่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

1) นายไกรฤทธิ์   อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ 
2) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการ 
3) นายธันวา  เลาหศิริวงศ์  กรรมการ 
4) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ  

 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง เลขานุการ 

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
1)) นายสมชัย  บุญน าศิริ  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 

เนื่องจากลาออกจากการเป็นกรรมการธนาคาร 
2)) นายวิชัย  อัศรัสกร  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน  

3) ) นางอัมพร โชติรัชสกุล ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

4)) นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

5)) นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง ลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการก ากับดูแล
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน 

รับต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 
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 ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงมีหน้าที่ให้ค าแนะน าคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแล

ความเสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัติ
ตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนมีหน้าที่ให้ความเห็นหรือมี
ส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดูแลให้
การบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินมี
ความสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของ
นโยบาย และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญ โดยคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงพึงประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ และมี
การด าเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในเรื่อง
ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานะการปฏิบัติตามวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและ
ปัญหาที่มีนัยส าคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ/พิจารณาทุกไตรมาส โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์   
รายชื่อคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

 1)  นายธันวา    เลาหศิริวงศ ์  ประธานกรรมการ 
 2)  ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ ์  กรรมการ 
 3) พลเอกเทียนชัย   รับพร   กรรมการ 

     นายนิรุฒ    มณีพันธ์   เลขานุการ 
     นางวิภาวดี    เลิศศรีสุริยะ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคารในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
1)  ก ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

2)  ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารอนุมัติ 

3)  ประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และมีความเป็นอิสระ รวมถึงทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
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ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า   งานด้านการก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม 

4)  ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ าปี (Annual Compliance Report)  

5)  สอบทานรายงานการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์  และอาจมีการเสนอแนะให้สอบ
ทานหรือ ติดตามธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญที่มี
ความเสี่ยงต่อธนาคาร 

6)  รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบ และ/หรือ พิจารณาทุกไตรมาส เพื่อด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ 

 คณะกรรมการอิสระ 
รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย 

1) พลเอก เทียนชัย รับพร ประธานกรรมการอิสระ 

2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ 

3) นายธันวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 

4) นายวิชัย  อัศรัสกร กรรมการอิสระ 

5) นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการอิสระ 

    
   นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการ 
 นางวิภาวดี  เลิศศรีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 นางสาวสินีนาฏ ด าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ  
1) นายสมชัย บุญน าศิริ พ้นจากต าแหน่งกรรมการอิสระ เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ 

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2562 

2) พลเอก เทียนชัย รับพร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

3) นางนิธิมา เทพวนังกูร ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562 

4) นายดิสทัต โหตระกิตย์ พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 

2562 และพ้นจากต าแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่  
15 กรกฎาคม 2562  

  

 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ 

1) เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส าคัญหรือประเด็น
ปัญหาที่คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม 

2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคาร 

3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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4) กรณีที่มีการพิจารณาวาระส าคัญๆ ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือการซื้อขายทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
อิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส าคัญดังกล่าว 

5) กรณีที่มีการพิจารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมี
ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดก็ตาม ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง 

6) ติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ ได้ รับมอบหมายให้ด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการก ากับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศและ
การบริหารความเสี่ยง 

7) ด าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
มีวาระเท่ากับการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร และด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน 

เมื่อครบ 9 ปีแล้ว หากคณะกรรมการธนาคาร/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
อิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการ ที่ปรึกษา หรือพนักงาน ของ
ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบการ
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเทศไทย 

 เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่ปี 2551 มาเป็นล าดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แต่งตั้ง  
นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท าหน้าที่เป็น 
เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และนโยบายการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยคุณสมบัติและหน้าที่
ของเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 

 การประชมุคณะกรรมการ 

นโยบายเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 
ให้มีการก าหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารรวมถึงวาระประจ ามาตรฐานไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดย

กรรมการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละ
ปี และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็น รวมทั้งมีส่วนร่วมในการซักถามและแสดงความคิดเห็นที่เป็น
ประโยชน์ในการประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการ
ธนาคารมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการธนาคาร
ได้ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร 
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1. กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร : การประชุมและองค์ประชุม 

1.1 ประธานกรรมการธนาคารเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร หรือในกรณีที่กรรมการธนาคาร
ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารก าหนดวันประชุมภายใน 14 
วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ 

1.2 คณะกรรมการธนาคารมีก าหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะจัดให้ประชุม ณ สถานที่อื่น
ใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการธนาคาร ให้ประธานกรรมการธนาคารหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการธนาคารไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือ
ประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

1.4 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ธนาคารทั้งหมด กรรมการธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้าง
มากเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้
ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต าแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เป็นมติของที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนว
ทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

1.5 ในกรณีที่ประธานกรรมการธนาคารไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธาน
กรรมการธนาคาร ให้รองประธานกรรมการธนาคารเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการธนาคารหรือมี
แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการธนาคารซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการธนาคารคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

1.6 กรรมการธนาคารคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีนี้ 
ประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้ 

1.7 จ านวนกรรมการธนาคาร แม้ต าแหน่งจะว่างไปบ้าง แต่กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท ากิจการได้ 
อย่างไรก็ดี ถ้าจ านวนกรรมการธนาคารลดน้อยลงจนเหลือไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการธนาคารที่เหลืออยู่ย่อมท า
กิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น 

 

2. การด าเนินการในปี 2562  

 ธนาคารได้ก าหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี  2562 มีการ
ก าหนดการประชุมเป็นปกติในวันพุธที่สองและสี่ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษตามความเหมาะสม โดย
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยัง
คณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และเลขานุการจะเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อพร้อมให้ตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ ธนาคารได้จ าแนกวาระ การประชุมออกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน เช่น เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องสืบเนื่อง เรื่องนโยบาย เรื่องสินเชื่อ เรื่องปรับปรุงหนี้ เรื่องการลงทุน เรื่องซื้อ / ขายทรัพย์สิน
และจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องอ่ืนๆ เพื่อให้การด าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ  
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 ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 27 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 49 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 20  ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 21 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 13 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ 10 ครั้ง คณะกรรมการอิสระ 5 ครั้ง และคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ 12 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม
ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 

รายนามคณะกรรมการ คณะกรรม 

การธนาคาร 
คณะกรรม
การบริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรม 
การสรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลฯ 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแล 

ความเสี่ยง (8) 

คณะกรรม 

การก ากับฯ 

คณะกรรม 
การอิสระ 

คณะกรรม
การกิจการ
สัมพันธ์(9) 

1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 25/27 - - - - - - - - 

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

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

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

5) ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์(2) 25/27 - - - 11/13 - 10/10 3/5 - 

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

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

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

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

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

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

กรรมการท่ีออกระหว่างปี          

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

2) นายดิสทัต โหตระกิตย์(7) 
4)  

13/15 - - 8/11 - - 6/6 2/3 - 

หมายเหตุ    ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ านวนครั้งที่มาประชุม / จ านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต าแหน่ง 

(1)  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ วันท่ี 12 เมษายน 2562  พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันท่ี 12 เมษายน 2562  โดยยังคงด ารง
ต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ และลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 

(2)  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันท่ี 12 เมษายน 2562 

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

(4)  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ วันท่ี 12 เมษายน 2562 

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

(6) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เน่ืองจากมีอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ ในวันท่ี 22 มีนาคม 2562 

(7)  ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกรรมการสรรหาฯ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 

(8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ยกระดับเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง มีผล ณ วันท่ี 12 เมษายน 2562 

(9) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจ
คนหน่ึงมาเป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ 

 นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ านวน 4 ครั้ง เพื่อเป็น
การด าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ร่วมพิจารณาและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่ง 

ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ก าหนดไว้ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ธนาคารได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของ
กรรมการ  ผลประกอบการของธนาคาร  ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และ
ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด โดยมีกระบวนการในการก าหนดค่าตอบแทนดังนี้ 

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาทบทวนความเหมาะสมตามนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยของธนาคาร เพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

- คณะกรรมการธนาคาร น าเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี 
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาได้แก่ นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ หลักเกณฑ์การก าหนดค่าตอบแทน
ส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง จ านวนเงินค่าตอบแทน 

- เปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินในรายงานประจ าปี 
ปัจจุบัน ธนาคารได้ก าหนดค่าตอบแทนเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

 

1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
2) ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่ด ารงต าแหน่ง ดังนี้ 

2.1) ประธานกรรมการธนาคาร 
2.2) รองประธานกรรมการธนาคาร 
2.3) ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประธานกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประธาน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ และประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดให้มี หรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ าเป็น เป็นต้น 

3) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

4) เงินบ าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ ดังนี้ 
4.1) ธนาคารจะต้องมีผลก าไรจากผลประกอบการ และ 

4.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

 

ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบข้างต้น ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทน
ประจ าต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติเป็นประจ าทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้ งที่  26 เมื่อวันที่  12 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 2 –หน้าที่ 28 

 

 

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ อัตราต่อคน 

1.1 ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร 70,000.- บาท / เดือน 

1.2 ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ดังนี้  

1.2.1 ประธานกรรมการธนาคาร 130,000.- บาท / เดือน 

1.2.2 รองประธานกรรมการธนาคาร 30,000.- บาท / เดือน 

1.2.3 ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น 30,000.- บาท / เดือน 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

- ประธานกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
- ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
- ประธานกรรมการอิสระ 

- ประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
- ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดให้มีหรือควรมี 
หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ าเป็น 

 

1.3 ค่าเบี้ยประชุม 

 จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่นที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ าเป็น 

โดยค่าเบี้ ยประชุมของคณะกรรมการธนาคาร ไม่ เกิน 1 ครั้ง/เดือน และส าหรับ
คณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้ง/เดือน 

30,000.- บาท / ครั้ง 
ที่เข้าร่วมประชุม/ เดือน 

 

ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้กรรมการธนาคารไม่มีการด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่ วม โดยธนาคารจ่าย
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง  และค่าเบี้ยประชุมให้
คณะกรรมการ  ส าหรับปี 2562 ครบถ้วนรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 25,435,236.55 บาท  จ าแนกเป็น   

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 15,531,365.58 บาท 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม  1,800,000.00 บาท  คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 
1,179,322.58 บาท  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน รวม  1,260,000.00 บาท  คณะกรรมการบรรษัทภิ
บาลและความรับผิดชอบต่อสังคม รวม 1,951,000.00 บาท  คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง รวม 1,830,000.00 
บาท  คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม  1,023,548.39 บาท  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ รวม 
349,000.00 บาท  และคณะกรรมการอิสระ รวม 511,000.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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         หน่วย : บาท 

รายช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 คณะกรรมการ
ธนาคาร 

คณะกรรมการ 
บริหาร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลฯ 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลความเสี่ยง (  8  ) 

คณะกรรมการ
ก ากับฯ 

คณะกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ์ (10) 

1) นายเอกนิติ          นิติทัณฑ์ประภาศ 
 2,558,000.00 - - - - - - - - 

2) นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย  1,560,000.00 720,000.00 - - - 690,000.00 - - - 

3) นายวิชัย อัศรัสกร (1) 1,200,000.00 - 289,000.00 - 462,000.00 330,000.00 - -
( 9 )

 - 

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 1,200,000.00 - - 720,000.00 360,000.00 - - - 349,000.00 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์    กิตยารักษ์ ( 2 ) 1,200,000.00 - - - 589,000.00 - 270,000.00 60,000.00( 9 )
 - 

6) นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ( 3 ) 1,200,000.00 - 90,000.00 240,000.00 - 270,000.00 140,000.00 30,000.00( 9 )
 - 

7) พลเอก เทียนชัย รับพร ( 4 ) 1,200,000.00 - 360,000.00 - - - 270,000.00 289,000.00( 9 )
 - 

8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 1,200,000.00 360,000.00 - - - 330,000.00 - - - 

9) นางแพตริเซีย     มงคลวนิช 1,200,000.00 360,000.00 - - 300,000.00 - - - - 

10) นางนิธิมา เทพวนังกูร (5) 874,333.33 - 270,000.00 - 240,000.00 - - -
( 9 )

 - 

11) นายผยง ศรีวณิช 
 1,200,000.00 360,000.00 - - - 210,000.00 - - - 

กรรมการที่ออกระหว่างปี          

1) นายสมชัย บุญน าศิริ ( 6 ) 277,419.35 - 170,322.58 90,000.00 - - - -      ( 9 ) - 

2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ (7) 661,612.90 - - 210,000.00 - - 343,548.39 132,000.00( 9 )
 - 

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 15,531,365.58         

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย  1,800,000.00 1,179,322.58 1,260,000.00 1,951,000.00 1,830,000.00 1,023,548.39 511,000.00 349,000.00 

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ       9,903,870.97 

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ       25,435,236.55 

หมายเหต ุ (1)  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่  12 เมษายน 2562 พ้นจากต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่  12 เมษายน 2562 โดยยังคงด ารงต าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯและลาออกจากต าแหน่งกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง  
  ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 

 (2)  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ วันที่ 12 เมษายน 2562 

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

 (4)  ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ วันที่ 12 เมษายน 2562 

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

 (6) ลาออกจากต าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 

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

 (8) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ยกระดับเป็นคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง มีผล ณ วันที่ 12 เมษายน 2562 

 (9) หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุมส าหรับคณะกรรมการชุดย่อยรวมแล้วไม่เกิน 2 คณะ คณะละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน  ดังนั้น หากกรรมการชุดย่อยท่านใด เข้าร่วมประชุมเกินกว่า 2 คณะ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมฯ รวม 2 คณะ เท่านั้น 

 (10) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเป็นคณะกรรมการ โดยให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจคนหนึ่งมาเป็นประธานกรรมการกิจการสัมพันธ์ 
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เงินบ าเหน็จคณะกรรมการธนาคาร ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 จ านวน 39,350,000.00 บาท ดังนี้ 
 หน่วย : บาท 

รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร / อดีตกรรมการธนาคาร* เงินบ าเหน็จ 

1) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 2,337,479.37  

2) นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 3,871,491.63  

3) นายวิชัย อัศรัสกร 3,387,555.17  

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 3,387,555.17  

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

6) นายธันวา เลาหศิริวงศ ์ 2,903,618.72  

7) พลเอก เทียนชัย รับพร 2,903,618.72  

8) นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 3,387,555.17  

9) นางแพตริเซีย มงคลวนิช 46,404.87  

10) นายผยง ศรีวณิช 3,387,555.17  

11) นายสมชัย บุญน าศิริ * 3,115,755.25  

12) ดร.สมชัย สัจจพงษ์ * 1,431,921.56  

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

14) นายดิสทัต โหตระกิตย์ * 3,387,555.17  

 รวมทั้งสิ้น  39,350,000.00 
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8.2 ผู้บริหารธนาคาร 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล บริหารจัดการ และด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก าหนดไว้ ตลอดจนบริหารงานตามแผนงาน
หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบหลัก ดังนี้ 

1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายตามที่
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

2) บริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของ
ธนาคารและผู้ถือหุ้น 

3)  บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของธนาคาร 

4) ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

5) เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ านาจกระท าการแทนธนาคารในการด าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก 
หน่วยงานก ากับ หรือกระท านิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้
กรอบวัตถุประสงค์และข้อบังคับของธนาคาร 

6) ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งต้ังจากธนาคาร 
7) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ในปี 2562 ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก าหนดให้มี
การน าผลประเมินมาเชื่อมโยงระบบแรงจูงใจ ปีละ 1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ 
Feedback ตามกระบวนการ ดังนี้ 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัวชี้วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผล
ส าเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ที่ก าหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี และ
ความสามารถในการบริหารจัดการ 

3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอ
ความเห็นชอบ 

4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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 ผู้บริหารระดับสูง  

รายชื่อและต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2562  (ตามโครงสร้างองค์กรที่ปรากฏในส่วนที่ 2 หน้า 6) 
 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สายงาน 

1 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ ่  

2 นายพูลพัฒน์ 
 

ศรีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเส่ียงและรักษาการ 
สายงานปฏิบัติการ 

3 นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions  
 

 

ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย 

4 นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

5 นายนิรุฒ มณีพันธ ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 

 

สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 

 6 นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

7 นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

8 นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 

 9 นางสาวศรัณยา เวชากุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน 

10  นายสันติ  ปริวิสุทธิ ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 

11 นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 

12 นายกิตติพัฒน์   เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ 

13 นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 

14 นางสุรางค์ ธนัตถานนท ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญอ่าวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 

15 นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

16 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย 

17 นายชาญชัย สินศุภรัตน ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ
กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย 

 18 นายโกศล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สังกัดธนาคารกรุงไทย 

19 นายปฏิเวช สันตะวานนท ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  สังกัดธนาคารกรุงไทย 

 

ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุในวันที่ 30 กันยายน 2562  
  1 นายปริญญา พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญอ่าวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหาร

ทรัพย์สิน 

   2 นางอรนุช ศิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย 
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง ในปี 2562  
1 นายธวัชชัย ชีวานนท์ รับต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการ

ทางการเงินเพื่อธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 แทน  มล. ณัฏฐ์ชัญญา ทวีวงศ์ ที่สิ้นสุด
การเป็นพนักงาน  

2 นายพิชิต จงสฤษด์ิหวัง รับต าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่  ตั้งแต่ วันที่  9 เมษายน 2562  และ 
หมุนเวียนไปด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562  แทน นางอรนุช  
ศิรประภา ที่เกษียณอายุงาน 

3 นางสาวศรัณยา เวชากุล รับต าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562  และ หมุนเวียน
ไปด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน ตั้งแต่
วันที่ 12 ตุลาคม 2562  แทน นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข ที่ลาออก 

4 นายบุญเลิศ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี หมุนเวียนงานไปด ารง
ต าแหน่ง ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 และลาออกจาก
ธนาคารตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 

5 นางอัมพร โชติรัชสกุล   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ ลาออกจากธนาคาร  
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2562 

6 นายโกศล  แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก
และรายย่อย หมุนเวียนงานไปด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 
สังกัดธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

7 นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช รับต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 แทน นายโกศล  แช่มชื่น ที่หมุนเวียน
งานไปด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สังกัดธนาคารกรุงไทย 

8 นางสุรางค์ ธนัตถานนท์ รับต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้าง
หนี้และบริหารทรัพย์สิน  ตั้งแต่ วันที่  1 ตุลาคม 2562 แทน นายปริญญา พัฒนภักดี  
ที่เกษียณอายุงาน 

9 นางสาวภูริ์พรรณ เจริญสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน 

ลาออกจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2562  
10 ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่  ผู้ บ ริหารสายงาน  สายงาน G lobal Business 

Development and Strategy ลาออกจากธนาคารตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

11 นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและ
กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับ  

เคลื่อนธุรกิจ หมุนเวียนไปด ารงต าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ ผู้บริหารสายงาน  
สายงาน Digital Solutions ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 
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12 นายชาญชัย สินศุภรัตน์ รับต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารคุณภาพ

สินเชื่อและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 แทนนาง
ประราลี  รัตน์ ป ระสาทพร ที่ หมุน เวียน ไปด ารงต าแหน่ ง ผู้ บ ริห ารสายงาน  
สายงาน Digital Solutions 

 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงภายหลัง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

1 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง พ้นรักษาการ ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 

2 นายสันติ ปริวิสุทธิ์ เลื่อนต าแหน่ง และหมุนเวียนงาน จาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสาย
งาน สายงานตรวจสอบภายใน เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สาย
งานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 

3 นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ เลื่อนต าแหน่งจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน เป็น รองกรรมการ          
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 
2 มีนาคม 2563 

4 นายธวัชชัย ชีวานนท์ เลื่อนต าแหน่งจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน เป็น รองกรรมการ          
ผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 
2 มีนาคม 2563 

5 นายปานะพันธ์ หาญกิจจะกุล
  

รับต าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบ
ภายใน ตั้งแต่วันที่  2 มีนาคม 2563 แทนนายสันติ ปริวิสุทธิ์  ที่หมุนเวียนไปด ารง
ต าแหน่ง ผู้บริหารสายงาน สายงานปฏิบัติการ 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
ธนาคารได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และอยู่ในระดับที่

สามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่น าเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูงและค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องตาม Performance Ranking โดย
มีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ทั้งที่เป็นตัวชี้วัดด้านการเงิน ตัวชี้วัดด้านการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดด้านการควบคุมการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างาน 
รวมทั้งตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล และตามขอบเขตความ
รับผิดชอบของต าแหน่งงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็น Performance Driven Organization (PDO)  
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ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดังนี้ 

 ผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รวม 28 คน เป็นจ านวนเงินรวม 
307,841,243 บาท แบ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ธนาคารจ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 21 คน เป็นจ านวน
เงินรวม 241,899,817 บาท และผู้บริหารระดับสูงที่ธนาคารไม่ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 7 คน เป็น
จ านวนเงินรวม 65,941,426 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ าปี 2561 ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงที่เกษียณในปี 2561 จ านวน 3 ท่านซึ่งได้รับในปี 2562 ด้วยเช่นกัน)  
 นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารบางท่านที่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยนั้น ไม่ได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย ในฐานะกรรมการ  

 ส าหรับผู้บริหารกลุ่ม รวม 83 คน (ผู้มีอ านาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ านวนเงินรวม 
424,679,673 บาท แบ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือ
บุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 71 คน เป็น
จ านวนเงินรวม 405,804,092 บาท และผู้บริหารกลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ 
เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน แต่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ านวน 
12 คน เป็นจ านวนเงินรวม 18,875,581 บาท (ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวได้รวมถึงเงินตอบแทนพิเศษประจ าปี 2561 
ส าหรับผู้บริหารกลุ่มที่เกษียณในปี 2561 จ านวน 9 ท่านซึ่งได้รับในปี 2562 ด้วยเช่นกัน) 
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8.3 บุคลากร 
 จ านวนพนักงาน 

ธนาคารมีจ านวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้   
สายงาน จ านวนพนักงาน และพนักงานตามสัญญา ลูกจ้าง รวม 

 
ส านักงานใหญ่ ไม่ใช่ส านักงานใหญ ่     

หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 48 - - 48 

สายงาน Global Business Development and 
Strategy 

63 -  -  63 

สายงาน Digital Solutions 174 -  -  174 

ธุรกิจขนาดใหญ่ 21 -  -  21 

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 188 -  -  188 

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 149 15  -  164 

สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 139 -  -  139 

สายงานธุรกิจขนาดกลาง 1,149 -  2  1,151 

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 143 -  -  143 

สายงานธุรกิจภาครัฐ 224 -  -  224 

สายงานบริหารการเงิน 379 -  -  379 

สายงานบริหารความเสี่ยง 317 -  2  319 

สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 222 -  -  222 

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 193 -  -  193 

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย 467 -  25  492 

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 2,089 10,580 73  12,742 

สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย 

843 -  52  895 

สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย 235 -  -  235 

สายงานตรวจสอบภายใน 308 -  -  308 

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 347 -  1  348 

สายงานเทคโนโลยี 926 -  -  926 

สายงานปฏิบัติการ 1,752 -  7  1,759 

รวมทั้งสิ้น 10,376 10,595 162  21,133 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสหภาพแรงงาน  
ด้วยพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ในภาค

รัฐวิสาหกิจ โดยกฎหมายบัญญัติให้ทุกรัฐวิสาหกิจจัดตั้ง คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เพื่อร่วมพิจารณาให้ความเห็น
เกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานของธนาคารตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์ โดยมิ
ให้เกิดข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น ประกอบกับธนาคารได้มีการจัดตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน เพื่อ
ร่วมกันหารือข้อเสนอต่างๆ ให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคารและพนักงานควบคู่กันไป พร้อมทั้ง
ผู้บริหารและสหภาพแรงงานฯ ร่วมกันจัดอบรมหลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารในการรักษาวินัยพนักงาน” เพื่อลดจ านวน
ความผิดพลาด หรือการทุจริตจากการปฏิบัติงานของพนักงาน การควบคุมและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ในปี 2562 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) จ าแนกเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส 
เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบประกันสังคม ค่าฝึกอบรม เงินสงเคราะห์ และผลประโยชน์
อื่นๆ รวม  25,484 ล้านบาท  

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปีที่ผ่านมา   

ท่ามกลางความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง (Bank และ Non-Bank) ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงผลกระทบจากการ Disruption ในธุรกิจ ธนาคารจึงมุ่งพัฒนาตามความสามารถของพนักงาน (Core 
Competency, Technical Competency) และความสามารถของผู้บริหาร (Management Competency) โดยมีการ
วิเคราะห์และระบุส่วนที่ต้องพัฒนา (Development Areas) เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อปิด 
Competency Gap ทั้งนี้เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็น Digital Banking ที่มีการด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตาม
กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับ ฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพบุคลากรในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนา
บุคลากรและผู้น า ได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เริ่มจากรวบรวมข้อมูลความต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับ
องค์กร ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร นโยบายของสายงาน รวมถึงความต้องการระดับบุคลากร
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยอื่นๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรแผนปฏิบัติการของ
องค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ฯลฯ เพื่อน ามาก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุก
มิติอันจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท างานให้กับพนักงาน เพื่อให้รองรับกับการ
ด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรง และการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานที่มีการเปลี่ยนต าแหน่งงาน (Upskill - 
Reskill) เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยในปี 2562 ธนาคารยัง
มุ่งเน้นการพัฒนาใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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ด้านการ Strengthen Foundation  

ธนาคารให้ความส าคัญในเรื่องการสร้างทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการท างาน โดยครอบคลุมถึงทักษะที่จ าเป็นต่อ
การปฏิบัติในหน้าที่ ทักษะอื่นๆ ที่ส่งเสริมการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรอย่างยั่งยืน รวมไปถึง
เรื่องต่างๆ ที่ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร จากนโยบายที่มุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
(Zero Tolerance) ธนาคารจึงได้ริเริ่มโครงการก าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพื่อให้ความรู้และ
แนวทางในการก าหนดแผนงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ขององค์กร เพื่อใช้เป็นต้นแบบ แนวทางในการบริหารงาน และ
การปฎิบัติงานของหน่วยงาน หลักสูตร Market Conduct ที่มุ่งเน้นให้ความรู้พนักงานในเรื่องการก ากับดูแลการให้บริการ
แก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม ซึ่งเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้าผู้มาใช้บริการทางการเงิน นอกเหนือจากเรืองคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติงานแล้ว ในฐานะสถาบันการเงิน ธนาคารยังได้ให้ความส าคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ (TFRS 9)  เนื่องจากรูปแบบการบัญชีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
ธนาคาร อาทิ หลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 ส าหรับผู้บริหาร และ
หลักสูตรความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 เป็นต้น  

ด้าน Leadership  

ธนาคารส่งเสริมทักษะของผู้บริหารให้มีความพร้อมและยกระดับ Performance ของพนักงาน ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ Management Competency ในปี 2562 ธนาคารเน้นการสร้าง Inspiration, Strategic Orientation และ 
Coaching Culture โดยจัดหลักสูตรให้กับผู้บริหารของธนาคารทั้งหลักสูตรภายในและภายนอกโดยสถาบันระดับโลกที่มี
ชื่อเสียง อาทิ Harvard Business School, Cornell University โดยผู้บริหารทุกท่านจะได้เข้ารับการแลกเปลี่ยนแนวคิด
และมุมมองด้านต่างๆ จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ อาทิ หลักสูตร Harvard Management Program: Leader 
Solution, Digital Transformation and Change Management in Banking Industry for KTB, Professional Coach 
Certification Program เป็นต้น 

ด้านการ Upskill - Reskill  

ธนาคารก าหนดทักษะที่จ าเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องตามนโยบายของธนาคาร ซึ่งแบ่งออกเป็น 
ด้านความรู้สินเชื่อ (Credit) โดยมีวิทยากรภายในธนาคารให้ความรู้แก่พนักงาน อาทิ หลักสูตร Product Program - 
Packing Credit และ Trade Product Program รวมไปถึงหลักสูตรจากสถาบันภายนอก อาทิ The Ultimate Deal 
Maker หลักสูตร A Guide to Become a Trusted Solution Provider หลักสูตรให้ความรู้ทางการเงิน (Accounting and 
Finance) อาทิ หลักสูตร Unreliable Financial Statement Issues in  Thailand & Financial Data Validation หลักสูตร 
Risk Based Lending Workshop เป็นต้น นอกจากนี้ธนาคารยังเตรียมพร้อมพนักงานให้พร้อมส าหรับการมุ่งไปสู่ Digital 
Banking อาทิ หลักสูตร How to be a Successful Migrator เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ application ต่างๆ ของ
ธนาคารให้สามารถแนะน าลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้ Application Next ของธนาคาร โครงการ Super Hero Program 
ส าหรับ ISM CRM ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยได้รับพัฒนาทักษะเพื่อโอนย้ายเปลี่ยนต าแหน่งไปรองรับกลุ่ม 5 
Ecosystem  
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ด้าน Future Banking 

จากกระแสดิจิทัลเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงในยุคปัจจุบัน ธนาคารมุ่งสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการเป็น 
Future Banking โดยพัฒนาทั้งในด้าน Digital Mindset & Digital Literacy Skill และ Digital Skill ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน รวมไปถึงความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าหลากหลายกลุ่มในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่งรวมถึงกลุ่ม 5 Ecosystem ด้วย และเพื่อให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลง ธนาคารได้ให้ความรู้พนักงานในเรื่อง Agile Way of Working ควบคู่ไปกับเรื่อง Design 
Thinking เพื่อให้สามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในการปฏิบัติงาน โดยธนาคารได้จัดหลักสูตร Hackathon for Compliance 
Innovation and Mindset ให้แก่พนักงานที่ได้รับคัดเลือกจากสายงาน ร่วมกันระดมความคิดสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุง
กระบวนการท างานบนพื้นฐานของหลัก market conduct  ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้จริงในการท างานได้ นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้และความรู้ในด้าน Cyber Security หรือ การรักษาความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า ให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อรองรับอัตราการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของจ านวนธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบดิจิทัล และให้ลูกค้าสามารถใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยธนาคารได้เพิ่มการอบรม
ในหลักสูตรที่สร้างความตระหนักรู้และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ให้กับพนักงาน
ภายในธนาคารทุกระดับตั้งแต่ระดับกรรมการธนาคารไปจนถึงระดับพนักงาน ผ่านช่องทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(E-Learning) แบบ Classroom และอีเมล ในปี 2562 ธนาคารได้ริเริ่มโครงการ Data Protection Assessment (DPA) 
โดยได้คัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ (DPA Champion) มารับความรู้ในเรื่องการป้องกันข้อมูลที่ส าคัญของธนาคาร และ
น าไปเผยแพร่ต่อภายในธนาคาร ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ในเรื่อง พรบ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) นอกจากนี้
ยังมีหลักสูตรที่ส่งเสริมความสามารถในด้านไอที เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และที่ก าลังจะมาในอนาคต 
ที่รวมไปถึง Cloud Computing และ เทคโนโลยี Mobile อาทิ หลักสูตร CompTIA Project+ หลักสูตร CommpTIA 
Advanced Security Practitioner+ (CASP+) หลักสูตร ATDD with Robot Framework  

ธนาคารมองเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน จึงถือว่าพนักงานทุกคนในธนาคาร
เป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่ธนาคารต้องพัฒนาและรักษาไว้ มีพนักงานจ านวนมากที่ท างานให้กับธนาคารมาอย่างยาวนาน สั่ง
สมประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่องเฉพาะเจาะจงของธนาคาร ที่สามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานคน
อื่น ๆ ภายในธนาคาร ผ่านช่องทาง KM, KM Agent, Knowledge Sharing จากผู้เกษียณ  เพื่อให้เกิดความรู้และ
ข้อแนะน าดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน จนสามารถปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้  ธนาคารจึงจัดโครงการ Train the 
Trainer ขึ้น เพื่อพัฒนาวิทยากรภายในองค์กรให้เป็นวิทยากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทั้งความรู้และทักษะ ที่จ าเป็นต่อ
การถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมีหลักสูตร Train the Trainer หลายหลักสูตร อาทิ  
หลักสูตร การก าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ หลักสูตร Situational Leadership หลักสูตร Crucial 
Conversation หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People 

นอกจากนี้ธนาคารยังมุ่งเน้นให้พนักงานมีการพัฒนาด้วยตนเอง (Self-Learning) โดยให้ความรู้ผ่านช่องทาง 
Knowledge Management และ E-Learning เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ซึ่งจะ
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ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยในปี 2562 ธนาคารได้เพิ่มจ านวนหลักสูตรในช่องทาง E-Learning 
เพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะหลักสูตรที่เป็นสมรรถนะหลักของธนาคาร อาทิ หลักสูตรการใช้งาน 
Google Application: Google Drive หลักสูตรการรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร หลักสูตรการใช้งานระบบ 
Procure to Pay (Phase 1) หลักสูตร Cyber Security เป็นต้น ทั้งนี้ธนาคารเน้นพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างเนื้อหา 
(Content Creator) ส าหรับหลักสูตรผ่าน Digital Learning อีกด้วย  

 โดยในปี 2562 ธนาคารมีการจัดฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกธนาคาร ทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่อง
ทางการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ รวมทั้งสิ้น 758 หลักสูตร 1,803 รุ่น ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 21,163 คน ระยะเวลาการอบรม
คิดเป็น 87.68 ชั่วโมง/คน/ปี นอกจากนี้ ธนาคารยังค านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม มีการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใน
การร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  มีการด าเนินโครงการต่างๆ เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ และยังมีการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมผ่าน
หลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรกรุงไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้เข้ารับฟังการบรรยายด้านสิ่งแวดล้อม 
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมแบบต่างๆ อาทิ ป่าชายเลน ปะการัง พร้อมลงมือปฏิบัติปลูกป่าชายเลนและ
ปลูกปะการัง ณ ป่าชายเลนอ าเภอคลองโคน และชายหาดดงตาล อ าเภอสัตหีบ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 2,256 คน อีก
ทั้งยังมีการให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ผ่านหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร” และ หลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น”  จ านวนทั้งสิ้น 26 รุ่น 1,347 คน 
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9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

  9.1.1 การก ากับดูแลกิจการ 

ธนาคารกรุงไทย มีความมุ่งมั่น และตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและเป็นธรรม ตามแนวทางของ
การก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
อย่างมีจรรยาบรรณ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการ
เจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ให้ความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้
ด าเนินงานภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง โดยมีการส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึด
มั่นและปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่น าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรม
บรรษัทภิบาล ยกระดับการก ากับดูแลกิจการของธนาคารให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก าหนดแผนปฏิบัติ
การและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฎิบัติตามนโยบาย
และปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งติดตามและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตาม
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล 

ธนาคารได้จัดท านโยบายและแนวทางปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวม 7 ประการ ดังนี้ 

1) Creation of Long Term Value:    สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน 

2) Accountability:      แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3) Responsibility:      รู้ส านึกในหน้าที่ 
4) Promotion of Best Practices:    ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

5) Equitable Treatment:     ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน 

6) Transparency:      แสดงความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

7) Social and Environmental Awareness:   ส านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ
ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร และยังได้ผสมผสานก าหนดเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการด าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ของธนาคาร ซึ่งจะท าให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ด าเนินการตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการธนาคารทุกคนก็ได้
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบในการด าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท รวมถึงการด าเนินกิจกรรมด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง 
ธนาคารได้พัฒนาโครงการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการต่างๆ และ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิดการสร้างทุนทางปัญญา และที่ส าคัญ ธนาคารยังเชิญชวนให้สังคม ชุมชน และผู้มีส่วน

9.  การก ากับดูแลกิจการ   
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ได้เสียอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมของธนาคารด้วย เพื่อให้เกิดกระแสและเป็นพลังผลักดันให้สังคมมีการตื่นตัวที่จะใส่ใจซึ่งกันและกัน 
และพร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาสตลอดจนให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ในปี 2562 ธนาคารด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ 
1. การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 – 2564 เพื่อยกระดับการด าเนินงานของ

ธนาคาร สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสตร์ธนาคารที่มุ่งสู่การเป็นธนาคารต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร 
(Zero Tolerance) ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 – 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับเจตจ านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับมาตรฐานกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของธนาคาร 
2. การน าหลักบรรษัทภิบาลสู่การปฏิบัติงาน (KTB CG in Process)  โดยมีการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการด้าน

บรรษัทภิบาล ปี 2562 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Transparency Assessment: ITA)  
3. การด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ที่ด าเนินการผ่านกลยุทธ์ 3 ป. ได้แก่ ปลูกจิตส านึก  ป้องกัน ปรับเปลี่ยน 

เพื่ อ ให้ เกิ ด ผ ล ด้ าน  Financial Growth, Regulators/Stakeholders, Process Improvement/First Line of Defense แล ะ 
Employee เพื่อมุ่งสู่ธนาคารคุณธรรมต้นแบบและองค์กรที่ยั่งยืน 

4. การประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” รวมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ 

5. การจัดกิจกรรมสัมมนาวันกรุงไทยคุณธรรม (9 มกราคม 2562)  เพื่อส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และเพื่อยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดี  ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero 
Tolerance) โดยมีการมอบนโยบายดังกล่าวสู่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพื่อ
น าไปปฏิบัติต่อไป โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง องค์กรคุณธรรมที่ยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย 
และการเสวนา เรื่อง องค์กรแห่งความยั่งยืน โดยประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ประธานกรรมการบรรษัท 

ภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคารและหน่วยงานภาคีเครือข่ายของธนาคาร ต่างให้ความส าคัญในการเข้าร่วมงานนี้  

6. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักบรรษัทภิบาลของบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100%    
7. การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาลผ่านทาง website ของธนาคาร และผ่านทาง Intranet รวมถึงส่งตรง

ผ่าน E-mail ของพนักงาน 

8. การเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมและพัฒนาแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ตาม 
Best Practice และการช่วยเหลือระหว่างกันในกลุ่มเครือข่ายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 2 –หน้าที่ 43 

9. การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันระดับ
สากล ซึ่งได้รับการรับรองต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) จากโครงการการ
สร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition 

Against Corruption) 

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปี 

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) และการ
ด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainability Development) ตามหลักการ ESG ได้แก่ สิ่งแวดล้อม  (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล 
(Governance) ส าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ตามวิสัยทัศน์ Growing Together โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก าหนดแนวทางและติดตามผลการด าเนินงาน โดย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ านวน 5 คน และในปี 2562 มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง  
 ในปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาล บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ปี 2560 - 2564 ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3  ป. คือ ปลูกจิตส านึก ป้องกัน และ ปรับเปลี่ยน เพื่อสร้าง
องค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนการทุจริต (Zero Tolerance) ผ่านกระบวนการ “ระเบิด
จากข้างใน” ที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานของธนาคารผ่านกิจกรรม 
1 หน่วยงาน 1 แผนงานความยั่งยืน ที่ได้ด าเนินการตามอัตลักษณ์ของธนาคาร ต่อไป  

ซึ่งผลจากการด าเนินการปี 2562 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมดังนี้   

- รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทรางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่นจาก
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

- ผลการประเมินการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2562 ระดับดีเลิศจากสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- รางวัล Best Social Impact Bank Thailand 2019 จากวารสาร CFI ปี 2019 

- รางวัล Thailand Sustainability Investment 2019 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- รางวัล TAB Digital Inclusive Awards 2019 จากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย  
- รางวัล Sustainability Disclosure Award 2562 จากสถาบันไทยพัฒน์ 
- ได้รับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต    Collective Action 

Coalition Against Corruption (CAC) 

จากรางวัล และผลการประเมินที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานที่ดี ซึ่ง
ธนาคารพร้อมที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 

(ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์) 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
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9.1.2 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารด าเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

โดยค านึงถึงความโปร่งใส เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และจริยธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง คณะกรรมการธนาคารอนุมัติให้มีการจัดท า
นโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ยึดถือและ
ปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร และให้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์
โหลดได้จากเว็บไซต์ของธนาคาร  

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท าขึ้นและประกาศใช้ครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2545 และได้มีการ
ปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกิจการของธนาคารอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยยึดแนวทางการก ากับ
ดูแลกิจการตามหลักการที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic and Co-operation Development - 
OECD) หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ที่แนะน าโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The 

Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies) คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (Corporate Governance Code: CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น บน
หลัก Apply or Explain ปรับใช้ตามที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร 

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของธนาคารได้รับทราบและยึดถือนโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็น
หลักในการปฏิบัติงาน อันน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวัฒนธรรมบรรษัทภิบาล สร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธนาคาร 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1 โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย   
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคาร ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 7 คณะ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

5. คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
6. คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
7. คณะกรรมการอิสระ 

 

โดยมีรายชื่อกรรมการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงรายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตามรายละเอียดที่เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับ
ดูแลกิจการ หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อ คณะกรรมการชุดย่อย 

 

 ธนาคารมีคณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการ ดังนี้ 

9.2.2  คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการ 
 คณะกรรมการจัดการ 

                  คณะกรรมการการจัดการมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของธนาคาร และก ากับ
ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ก าหนด และ
ติดตามผลการอนุมัติออกผลิตภัณฑ์ของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ (Product Committee) รวมทั้งติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีอ านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ/ค าสั่งของ
ธนาคาร โดยก าหนดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (ALCO)  
 

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ 
หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องและการท า
ก าไรของธนาคารโดยรวมถึงการน าเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้เพื่อก าหนดอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนด้าน
สินเชื่อและเงินฝาก รวมทั้งการลงทุนในสินทรัพย์ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่องของธนาคาร โดยจัดให้มี
การประชุมอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
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 คณะกรรมการสินเช่ือระดับ 7  

คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ านาจอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ก าหนดไว้ในค าสั่ง
ธนาคาร เรื่อง อ านาจในการอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อ านาจอนุมัติรับโอนหลักทรัพย์ประกันช าระหนี้ 
ตามที่ธนาคารก าหนด โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 คณะกรรมการกลั่นกรองสินเช่ือ   

คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อมีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานที่อยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ กลั่นกรองการอนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่ธนาคารก าหนด การซื้อขาย
ทรัพย์สินพร้อมขาย และการเข้ารับประกันการจ าหน่าย และ/หรือการลงทุนในตราสารหนี้ ยกเว้นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล 
ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน รวมทั้งพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และธุรกรรมสินเชื่อตามที่ธนาคารก าหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการธนาคาร  โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ   

คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ธนาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเทศ  
พิจารณากลั่นกรองแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร และแผนปฏิบัติงานของโครงการต่างๆ ให้ครอบคลุมถึง
ความถูกต้องต่อเนื่องในการให้บริการแก่ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนช่องทางการท าทุจริตผ่านระบบสารสนเทศ และแนวทาง
ป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากกการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

 คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ  

คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของบริษัท
ในเครือให้มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์ของธนาคาร รวมทั้งพิจารณาก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบก ากับดูแลบริษัทที่ธนาคารลงทุน โดยได้ก าหนด
จ านวนการประชุมเบื้องต้นไว้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง 
 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 การสรรหากรรมการ 

(1) กรรมการ 
กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

1.  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และในกรณีการสรรหาบุคคลด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จะมี
การพิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ถ้ามี) จากการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
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2. คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องก าหนด ข้อบังคับของธนาคาร และกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร โดย
ค านึงถึงโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารตามนโยบายของธนาคาร ที่ก าหนดให้กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งใน
ด้านความรู้ (Knowledge) ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Skill Matrix) และประสบการณ์ (Experience) ที่สอดคล้องกับ
ภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึงในด้านที่ธนาคารยังขาดหรือต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านใด
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งความรู้  ทักษะและความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และองค์ประกอบ
เกี่ยวข้องกับความต้องการ วัตถุประสงค์ ตลอดจนภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต  

นโยบายการสรรหากรรมการ 
การสรรหากรรมการต้องค านึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบด้วย 

- บุคคลผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการดังที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พระราชบัญญัติ
ธุรกิจสถาบันการเงิน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตลอดจนกฎหมายและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และข้อบังคับของธนาคาร 
รวมถึงไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

- บุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill Matrix ที่ธนาคารก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์
ธนาคาร ซึ่งท าให้คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ
เฉพาะที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย      
1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 คน 

- บุคคลผู้สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ 

- การด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวม บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไม่เกิน 3 แห่ง 
 ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นอีกไม่

เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 
บริษัท (นับรวม บมจ. ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้) 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอชื่อบุคคลและความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคาร 
4. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบให้น าเสนอรายชื่อ เพื่อขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการต่อหน่วยงาน

ก ากับที่เกี่ยวข้อง 
5. คณะกรรมการธนาคารด าเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้ 

5.1 กรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

คณะกรรมการธนาคารน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับ
เลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้ 

- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง 
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- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือ
หุ้น แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการ   ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ในการเสนอ
ชื่อบุคคล เพื่อแต่งต้ังเป็นกรรมการธนาคาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

5.2 กรณีการแต่งตั้งกรรมการแทนต าหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่มิใช่กรณีตามข้อ 5.1 

คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่เหลืออยู่ แต่งตั้งบุคคล
ด ารงต าแหน่งกรรมการและให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน 

6. หน่วยงานภายในธนาคารด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงรายงาน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก าหนด 

โดยที่ผ่านมา ธนาคารได้มีการด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการ 

(2) กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งต้ังกรรมการอิสระด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยที่ผ่านมา ธนาคาร
ได้มีการด าเนินการถูกต้องครบถ้วนตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ธนาคารมีกรรมการอิสระจ านวน 5 คน จากจ านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด 11 คน เท่ากับสัดส่วนร้อยละ 45.45 ของ
จ านวนกรรมการทั้งคณะ โดยกรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต 
เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนท าหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ
ที่สมบูรณ์ มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ช่วยดูแลการด าเนินธุรกิจของธนาคารให้มี
การผสานประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างเหมาะสม และไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน 

กระบวนการสรรหาและแต่งต้ังกรรมการอิสระ 

มีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งเช่นเดียวกับกรรมการ โดยบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย ดังนี้ 

นิยามกรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนในเรื่อง 
การถือหุ้น และความสัมพันธ์ทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
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(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่ เกี่ยวข้องของกรรมการ
อิสระรายนั้นๆ ด้วย 

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้
มีอ านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม
ดังกล่าว  ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ  หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ  ซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร 

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อ านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือ
เคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วย การรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่น
ท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มี
ตัวตนสุทธิของธนาคาร หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้
เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ใน
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่ง
มีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง
วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่
ได้รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่
มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
ธนาคาร 

(ญ) ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ ที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว 
กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ ควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจใน
รูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้ 

นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุน/คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
มีประกาศปรับปรุง/ผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป 

ในกรณีที่บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก าหนดไว้ในนิยามกรรมการอิสระ ธนาคารจะจัดให้มี
ความเห็นคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้มีการพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ
ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ 

- ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ท าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติยัง
ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

- เหตุผลและความจ าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ 
หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ธนาคารขอเปิดเผยข้อมูลกรณีกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมูลค่าตั้งแต่ร้อย
ละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือต้ังแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ซึ่งธนาคารได้ใช้
เกณฑ์มูลค่าตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป ดังนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการอิสระของธนาคารจ านวน 3 คน ได้แก่  
1. นายวิชัย อัศรัสกร ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น กรรมการ บจ. พาเนล พลัส  และกรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ 
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2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
ที่ดี บมจ. ปตท. และกรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี  

3. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ  

โดยนิติบุคคลทั้ง 6 แห่งดังกล่าว มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารโดยธนาคารให้วงเงินสินเชื่อและภาระ
ผูกพันมูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาทซึ่งเป็นการท าธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการของธนาคาร และมีเง่ือนไข
ทางการค้าทั่วไป อีกทั้งไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณและไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

 

9.3.2 การสรรหาผู้บริหารของธนาคาร ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และ มีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยจะประกาศรับสมัคร เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยธนาคารจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อท าหน้าที่สรรหา
คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อเสนอชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา 
และธนาคารจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อด าเนินการก าหนดผลตอบแทน และ
แต่งต้ังตามขั้นตอนต่อไป 

 

9.3.3 การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในต าแหน่งผู้บริหารสายงาน 

ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิจารณาสรรหาบุคคลภายในธนาคารที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของสายงานนั้นๆ จาก Successor Pool โดยเน้นการให้
ผู้บริหารได้มีโอกาสหมุนเวียนงานไปปฏิบัติงานในด้านอื่น เพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมถึง
เป็นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายในที่มีความเหมาะสมขึ้นมาทดแทนได้ทัน 
จึงจะพิจารณารับบุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ภาวะผู้น า ตลอดจนวิสัยทัศน์ และ
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ ต่อไป 

 

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร จ านวน 2 คน                
เป็นกรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 1 คน โดยมีนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นประธานกรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน และนายธันวา เลาหศิริวงศ์ เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการ
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ปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ในการก าหนดกฎเกณฑ์ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 21 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม กฎ
บัตรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ค านึงถึงประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นส าคัญ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นส าคัญต่างๆ ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งมีการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ทบทวนและก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ านาจในการ
จัดการของธนาคาร เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางอ้างอิง ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตรงกับ
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของธนาคาร 

2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ตลอดจนวิเคราะห์ทักษะและความรู้ที่
จ าเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และพิจารณาจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของ
กระทรวงการคลัง และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) รวมถึงตรวจสอบประวัติและผล
การท างานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) พร้อม
ค านึงถึงขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนที่จะขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

3. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (Rotation) ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ านาจในการ
จัดการของธนาคาร โดยค านึงถึงคุณสมบัติ  และความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้  ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการเป็นผู้น า และมีความช านาญในต าแหน่งที่ได้รับ สามารถตัดสินใจเพื่อธุรกิจของ
ธนาคารได้อย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนมีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อธนาคาร โดยจะเน้นการผลักดันให้
ผู้บริหารมีการหมุนเวียนเติบโตข้ามสายงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเสริมสร้างขีดความสามารถและการ
พัฒนาตัวเอง คือการให้ผู้บริหารได้มีโอกาสไปปฏิบัติงานในด้านอื่น เพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ ซึ่งท าให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ/หรือขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้อง 

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหาร
จัดการของผู้บริหารในระดับผู้บริหารสายงาน (N-1) และผู้บริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวน
แผนการสืบทอดต าแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ 
และการบริหารจัดการของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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5. พิจารณาและก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้มีอ านาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และสามารถสะท้อนผลการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน 

6. ก าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้
สอดคล้องตามระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค านึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ตลอดจนหลักเกณฑ์ 
ข้อก าหนดของหน่วยงานก ากับ และเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์
และค่าตอบแทนของบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของธนาคาร และเหมาะสม
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

7. ก าหนดหลักเกณฑ์ และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ านาจในการจัดการของ
ธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการของธนาคาร และการจ่าย
ผลตอบแทนของธนาคารคู่เทียบ รวมถึงเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

8. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
ธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่ 

1. โครงสร้างค่าตอบแทนของผู้มีอ านาจในการจัดการของธนาคาร 
2. แนวทางและกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของธนาคาร 
3. แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่มีศักยภาพสูงของธนาคาร 

นอกจากนี้ ได้เปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทน
และเปิดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท ารายงานการก าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ าปีของธนาคาร
ด้วย 

 

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา) 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

9.4.1 นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการ  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแลการ
ด าเนินงาน และประสานประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ  โดยก าหนดให้บริษัทย่อย จัดท าแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจ าปีน าเสนอต่อธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบรวมถึงมีการก าหนดตัวชี้วัดผลงานของบริษัทย่อย  เพื่อให้
นโยบายการด าเนินกิจการมีความสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร  โดยให้มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อธนาคาร
เป็นประจ าสม่ าเสมอ และส าหรับกรณีที่บริษัทในกลุ่มธุริกจทางการเงินจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในที่เป็นนัยส าคัญ 

จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารก่อนด าเนินการ 

9.4.2 การด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารก าหนดให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัท
ย่อย และคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วม โดยธนาคารได้
ก าหนดระเบียบปฏิบัติส าหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ธนาคารก าหนดให้บริษัทย่อย จัดท าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีน าเสนอต่อธนาคาร
เพื่อขอความเห็นชอบ พร้อมก าหนดตัวชี้วัดผลงานของบริษัทย่อย เพื่อให้นโยบายการด าเนินกิจการมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคารจะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุน และการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยจัดท าข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงรายครึ่งปีเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง รวมทั้งจัดท าผลการด าเนินงานรายปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่หน่วยงานก ากับ นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ก าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินน าส่งข้อมูลทางการเงินและรายการระหว่างกันรายไตรมาสมายังธนาคาร เพื่อจัดท างบการเงินรวม รวมถึง
ก าหนดให้รายงานข้อมูลการท าธุรกรรมภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้ธนาคารสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ก าหนดให้กรรมการผู้แทนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ส าหรับกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส าคัญ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ ซึ่ง
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก าหนดให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และบริษัท
ร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนด าเนินการ 

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการบริษัทร่วมในลักษณะ Joint Venture โดยมีจ านวน
กรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก ากับบริษัทนั้นๆ ก าหนดไว้ 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

ธนาคารได้ก าหนดมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ไว้ในนโยบายการก ากับดูแลกิจการ ดังนี้ 

1.  ห้ามพนักงานท าการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์  ในประการที่น่าจะเป็นการเอ าเปรียบต่อ
บุคคลภายนอกโดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็นสาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อ
สาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรู้มาในต าแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็น
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พนักงานของธนาคารและไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อมูลภายในนั้นออก
เปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ 

2.  กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับผู้บริหารฝ่ายหรือ 
เทียบเท่าขึ้นไปในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของ
ตนของคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
หลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด   นอกจากนี้กรรมการธนาคาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทั้งของตน ของคู่สมรส
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นประจ าทุกเดือนต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียให้
เลขานุการบริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้ฝ่ายก ากับการ
ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการท ารายการที่เกี่ยว
โยงกันต่อไป 

3.  การก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาที่จ ากัดการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ พนักงาน 
และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร 

 นอกจากนี้ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดแนวทางให้กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น และเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้กรรมการแจ้งต่อเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนท าการซื้อขาย 

 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 2562 จ านวน
เงินรวม 9,000,000 บาท  
 ค่าบริการอื่น  

ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบยอดก าไรขั้นต้นจากการ
ปริวรรตเงินตราต่างประเทศ และการสอบทานค าแปลงบภาษาอังกฤษบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 
2562 จ านวนเงินรวม 710,000 บาท  
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9.7 การน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช ้

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมครั้งที่ 27/2560 (974) เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ได้มีการพิจารณาหลัก
ปฏิบัติ CG Code ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่า CG Code เป็นหลักปฏิบัติที่มีประโยชน์ส าหรับ
คณะกรรมการในฐานะผู้น าหรือผู้รับผิดชอบสูงสุดขององค์กรน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของธนาคารเพื่อ
สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้มีการทบทวนการด าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code 
ในแต่ละหลักปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (outcome) มีความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคาร
เห็นสมควรให้มีการพิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีการพัฒนาการด าเนินการด้านต่างๆ เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง และให้บันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการด้วย 

ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 17/2562 (1015) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีการ
พิจารณาทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร ที่ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้คง
นโยบายในการด าเนินการตามแนวปฏิบัติตาม CG Code ที่มีความเหมาะสมมาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของธนาคาร และ
แนวปฏิบัติของธนาคารที่สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคารที่ใช้อยู่ปัจจุบันจ านวน 4 แนวปฏิบัติ ดังนี้     

แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร 
• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

• ใน กรณี ที่ ป ระธานกรรมการไม่ เป็ น
กรรมการอิสระ ควรพิจารณาก าหนด 

(1)  องค์ประกอบคณะกรรมการ
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่ากึ่งหนึ่ง หรือ 

(2)  แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วม
พิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการ 

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการไว้
ว่า ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ในกรณีที่ประธานกรรมการ
ธนาคารไม่ใช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารควรส่งเสริมให้เกิดการ
ถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา  
1) องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการอิสระ

มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการธนาคารทั้งหมด หรือ  
2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุม

คณะกรรมการธนาคาร 
• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย 
กรรมการอิสระจ านวน 5 คน จากกรรมการทั้งสิ้นจ านวน 11 คน หรือเท่ากับ
ร้อยละ 45.45 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ 

• นอกจากนี้  กฎบัตรคณะกรรมการอิสระได้ก าหนดหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหนึ่งว่า เสนอแนะวาระการ
ประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่ เห็นว่ามีเรื่องส าคัญหรือ
ประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณาและยังไม่ได้มีการ
บรรจุไว้ในวาระการประชุม 

•  การที่ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ มิได้กระทบต่อการใช้ดุลพินิจ
ใน การตั ดสิ น ใจอย่ า งมี อิ ส ระ  เนื่ อ งจากป ระธานกรรมการ เป็ น
บุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และผ่านการสรรหาโดย
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แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร 
คณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้มีการก าหนด Skill Matrix ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ธนาคาร รวมถึง ธนาคารยังมีแนวทางการถ่วงดุลอ านาจ ดังนี้ 
- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไกในการด าเนินงานที่
มีการถ่วงดุลอ านาจ และโปร่งใส 

- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และไม่ใช่กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร รวมถึงไม่ได้ด ารงต าแหน่งประธาน และกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร 

• ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการมีบทบาท
หน้าที่ในการก ากับดูแล ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักขององค์กร ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการธนาคาร ให้เป็นไป
ตามทิศทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ 

• การพิจารณาในเรื่องที่มีนัยส าคัญจะอยู่ในรูปแบบขององค์คณะ มิได้อยู่
ภายใต้การตัดสินใจของคนใดคนหนึ่ง 

• โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบ และถ่วงดุล 
(check and balance) กันอย่างเพียงพอ คณะกรรมการธนาคารได้
ยกระดับการท างานของกรรมการอิสระ โดยให้มีการด าเนินงานในรูปแบบ
ขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของ
ธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดคุณสมบัติ วาระ
การด ารงต าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบและมีการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยปัจจุบัน  พลเอก 
เทียนชัย  รับพร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ 

• คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษา
ภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง 
และ เสนอแนะประเด็นในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่าง
น้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการ
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 

• กฎบัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ประการหนึ่งว่า ต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมินไขว้ และแบบประเมินทั้ง
คณะ ปีละ 2 ครั้ง และน าผลการประเมิน ดังกล่าวมาปรับปรุงและ
พัฒนาการท างาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจ
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทาง และ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการก็ได้ 
ตามหลักเกณฑ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร โดยต้องเปิดเผยการด าเนินการ
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แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร 
ดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี 

ซึ่งปัจจุบันธนาคารยังไม่มีการตั้งที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการ เนื่องจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี 

-  การจัดท าแบบประเมิน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียง
กับหลักการ/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานก ากับ ได้แก่ สคร. SET ก.ล.ต. 
IOD ธปท. 

-  มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาฯ 

-  เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี 

- กระบวนการประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการธนาคารมี
ความเข้มงวดมากกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยทั่วไป เพราะนอกจากคณะกรรมการธนาคารจะมีการประเมินผล
ตนเองแล้ว ยังมีกระบวนการที่ผลการด าเนินงานจะถูกประเมินโดย
บุคคลภายนอก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ    นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) ซึ่ งมีการด าเนินการตามระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นประจ าทุกปี  โดยเป็นการประเมินผลการ
ด าเนินงานรอบด้าน รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีการ
ประเมินบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ โดยมีการก าหนดเกณฑ์
วัดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1) บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ   
1.1) การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายที่ส าคัญ 

1.2) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ 

1.3) การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน 

1.4) การประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารสูงสุด 

1.5) การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ 
1.6) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

1.7) การส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG และ CSR 

2)          การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ  
2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ 
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แนวปฏิบัติตาม CG Code แนวปฏิบัติของธนาคาร 
• คณะกรรมการควรก าหนดโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้กรรมการ
ผู้ จั ดการใหญ่  ผู้ บริหารระดั บสู ง และ
บุ คลากรอื่ นๆ ทุ กระดั บปฏิ บั ติ งานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์
ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง  
- การพิจารณาความความเหมาะสม

ของสัดส่วนค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน 
ผลการด าเนินงานระยะสั้น เช่น โบนัส 
และผลการด าเนินงานระยะยาว เช่น 

Employee Stock Ownership Plan 

• ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการปฎิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ โดยก าหนดให้มีการน าผลประเมินมาเชื่อมโยงระบบแรงจูงใจ ปีละ 
1 ครั้ง และระหว่างปีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ Feedback 

ตามกระบวนการ ดังนี้  
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนทบทวนและก าหนด

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด และน าเสนอ
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ  

2) คณะกรรมการบริหารพิจารณาตัวชี้วัดและประเมินผลการปฎิบัติงาน 
โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส าเร็จ (Key Performance Indicator : 

KPI) ที่ก าหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี และความสามารถ
ในการบริหารจัดการ  

3) สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล น าเสนอผลการปฎิบัติงาน
ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อขอความเห็นชอบ 

4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
• ธนาคารมีการบริหารค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับที่สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้น และระยะยาว โดยการวัดผลการ
ปฏิบัติงานตาม Balanced Scorecard ธนาคารได้ด าเนินงานตามนโยบาย 
PDO(Performance Driven Organization) คือ องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยผล
การปฏิบัติงานเป็นส าคัญ โดยพนักงานจะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม 
Performance ของตนเอง นอกจากนั้น ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับ
เงินเดือน และ สิทธิประโยชน์ที่ เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่  ความ
รับผิดชอบ และให้อยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ชั้นน า หรือ
สถาบันการเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลาย สามารถตอบสนอง
ความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม  

9.8 การปฏบิัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ  

9.8.1 รายงานการปฎิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด าเนินงานที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายและจริยธรรมอันดี มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจน
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อน าธนาคารไปสู่ความมั่นคง เพิ่มมูลค่า และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร ได้มีการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด รวมถึงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัท
จดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และหลักเกณฑ์การส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยที่
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จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2562 ธนาคารได้รับผลการประเมินตามโครงการดังกล่าวใน
ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยมีการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการในปี 2562 สรุปได้ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)  

1.1 นโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

ธนาคารมีนโยบายดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นราย
ย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ให้ได้ใช้สิทธิของตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการ
ละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่  
สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล  สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องส าคัญของธนาคารผ่านการ
พิจารณาในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การอนุมัติธุรกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร การ
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายในด้านอื่นๆ รวมถึงละเว้นการกระท าที่อาจเป็นการจ ากัดโอกาสของผู้
ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของธนาคาร ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของธนาคารทั้งทางด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน เช่น ผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน บทวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ผลการจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ ข้อมูลงานวิจัยและกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงข้อมูลที่ส าคัญที่ธนาคารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ
ธนาคาร ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ ธนาคารยังจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  เช่น การเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ฝึกอบรม บมจ. ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น 

1.2 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น 

1.2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน
นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งจะเรียกประชุม
วิสามัญเมื่อไรก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด โดยให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวัน เวลา และสถานที่ ซึ่งค านึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
เป็นส าคัญ คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นสามารถ
ก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ครั้ง เป็นการประชุม
สามัญประจ าปี และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ในวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ ห้องแอทธินี คริสตัลฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชู
รี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งจัดท าแผนที่และข้อมูลการ
เดินทางเป็นเอกสารแนบส่วนหนึ่งในหนังสือเชิญประชุม และน าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 

1.2.2 การแจ้งเชิญประชุม และเอกสารการประชุม  
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2562 (1002) วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติก าหนด

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่  26 (ปี 2562) โดยภายในวันเดียวกันนี้ธนาคารได้ท าการเผยแพร่มติที่ประชุม
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คณะกรรมการธนาคารดังกล่าวพร้อมกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้นและความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 

Date) ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 44 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 5/2562 (1003) 
วันที่ 13 มีนาคม 2562 ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่เหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ โดย
เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ธนาคารจึงได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคารเป็นการเพิ่มเติมในวันที่ 26 มีนาคม 2562 

ธนาคารจัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงรายงานประจ าปีทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลก าหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม วาระการประชุมที่ระบุว่าเป็นวาระ เพื่อ
ทราบหรือเพื่ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกต้ังกรรมการ
และการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น ในแต่ละวาระการประชุมมีการระบุถึงวัตถุประสงค์และ
เหตุผล ความเห็นคณะกรรมการ ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ อาทิ วาระอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที่เสนอพร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ เป็นต้น วาระ
เลือกตั้งกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษาและการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียน/
ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและองค์กรอื่นๆ ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่
เสนอ และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด ารงต าแหน่งอีกครั้ง ได้จัดให้มีข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่
ผ่านมา และวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เป็นต้น วาระค่าตอบแทนกรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายและ
หลักเกณฑ์ในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต าแหน่ง โดยได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา เป็นต้น วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อและ
รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ข้อมูลที่แสดงถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี จ านวนค่าสอบบัญชีที่เสนอ เป็นต้น 

นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือประสงค์จะ
ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค าถามเป็นการล่วงหน้ามายังธนาคารได้ที่  E-mail 

Address : share.holder@ktb.co.th หรือติดต่อส านักกรรมการธนาคาร ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4136, 
0-2208-4144, 0-2208-4146 หรือ สายด่วน โทร. 0-2111-1111 

ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของธนาคารตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลา
ล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอก่อน
ได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากธนาคาร ส าหรับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น ธนาคารได้มอบหมายให้บริษัท 
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร เป็นผู้ด าเนินการ ซึ่งได้น าส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพร้อมกัน โดยแยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับ
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดยน าส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวัน

mailto:share.holder@ktb.co.th%20หรือ
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ประชุมผู้ถือหุ้น  นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศหนังสือพิมพ์รายวันจ านวน 1 ฉบับ ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วัน 
คือ ตั้งแต่วันที่ 2 - 4 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นการล่วงหน้า 10 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2.3 การด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้น 

ธนาคารมีนโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุด
ย่อยทุกคณะเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เว้นแต่จะติดภารกิจที่ส าคัญและจ าเป็นที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นได้ เพื่อชี้แจงผลการด าเนินงานและนโยบายบริหารงาน และตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมถึงจัด ให้มี
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) กรรมการ
ธนาคารได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นจ านวน 11 คนจากกรรมการทั้งหมด 11 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 นอกจากนี้
ผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ในฐานะ Chief Financial Officer (CFO) ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยธนาคารได้มอบหมาย
ให้ บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector) ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของธนาคาร 
ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และได้เชิญผู้ถือหุ้นรายย่อย 1 คน เพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการ
นับคะแนนเสียงด้วย โดยประธานในที่ประชุมได้แจ้งรายชื่อกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ที่เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม 

ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม โดยได้น าระบบ  QR Code 
มาใช้ในการรับลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง และมีการแสดงผลในทุกวาระ ซึ่งช่วยให้การด าเนินการประชุมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน
การออกเสียงลงมติ ซึ่งได้ด าเนินการประชุมตามล าดับวาระการประชุมที่ก าหนดโดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้
ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ในทุกวาระการประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลาแก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมี
สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด าเนินงานของธนาคาร  สอบถาม  แสดงความคิดเห็น  ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระหรือเกี่ยวกับธนาคารได้โดยอิสระในเวลาที่เหมาะสมเพียงพอ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นต่างๆ 
เหล่านั้นที่ส าคัญ รวมถึงค าชี้แจงของธนาคารไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 
ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ าทุกปี โดยได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงนโยบายและหลักเกณฑ์การ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยได้มีการเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการค านึงถึงความเหมาะสมของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการให้นโยบาย แก้ปัญหา และ
ตัดสินใจในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว  โดยได้เสนอจ านวนเงินค่าตอบแทน รวมถึงข้อมูลค่าตอบแทนในปีที่
ผ่านมา  ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่
เสนอ โดยได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรรมการ ไว้ในส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ หัวข้อ 8 
โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการ 
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ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งมีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
จ านวนหลายคน ธนาคารได้เสนอรายชื่อบุคคลทีละคนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
หัวข้อ 9 การก ากับดูแลกิจการ ข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่
ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว จนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติเรียบร้อย
แล้ว จึงกลับเข้าห้องประชุม 

1.2.4 การเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) เสร็จสิ้น ภายในวันเดียวกันนี้
ธนาคารได้ท าการเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกสียงในแต่ละวาระ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร 

ในการจัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่  26 (ปี 2562) ได้มีการบันทึก
รายละเอียดในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย 

- รายชื่อและต าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตัวเลข
สัดส่วนที่ค านวณได้ของทั้ง 2 กรณี เลขานุการคณะกรรมการธนาคารซึ่งท าหน้าที่เลขานุการของที่ประชุม ผู้บริหาร
ระดับสูงของธนาคารรวมถึงผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้แทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้แทนของบริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ซึ่งท าหน้าที่ดูแลการประชุม (Inspector)  และผู้ถือหุ้นราย
ย่อย ที่เสนอชื่อเพื่อเป็นผู้แทนของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง 

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง วิธีการและขั้นตอนการสอบถามหรือแสดงความ
คิดเห็น ซึ่งเลขานุการของที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุม 

- สรุปสาระส าคัญของข้อซักถาม ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งค าชี้แจง
ของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารที่ได้ตอบในแต่ละวาระ 

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียดจ านวนและสัดส่วนของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นใน
แต่ละวาระ ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย 

ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของธนาคารภายในก าหนด 14 วันนับจาก
วันประชุมผู้ถือหุ้น คือ วันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยธนาคาร
ได้แจ้งสารสนเทศผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคารเพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบข่าวการเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมี
ความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายังธนาคารได้ภายใน 1 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ 
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2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 
2.1 นโยบายการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

ธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  ได้ใช้สิทธิของ
ตนในฐานะผู้ถือหุ้น โดยได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก โดยเลือกสถานที่จัดการ
ประชุมที่ง่ายต่อการเดินทาง และเพียงพอกับจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต้อนรับดูแลอ านวย
ความสะดวกอย่างเพียงพอตลอดการประชุม เตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับเหตุฉุกเฉินให้ กับผู้เข้าร่วม
ประชุม รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม 

2.2 หลักปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

หุ้นของธนาคารประกอบด้วยหุ้น 2 ประเภท คือ หุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 
หุ้น เป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่กฎหมาย
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ธนาคารก าหนดกระบวนการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม อาทิ  

2.2.1 การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น 

มีรายละเอียดการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การ
แจ้งเชิญประชุมและเอกสารการประชุม การด าเนินการประชุม รวมถึงการเปิดเผยมติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่ได้
เปิดเผยไว้ใน ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders) สรุปได้ดังนี้ 

- ธนาคารได้เผยแพร่มติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับก าหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์
ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 44 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และต่อมาได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารที่เห็นชอบการ
น าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ ให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการเพิ่มเติมในวันที่ 26 มีนาคม 2562 

- หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการต่างๆ ที่ใช้ใน
การประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนซึ่งไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน รวมถึงสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของหุ้นสามัญ
และหุ้นบุริมสิทธิซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากันคือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และถือเสียงข้างมากเป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับของธนาคารหรือตามที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นประการอื่น นอกจากนี้ ในการด าเนินการประชุม เลขานุการของที่
ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเรื่องดังกล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 

- ธนาคารจัดท าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และท าการเผยแพร่
พร้อมกัน บนเว็บไซต์ของธนาคารเป็นการล่วงหน้า 22 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้น าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทุกรายพร้อมกัน แยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย และฉบับภาษาอังกฤษให้แก่ผู้
ถือหุ้นต่างด้าว ทางไปรษณีย์เป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
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2.2.2 การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการก ากับดูแลธนาคาร และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ธนาคารได้เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลด้านคุณสมบัติและการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ
รับการคัดสรรผ่านคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการธนาคารพิจารณาน าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการ และการเสนอเรื่องเพื่อเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารก าหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 (ปี 2562) ได้ก าหนดช่วงระยะเวลาตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) ได้ก าหนดช่วงระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยธนาคารได้แจ้งการให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร ในวันที่ 24 กันยายน 2561 และ 2562 
ตามล าดับ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการและไม่มีการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้า
เป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

ธนาคารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงแทนได้ 
โดยธนาคารได้น าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นด้วย ได้แก่ แบบหนังสือมอบฉันทะ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนด ครบทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก - แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน แบบ ข - แบบที่
ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว ซึ่งธนาคารแนะน าให้ผู้ถือหุ้นใช้ และแบบ ค - แบบที่ใช้
เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น พร้อมทั้งได้เสนอ
ชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ านวน 2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ หลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารหรือหลักฐาน ค าแนะน าขั้นตอนในการมอบฉันทะด้วย โดยไม่มีการก าหนดเงื่อนไขใดซึ่งท าให้ยาก
ต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 

ธนาคารดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่ให้มีการเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า
โดยไม่จ าเป็น โดยเฉพาะวาระส าคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เว้นแต่จะได้มีการด าเนินการ
ถูกต้องตามกระบวนการขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่ผ่านมารวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 26 
(ปี 2562) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล าดับระเบียบวาระที่ได้ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ธนาคารได้น าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล าดับวาระการประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ 
ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม นอกจากนี้ ในวาระการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือ
หุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน 

2.2.3 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

- ธนาคารมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลภายใน
ของธนาคารไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ รวมทั้งก าหนดให้มีการเก็บรักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญคือ ห้ามพนักงานท าการซื้อ 
ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอันเป็น
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สาระส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือตลาดหลักทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรู้มาใน
ต าแหน่งหรือฐานะที่ สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคาร และไม่ว่าการกระท าดังกล่าวจะกระท าเพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือน าข้อมูลภายในนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระท าดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์ 

- กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน และผู้ด ารงต าแหน่งระดับ
ผู้บริหารฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปในฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ออกโดย
ธนาคาร ทั้งของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่ ก.ล.ต. ก าหนด 

- ธนาคารมีการรายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคาร ของกรรมการธนาคาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ าทุกเดือน และเปิดเผยการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นธนาคารในรอบปีที่ผ่านมาในรายงานประจ าปีของธนาคาร 

- ก ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาที่
จ ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ 
พนักงาน และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม่ าเสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร 

- คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และ
ผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อฝ่ายก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ธุรกิจ 2 เกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นธนาคาร อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า
ก่อนท าการซื้อขาย 

2.2.4 การมีส่วนได้เสียของกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 13/2552 (751) เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้มี

การพิจารณาให้มีการด าเนินการตามมาตรา 89/14 มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยก าหนดให้กรรมการและผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคาร
ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคาร
และบริษัทย่อย ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารก าหนด โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว 
และจัดส่งส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท า
การนับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงาน โดยที่ผ่านมา กรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้มีการรายงานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการธนาคารก าหนด 

นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. ได้ก าหนดให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุม
เรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้ 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสียต่างๆ 

ธนาคารได้ตระหนักถึงสิทธิและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง  ๆทั้งภายในและภายนอกธนาคาร โดยได้
ก าหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งใน จรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
กลุ่มได้รับรู้ ซึ่งธนาคารยึดถือเป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ธนาคาร สรุปได้ดังนี้ 
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3.1.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น: ธนาคารมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลก าไรให้
เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยด าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎเกณฑ์ หรือข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของผู้ถือหุ้น อีกทั้งยังมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพใน
การแข่งขันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ธนาคารยั งค านึงและให้
ความส าคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือ
หุ้นอย่างสม่ าเสมอ มีการจ่ายเงินปันผลที่เหมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดง
ความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของธนาคาร 

3.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า: ธนาคารด าเนินการภายใต้กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มุ่งมั่นให้บริการ
แก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงค านึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของ
ลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความ
พึงพอใจสูงสุด โดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีคุณภาพและมีความ
หลากหลาย โดยมีการพัฒนากระบวนการท างานและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม 
รวมถึงพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนของ
ลูกค้าในการเข้าถึงบริการของธนาคาร ในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธนาคารมีมาตรการในการ
ดูแลรักษาความลับของลูกค้าที่รัดกุม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า และ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความใส่ใจ ตลอดจนการติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ ในด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย 
(sales conduct) ธนาคารได้กระท าอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ท าให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้
ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

3.1.3  การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้: มีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝากเงิน ผู้ ถือหุ้นกู้ และ
เจ้าหนี้อื่นๆ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ
ทั้งสองฝ่ายตามสัญญา หรือเง่ือนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เง่ือนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไข
ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้นการเรียก รับ หรือจ้าง ผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้า 
รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม่ าเสมอ 

3.1.4  การปฏิบัติต่อคู่ค้า: ธนาคารมีหลักในการด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าทุกรายอย่างเสมอภาค มีกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ เป็นธรรม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส โดยยึด
ผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารเป็นส าคัญ ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง มีการให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องครบถ้วนและอยู่บนพื้นฐานของความจริงแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยงการรับของก านัล สินน้ าใจ การ
เลี้ยงรับรอง หรือบริการที่จัดขึ้นให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อหลักเลี่ยงข้อ
ครหาต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดความโน้มเอียงที่อาจจะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็น
พิเศษ โดยยึดถือการปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้  เพื่อการ
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พัฒนาการประกอบธุรกิจกับคู่ค้าอย่างยั่งยืน ในบางกรณีที่สามารถช่วยให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพ 
และยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการที่ได้มาตรฐาน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า 

ทั้งนี้ ธนาคารมีการก าหนดนโยบายการจัดหาพัสดุของธนาคาร ดังนี้ 
ก. การด าเนินงานด้านการพัสดุของธนาคารต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด 

โปร่งใส และคุ้มค่าสามารถตรวจสอบติดตามประเมินผลได้ทุกขั้นตอน  

ข. การจัดหาพัสดุต้องด าเนินการให้เกิดผลดีต่อธนาคารมากที่สุด และได้รับพัสดุตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานผู้ใช้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จ านวนตรงตามเวลาที่ต้องการใช้งาน 
และการให้บริการ  

ค. การจัดหาพัสดุจะต้องกระท าอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพ 
ความคุ้มค่า ประโยชน์ต่อธนาคาร ผลกระทบต่อภาระของประชาชนและสังคม โดยไม่ถือราคาที่เสนอ
ต่ าสุดเป็นเกณฑ์อย่างเดียว แต่ค านึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาว และมีการน าปัจจัย
ต่างๆ มาประเมินกับผลลัพธ์ที่จะได้จากการจัดหาพัสดุ แล้วเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อธนาคาร  

ง. การจัดหาพัสดุต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดย
ค านึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ ของผู้เสนอราคาทุกรายด้วยความเสมอภาค ทั้งในด้านการให้
ข่าวสารและการพิจารณาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น 

เกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า 

1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพจัดหาและจัดจ้างตามที่ธนาคารก าหนด และ/หรือ เป็นผู้ได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจากเจ้าของลิขสิทธิ์ 

2. ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่ อ
แล้ว 

3. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4. ต้องเป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมในนามบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล แต่ใน
กรณีที่ไม่สามารถยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองได้ ก็สามารถมอบอ านาจให้กรรมการอื่น หรือหุ้นส่วน 
หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเป็นผู้ด าเนินการแทนได้ ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบอ านาจที่ลงนามโดย
กรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้มีอ านาจกระท าการในนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราส าคัญ
ของบริษัท / ห้าง มามอบต่อธนาคาร เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 

5. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ในขณะที่เข้าร่วมการจัดหาพัสดุ และในขณะที่ลงนามสัญญา 
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6. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างขอฟื้นฟู
กิจการ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้จัดท าหนังสือ
รับรองยืนยันนิติบุคคล/บุคคล 

แนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับธนาคาร 
1. ความซื่อสัตย์สุจริต 

1.1  ต้องด าเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมไม่ขัดต่อกฎหมาย 
และศีลธรรมอันดี 

1.2  ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น ปลอมปนสินค้า หรือส่งสินค้าที่มาตรฐานต่ ากว่าที่ได้  
ตกลงกันไว้ เป็นต้น 

1.3  ไม่เสนอหรือให้สิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิด
การอ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจหรือไม่
ตัดสินใจกระท าการใดๆ 

2. การเก็บรักษาความลับ 

2.1  มีนโยบาย และการสื่อความให้พนักงานในบริษัทรักษาข้อมูลความลับของธนาคาร 
2.2  ต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลที่เป็นความลับและไม่น าข้อมูลของธนาคารไปใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย และหรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และหรือเพื่อ
ประโยชน์ทางการค้า มีระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของธนาคาร 

2.3  ต้องมีแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business continuity plan) เพื่อ
รองรับกรณีงานที่ให้บริการมีปัญหาหยุดชะงักลง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์

3.1  ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง เคารพวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด าเนินธุรกิจ 

3.2  ต้องจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายให้กับแรงงานอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม 

4. การมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1  ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หากพบว่ามีการด าเนินการใดๆ ที่
เป็นประโยชน์ทับซ้อนระหว่างผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และบุคลากรของ
ธนาคาร 
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4.2  ต้องด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน ก่อให้เกิด
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกันการผูกขาด ป้องกันการทุจริต 
คอรัปชั่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน 

5. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

5.1  ต้องจัดสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้กับลูกจ้าง และด าเนินการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.2  สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและชุมชน ตลอดจนรักษา
สิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่ด าเนินธุรกิจ 

3.1.5  การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจของธนาคาร: มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท าไว้กับพันธมิตร
ธุรกิจของธนาคาร มีการประสานประโยชน์ด้านองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ
ความสามารถในการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และให้ความช่วยเหลือธุรกิจธนาคารในลักษณะเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม 

3.1.6  การปฏิบัติต่อคู่แข่ง: ธนาคารมีนโยบายการประกอบธุรกิจด้วยการแข่งขันที่เป็นธรรม เปิดเผย 
โปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีนโยบายแข่งขันด้วยการใส่
ร้ายป้ายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือนข้อเท็จจริงของคู่แข่ง แต่ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการตกลงหรือ
การพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินอื่นๆ เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั้งภูมิ
ประเทศ การตลาด การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ บริการ 
หรือแผนธุรกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางธุรกิจของธนาคาร 

3.1.7 การปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ธนาคารให้ความส าคัญและมุ่งปลูกฝังจิตส านึกในเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับผ่านนโยบาย
และโครงการด้าน CSR ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม  ในด้านสิ่งแวดล้อม แม้ธุรกิจ
ของธนาคารจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลัก ซึ่งไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคารก็ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และตั้งเป้าหมายในการป้องกันและควบคุมไม่ ให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมากจากการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

3.1.8 การปฏิบัติต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร: คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับรู้ถึงสิทธิ
ของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของตนตามกรอบที่
ธนาคารก าหนดไว้ ขณะเดียวกันยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของธนาคาร
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3.1.9 การปฏิบัติต่อพนักงาน: ให้ความส าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีระบบการ
บริหารงานบุคคลที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพอย่างเท่าเที ยมกัน มีการ
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ปฏิบัติที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน 
ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่องเงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงสวัสดิการ
พนักงาน ให้อยู่ในระดับที่สามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน าทั่วไป ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาวโดยการวัดผลการปฏิบัติงานตามบาลานซ์
สกอร์การ์ด (Balanced Scorecard) ส าหรับการจ่ายผลตอบแทนให้กับพนักงาน ธนาคารได้
ด าเนินงานตามนโยบาย PDO (Performance Driven Organization) คือ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วย
ผลการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ” โดยพนักงานจะได้รับผลตอบแทนสอดคล้องตาม Performance 
ของตนเอง นอกจากนั้นธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมตาม
ต าแหน่งหน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้อยู่ในอัตราที่เทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ชั้นน าหรือสถาบัน
การเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้
อย่างเหมาะสม ธนาคารมีการปรับปรุงวิธีการเรียนรู้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจอยู่
ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความส าคัญในความปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการท างาน มีการก าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและที่ธนาคารก าหนดขึ้น รวมทั้งก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน
จัดท าคู่มือแผนฉุกเฉินเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ในการรักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและ
ทรัพย์สินของธนาคาร  ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือเมื่อเกิดวิกฤต เป็นต้น นอกจากนี้ยังส่งเสริม 
สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในคู่มือ
จรรยาบรรณพนักงาน ส าหรับสวัสดิการพนักงาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น โดยการจัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น จัดให้มีสถานพยาบาลธนาคารเพื่อให้บริการ
ตรวจรักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว และผู้เกษียณอายุ ให้เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการวิปัสสนากรรมฐาน และให้เงินกู้
สวัสดิการ เป็นต้น  

3.1.10 การปฏิบัติต่อภาครัฐ: การด าเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากการมุ่งสร้างผลก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้น 
สร้างความมั่งคั่งให้แก่ลูกค้าและสนับสนุนให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้ว ธนาคาร
ยังให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบต่างๆ จาก
หน่วยงานก ากับอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพราะธนาคารเชื่อมั่นว่า การด าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคู่กับการมี
จริยธรรมที่ดีนั้น เป็นรากฐานส าคัญที่ท าให้ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

3.1.11 การเคารพสิทธิมนุษยชน: ธนาคารด าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งภายในประเทศ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human 
Rights หรือ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการพื้นฐาน ของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ สายธุรกิจ
และในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคารด าเนินกิจการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรักษา รวมถึงไม่เข้าไปมี
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ส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ 

3.1.12 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา: ธนาคารจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลาย 
ไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ โดย
ในการใช้ เผยแพร่ หรือดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน ขณะเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
ของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลอื่นๆ ที่
เป็นของธนาคารด้วย 

3.1.13 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: ธนาคารมีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย 
จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ยึดหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มีและประกาศนโยบายต่อต้านการรับ -ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน (Anti bribery and Coruption Policy) ต่อสาธารณะ รวมถึงมีช่องทางในการรับแจ้ง
เบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
รวมทั้งป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและ
ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน อีกทั้งเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย และได้
รับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  

3.1.14 การจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ: ธนาคารจะแข่งขันทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ด้วย
วิธีการที่โปร่งใส โดยการด าเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกระบวนการที่กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
ก าหนดไว้ รวมทั้ง ธนาคารจะไม่แทรกแซง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเพื่อกระท าการใดๆ ที่ไม่
เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐและ
รัฐวิสาหกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ รวมทั้ง จะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน 

 

3.2 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 

ธนาคารด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส
เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งพนักงาน ลูกค้า สังคมผู้ถือหุ้น คู่ค้า  
และหน่วยงานก ากับ อีกทั้งธนาคารได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ช่วย
สร้างความมุ่งมั่นพัฒนาในกระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตรฐาน สร้างการเติบโต เสริมความมั่งค่ังให้กับผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม ตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร Growing Together โดยธนาคารมีการก าหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสี ย ไ ว้ เป็ น ส่ ว น ห นึ่ ง ใ น น โ ย บ า ย ก า ร ก า กั บ ดู แ ล กิ จ ก า ร แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร รณ ธุ ร กิ จ ข อ ง ธ น า ค า ร  
ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารได้ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยใช้เกณฑ์ของผลกระทบ  (Impact) 
ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการค านึงเรื่องสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางต่ างๆ ที่หลากหลาย  
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อาทิ ในปี 2561 ธนาคารได้ด าเนินการปรับปรุงนโยบายคอร์รัปชันให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลภายใต้หลักการในการ
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ การรับหรือให้ สินบน และการคอร์รัปชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โดยธนาคารไม่สามารถ
ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ (Zero tolerance) นอกจากนี้ได้มีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อน าผลที่ได้มา
ปรับปรุงสภาพการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของพนักงาน โดยมีการส ารวจความ
มุ่งมั่นจากการปฏิบัติงาน ปีละ 2 ครั้ง อีกทั้ง ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เข้าร่วมกิจกรรมตามวาระ
ต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระ 
เสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการของธนาคาร และมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสียติดต่อกับคณะกรรมการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรงในการเสนอแนะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร หรือ
ข้อร้องเรียนในกรณีที่เป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้อง 

  

3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน  
คณะกรรมการมีเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้

เสียสามารถติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้าและประชาชนทั่วไป
สามารถแจ้งเบาะแสหรือแสดงความเห็นต่อธนาคารได้ โดยผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 

ธนาคารได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดได้หลายช่องทาง ซึ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระท าความผิด
ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทุจริต ผิด
กฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก าหนดไว้ 
ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้งระหว่างการด าเนินการสอบสวนและหลัง
เสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ดังนี้ 

 ประธานกรรมการธนาคาร - E-Mail : whistletruth@ktb.co.th 

 Whistle Blowing Team - E-Mail : whistle@ktb.co.th 

 จดหมาย : Whistle Blowing Team ส านักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
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 
 เว็บไซต์ของธนาคาร  
 E-mail: compliant.center@ktb.co.th 

 http://www.contactcenter.ktb.co.th หรือ E-mail: call.callcenter@ktb.co.th 

 โทรสาร: 02-256-8170 

mailto:whistle@ktb.co.th
mailto:compliant.center@ktb.co.th
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 ทางจดหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 อาคารนานาเหนือ ชั้น 13 ส านักกรรมการธนาคาร ถนน
สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ ตู้ ปณ.44 ศฝ.หัวล าโพง กทม. 
10331 

 แบบสอบถามการส ารวจความพึ งพอใจของลูกค้า โดยทีม  Business Risk and Macro 

Research จะรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงต่อไป 

 ส าหรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแสหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
โดยตรงทางอีเมลล์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งจะมี E-Mail Address ในระบบ Intranet 
ของธนาคารและมีช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้   
- E-mail : hr.care@ktb.co.th ซึ่งดูแลโดยผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลผู้บริหาร 
กลุ่มสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ และผู้บริหารฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์ 

- Hotline ทางโทรศัพท์หมายเลข  02-208-8887 

 ช่องทางส าหรับผู้ถือหุ้นน าเสนอประเด็นที่มีประโยชน์ต่อธนาคารหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือ
หุ้นผ่านคณะกรรมการอิสระ ทาง E-mail: share.holder@ktb.co.th 

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  
4.1 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้ธนาคารตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม และท าหน้าที่ก ากับดูแลการปฏิบัติงานโดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัท  

ภิบาล เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยมีการดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการด าเนินงาน มีการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกคนประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขึ้นในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ส าคัญต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับพนักงานทุกระดับ ทุกส่วนงาน ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

4.2 คุณภาพของรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานและหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมตามหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้สามารถ
สะท้อนผลการด าเนินงานของธนาคารตามที่เป็นจริง จัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงาน และเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ
อย่างโปร่งใสและเพียงพอ โดยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ  
ผู้ลงทุนทั่วไป นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระให้ท า
หน้าที่ก ากับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน รวมทั้งระบบควบคุมภายในให้เป็นไป
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ท าให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารสามารถเชื่อถือได้ 
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4.3 หลักปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.3.1 การเปิดเผยข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ธนาคารมีการด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคาร โดยสาระส าคัญของการด าเนินการดังนี้ 

4.3.1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสารสนเทศ 

ธนาคารจัดให้มี  website ย่อย คือ e-Procurement (ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง) ที่ เชื่อมโยงโดยตรง 
(Quick Link) กับเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไปในการเข้าดูข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างของธนาคาร ภายในเว็บไซต์นี้ให้มีข้อมูลสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างที่ธนาคารจัดซื้อกับบุคคลและ
หน่วยงานภายนอกที่เป็นปัจจุบันไว้ มีการเผยแพร่ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยประกาศ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีสอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและประกวดราคา ประกาศผลรายชื่อผู้
ชนะการสอบราคา ประกวดราคาและการประมูล นอกจากการสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคารตามที่ได้เผยแพร่
ไว้แล้ว ในกรณีผู้สนใจที่จะเสนองานในการจัดซื้อจัดจ้างของธนาคาร สามารถเข้าสู่ระบบดังกล่าวได้ด้วยตนเอง เพียงแต่
แจ้งข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามที่ธนาคารก าหนด 

4.3.1.2 การเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและข้อมูลของลูกค้าแก่หน่วยงานและบุคคล  ภายนอกที่ร้องขอ 

หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถร้องขอตรวจสอบข้อมูลจาก
ธนาคารได้ ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายและหลักการพิจารณาของธนาคาร ดังนี้ 

ก) หน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

ในการขอตรวจสอบข้อมูลหรือเรียกเอกสารหลักฐาน หรือขอให้พนักงานธนาคารไปให้ปากค าในฐานะ
พยานบุคคล สามารถขอข้อมูลและเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับค าขอเปิดบัญชี รายการทางบัญชีของบัญชีเงินฝาก ขอ
ตรวจสอบข้อมูลการฝาก-ถอนเงิน ขอทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก เป็นต้น 

ข) หน่วยงานและบุคคลที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 

ในการขอตรวจสอบข้อมูล จะมีทั้งหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่วน
ใหญ่เป็นการร้องขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24 บัญญัติว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความ
ควบคุมดูแลของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน หรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้
ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นไม่ได้ 

4.3.2 การเปิดเผยข้อมูลตามหลักการของการเป็นบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน

อย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง เชื่อถือได้ และทันเวลา ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น าเสนอทาง
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เว็บไซต์ของธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
มีความเท่าเทียมกัน และเชื่อถือได้ โดยมีการด าเนินการต่างๆ อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

4.3.2.1 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน 

- การน าส่งงบการเงินและรายงานทางการเงินภายในเวลาตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ 
ได้แก่ ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด 

- การจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ เพื่อสรุปอธิบายในเชิงวิเคราะห์ และใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไตรมาส 

- การจัดท างบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม 

- การเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ทั้งค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) และ
ค่าบริการอื่น ในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี 

- คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
โดยธนาคารเปิดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไว้ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ าปี 

4.3.2.2 การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน 

- การเปิดเผยการด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร เช่น การให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้
ธนาคารจัดท านโยบายด้านบรรษัทภิบาลเป็นลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ นโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน เป็นต้น 

- การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืน เป็น
ประจ าทุกปี โดยได้เผยแพร่นโยบายและรายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร 

- การเปิดเผยรายชื่อ ประวัติ บทบาท หน้าที่  และวาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ
ความเห็นจากการท าหน้าที่ ประวัติการฝึกอบรมของกรรมการ ในรายงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี และบนเว็บไซต์ของธนาคาร 

- การเปิดเผยโครงสร้างผู้ถือหุ้นธนาคาร ข้อมูลการถือหุ้นธนาคารของกรรมการและผู้บริหารทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

4.3.2.3 การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินและไม่เกี่ยวกับการเงิน 

- การเปิดเผยนโยบายและจ านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยธนาคารได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ
ความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของธนาคาร เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดีย วกัน และ
ต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

4.3.3 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
ธนาคารจัดให้ทีม Finance Strategy ท าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ความเคลื่อนไหวของธนาคาร ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ทั้งผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้จัดการกองทุนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เป็น
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ธรรม และทั่วถึง ผ่านกิจกรรมสื่อสารที่หลากหลาย ซึ่งในปี  2562 ธนาคารโดยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่นักลงทุน
สัมพันธ์ ได้พบและให้ข้อมูลต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่างๆ ดังนี้ 

รูปแบบการเข้าพบ จ านวนครั้ง 
การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-One Meeting & Conference Call) 62 

การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม (Analyst Meeting & Fund Meeting) 8 

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน (Road Show) 3 

รวม 73 
 

ข้อมูลการติดต่อกับทีม Finance Strategy  

โทรศัพท์:   0-2208-3668-9    

โทรสาร:  0-2256-8800 

E-mail:  ir@ktb.co.th 

ที่อยู่:  บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 6  
   เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

เว็บไซต์ของธนาคาร: เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” 
 4.3.4  การสื่อสารเพื่อภาพลักษณ์ของธนาคาร 

ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดรับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านสื่อมวลชน
ในโอกาสต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้ 

รูปแบบการเผยแพร ่ จ านวนครั้ง 
ข่าวเผยแพร่ (Press Release) 105 

การแถลงข่าว (Press Conference) 22 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview) 14 

รวม 141 

 

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board)  

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้มีการพิจารณาทบทวนการน าหลักปฏิบัติตาม CG Code ปรับใช้ตาม
บริบททางธุรกิจของธนาคาร ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบให้คงนโยบายในการด าเนินการตามแนวปฏิบัติตาม CG Code ที่มี
ความเหมาะสมมาปรับใช้ตามบริบทธุรกิจของธนาคารเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยได้ทบทวนการ
ด าเนินการของธนาคารตามหลักปฏิบัติตาม CG Code ในแต่ละหลักปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผลการปฏิบัติ (outcome) มี
ความเหมาะสม สรุปได้ดังนี้ 
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หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่สร้าง
คุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of 

the Board) 

1.1 คณะกรรมการธนาคารก ากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี มีการก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายหลักในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสร้างความม่ันคงทางการเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้นในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐ มีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการในระดับชั้นน า  โดย
ได้อนุมัติทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการดังนี้ 

แนวนโยบายจากแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน 

เป็นสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ในการสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง
ควบคู่กับการให้ความรู้ทางการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ภายใต้การบริหารจัดการองค์กรที่มั่นคง โปร่งใส และยั่ งยืน โดยการ
น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการทางการเงิน 

วิสัยทัศน์ 
Growing Together : มุ่งมั่นดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อสนับสนุนการเติบโตและ

ความม่ังคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น 

พันธกิจ ประกอบด้วย 4 ด้าน 

(1) พนักงาน : ดูแลและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบงาน 

(2) ลูกค้า : ให้บริการและค าแนะน าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 
(3) สังคม : ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

(4) ผู้ถือหุ้น : สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น 

1.2 ในการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร คณะกรรมการได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจทั้ง
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ที่สอดคล้องกับพันธกิจ  และติดตามดูแลให้มีการน าแผนยุทธศาสตร์ธนาคารไปปฏิบัติ 
อย่างต่อเนื่องและสามารถสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นเพื่อจะให้ส าเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ มีการด าเนินธุรกิจให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ดูแลการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกที่จะ
ดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบตาม
ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อการติดตามประเมินผล โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมถึงยุทธศาสตร์
ธนาคาร เป็นประจ าทุกปี ตลอดจนมีนโยบายให้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของธนาคาร ให้ได้รับรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร 

1.3 คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามกฎหมาย รวมทั้งก ากับดูแลการด าเนินกิจการทั้งหลายของธนาคารให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไข
และข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน 
คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารที่ระบุอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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ธนาคารตลอดจนบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารทุก
คน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป และให้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

1. นโยบายการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่น 

(1) ด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจนับรวม บมจ. ธนาคารกรุงไทย ไม่เกิน 3 แห่ง 
(2) ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลาย

อย่างในบริษัทอื่นอีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 

 (3) ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวม บมจ. ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มาจากการปรับโครงสร้างหนี้) 

2. การประชุมคณะกรรมการธนาคารและองค์ประชุม 

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร องค์ประชุมต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการธนาคารทั้งหมด กรรมการธนาคารคนหนึ่งมี 1 เสียงในการลงคะแนนและการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือ
เสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี้ขาด เว้นแต่การเลือกตั้งกรรมการธนาคารแทนต าแหน่งที่ว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการธนาคารที่ยังเหลืออยู่เป็นมติของที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ณ ขณะที่คณะกรรมการธนาคารจะลงมติในที่ประชุมควรมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 
ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

1.4 คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริตและ
เป็นธรรม ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศในการด าเนินธุรกิจ 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์แก่ผู้
ถือหุ้น ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างยั่งยืนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้
จัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ถือปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรเป็นครั้งแรกในปี 2545 
และมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดย
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการก ากับดูแลกิจการ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้
จากเว็บไซต์ของธนาคาร  

1.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติและประกาศใช้คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาตั้งแต่
ปี 2541 และได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงและมี
ความทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางของ Industry Code of Conduct ของสมาคม
ธนาคารไทย  มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของธนาคารประพฤติตนให้อยู่ใน
กฎระเบียบ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับกฎหมาย และไม่ใช้เพียงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณ
นี้เท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการมีความเข้าใจและเจตนาในการปฏิบัติตามกฎหมายด้วย โดยก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
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ผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ ในการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวินัพนักงาน 
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 9 หมวดครอบคลุม 3 หลักการใหญ่ที่ธนาคารยึดมั่นในการด าเนินธุรกิจเสมอมา 
ได้แก่ ความซื่อสัตย์ส่วนตน (Integrity) ความยุติธรรมในการด าเนินธุรกิจ (Fairness) และการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
(Responsible to Stakeholders) ดังนี้ 

(1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ 

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การซื่อสัตย์ส่วนตน การปฏิบัติที่สอดคล้องกับ
กฎหมาย หลักการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การต่อต้านการฟอกเงิน การต่อต้านการให้หรือรับสินบนและการทุจริต การ
บริจาคการกุศล การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลสิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน และการเคารพ
สิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

(2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร 
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ บทบาทด้านการบริหาร บทบาทด้านการก ากับดูแล 

และการท าธุรกรรมกับธนาคาร 
(3) มาตรฐานการให้บริการ 

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ มาตรฐานข้อก าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ 
ข้อก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการให้บริการ และมาตรฐานการทวงถามหนี้ 

(4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ 
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหลากหลายในการจ้างงาน ความเสมอภาคใน

การท างาน ความมีเกียรติในการปฏิบัติงาน สถานที่ท างานที่ปลอดภัย และการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

(5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การดูแลผลประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า การ
ด าเนินการต่อข้อร้องเรียนของลูกค้า และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการตลาด 

(6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ข้อมูลภายในและการปิดกั้นข้อมูล กิจกรรม

การลงทุนส่วนบุคคล หลักเลี่ยงความขัดแย้ง และการรับและมอบประโยชน์อันเป็นสิ่งจูงใจ 

(7) การจัดการข้อมูล 

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การจัดการข้อมูลที่ เป็นความลับ และการสื่อสาร
อย่างมีความรับผิดชอบ 

(8) การก ากับดูแลโดยรวม 

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ วัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และระบบแจ้ง
เบาะแสภายใน 

(9) การผูกขาดทางการค้าและการระงับข้อพิพาท 

ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การผูกขาดทางการค้า การระงับข้อพิพาทภายใน 
และการระงับข้อพิพาทภายนอก 
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หลักปฏิบัติ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  (Define 

Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ธนาคาร
เป็นประจ าทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในการทบทวน ได้ด าเนิน
กระบวนการอย่างเป็นระบบ มีการพิจารณาด้วยความระมัดระวังรอบคอบรอบด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกในทุกมิติ
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ความ
พร้อม ความช านาญ และความสามารถในการแข่งขันของธนาคาร ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งจากผู้ที่เกี่ยวข้องในทุก
ภาคส่วนของธนาคาร ผลส ารวจความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ รวมถึงผลส ารวจทัศนคติของ
พนักงาน ลูกค้า ประชาชน เป็นต้น  

2.2 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีกระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับธนาคารที่ชัดเจน มีการก าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับธนาคารทั้งภายในและ
ภายนอก ตลอดจนมีการก าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยธนาคารได้ก าหนดเรื่องต่างๆ นี้ไว้ในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการของธนาคาร และได้เปิดเผยการปฏิบัติไว้ในหัวข้อ 9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีใน
เรื่องอ่ืนๆ ข้อ 3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ หลักการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
เสียมีส่วนร่วม การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนซึ่งมีการระบุช่องทางด าเนินการไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น 

2.3 ธนาคารมีนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเคารพในสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย และจัดให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียในการสานประโยชน์อย่างเป็นธรรมและร่วมเสริมสร้างความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับกิจการ  
สรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

ธนาคารมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทั้งภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ 
รวมถึงหลักสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคารสนับสนุนหลักการ
พื้นฐานของสิทธิมนุษยชนในทุกๆ สายธุรกิจ และในทุกๆ พื้นที่ที่ธนาคารด าเนินกิจการ ธนาคารเคารพในการปกป้องรักษา
รวมถึงไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ
มนุษยชนของสหประชาชาติ 

2.3.2 การเคารพสิทธิด้านทรัพย์สินทางปัญญา 

ธนาคารมีนโยบายในการด าเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายไม่ ว่าจะเป็น
เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ โดยในการใช้เผยแพร่ หรือดัดแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุก
คน จะต้องปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารด้วย 
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2.3.3 การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ธนาคารมีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย จริยธรรม ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ และยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้ ธนาคารก าหนดให้มี 
“นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน” และประกาศนโยบายดังกล่าวต่อสาธารณะ และมีนโยบายในการจัดให้
มีช่องทางรับแจ้งเบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing) ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนแจ้งเบาะแสการกระท าผิด รวมทั้ง
ป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสนับสนุนให้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทอื่นๆ และคู่ค้ามีและได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์
รัปชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโดยได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งธนาคารได้เข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ
เพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC ก าหนด โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC 

และเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 และได้รับการรับรองรอบที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตามขั้นตอนของกฎหมายและหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีการพิจารณาสรรหา
กรรมการจากแหล่งต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญตาม Skill 

Matrix ที่ก าหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธศาสตร์ธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมีรายละเอียด
กระบวนการสรรหาตามที่ ได้ เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบด้วยคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้ งในด้านทักษะ ประสบการณ์ 
ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร ซึ่งประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์อย่างน้อย 1 คน ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อย 1 คน นอกจากนี้ กรรมการธนาคารทุกท่านยังได้อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งท าให้ธนาคารมี
คณะกรรมการธนาคารที่เข้มแข็ง ส าหรับวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการได้ถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการ และตามข้อบังคับข้อที่ 22 ที่ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึ่งในสามของทั้งหมดต้องออกตามวาระใน
การประชุมสามัญประจ าปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดย
ไม่ควรด ารงต าแหน่งเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด ารงต าแหน่งนานกว่านั้น 
คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยที่ปัจจุบันมีกรรมการธนาคารที่ด ารงต าแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน จ านวน 1 ราย ได้แก่ 
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 

3.2      โครงสร้างคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ านวน 12 อัตราซึ่งเหมาะสมกับขนาดองค์กรและ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจกันอย่างเหมาะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ธนาคารกรรมการจ านวน 11 คน และมีต าแหน่งกรรมการว่างจ านวน 1 ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา โดย
ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
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จ านวน 5 คน หรือมีอัตราเท่ากับ ร้อยละ 45.45 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 
3 คน กรรมการอิสระทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9 การ
ก ากับดูแลกิจการ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ข้อ 9.3.1 การสรรหากรรมการ (2) กรรมการ
อิสระ และเป็นแนวทางเดียวกับหลักเกณฑ์ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยกรรมการอิสระมีวาระเท่ากับการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคารและด ารงต าแหน่งได้ไม่
เกิน 9 ปีติดต่อกัน     

3.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็น
ส่วนส าคัญที่ท าให้โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่าง
เพียงพอ โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดในการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสีย
อื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองใน
ฐานะกรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารจึงได้ยกระดับการท างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด าเนินงานใน
รูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการ
อิสระที่ได้ก าหนดคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง 
พลเอกเทียนชัย รับพร ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
อิสระไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และ หัวข้อ 9 การก ากับ
ดูแลกิจการ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุด ข้อ 9.3.1 การสรรหากรรมการ (2) กรรมการอิสระ 

3.4 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ก าหนดให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
กรรมการ โดยตามกฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารในฐานะผู้น าองค์กรได้ท าหน้าที่ดูแล
ผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว โดยเป็นผู้น า
ในการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจัดการของธนาคาร
เข้าด้วยกัน ที่ส่งผลให้แผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของธนาคารทั้งระยะสั้นและระยะยาวประสบความส าเร็จ มีการติดตาม
การด าเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยให้มีการรายงานฐานะการเงินและข้อมูลส าคัญต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน เป็นก าลังส าคัญผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธาน
กรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การบริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพัฒนาและประเมิน
ประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการธนาคาร  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น และบทบาทใน
ด้านอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เปิดเผยไว้ใน ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแล หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 
8.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อ คณะกรรมการธนาคาร 

3.5 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นและเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงจากฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ก าหนดนโยบายให้การบริหารงาน 
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ระบบงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ของธนาคารด าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และเพื่อไม่ให้
คนใดคนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด จึงได้มีการแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออกจากบุคคลที่ด ารง
ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่แยกจากกันอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแล หัวข้อ 8 
โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หัวข้อ คณะกรรมการธนาคาร และข้อ 8.2 ผู้บริหารธนาคาร หัวข้อ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่  

3.6 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จ านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
คณะกรรมการอิสระ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานตามความจ าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัยความเป็นกลางใน
การวินิจฉัย ซึ่งช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยวาระการด ารง
ต าแหน่งเป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียด บทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
คน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และ
รายงานประจ าปี ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก าหนดให้กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี และการประชุม    ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ใน
กรณีที่มีเหตุจ าเป็น โดยในปี 2562 ไม่มีกรรมการคนใดปฏิบัติผิดไปจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังกล่าว 

3.7 ธนาคารก าหนดแนวปฏิบัติในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 
พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย อาทิ การ
ก าหนดให้กรรมการด ารงต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และได้มี
การเปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนไว้ในเอกสารแนบ 1 และ เอกสารแนบ 2  

3.8 คณะกรรมการธนาคารก ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ในระดับที่เหมาะสมกับการลงทุนในกิจการแต่ละแห่ง โดยได้ เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
ไว้ในหัวข้อ 9 การก ากับดูแลกิจการ ข้อ 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

3.9 กฎบัตรคณะกรรรมการธนาคารได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้
ประการหนึ่งว่า ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งแบบประเมินตนเอง แบบประเมิน
ไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการท างาน รวมถึงใช้
ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจ
พิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ าปี  ซึ่งปัจจุบันธนาคารยังไม่มีการตั้งที่
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ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
เนื่องจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี 

-  การจัดท าแบบประเมิน มีการก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ/ข้อเสนอแนะ
ของหน่วยงานก ากับ ได้แก่ สคร. SET ก.ล.ต. IOD ธปท. 

-  มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะตามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสรรหาฯ 

-  เปิดเผยการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารไว้ใน
รายงานประจ าปีเป็นประจ าทุกปี 

- กระบวนการประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการธนาคารมีความเข้มงวดมากกว่าบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทั่วไป เพราะนอกจากคณะกรรมการธนาคารจะมีการประเมินผลตนเอง
แล้ว ยังมีกระบวนการที่ผลการด าเนินงานจะถูกประเมินโดยบุคคลภายนอก ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งมีการด าเนินการตามระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SEPA) เป็นประจ าทุกปี โดยเป็น
การประเมินผลการด าเนินงานรอบด้าน รวมถึงด้านการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งมีการประเมินบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ โดยมีการก าหนดเกณฑ์วัดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

1. บทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย การก าหนดให้มีแผน ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและเป้าหมาย

ที่ส าคัญ  การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส าคัญ การดูแลติดตามผลการด าเนินงาน การประเมินผล
งานของผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารสูงสุด การประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
และการส่งเสริมการด าเนินงานด้าน CG และ CSR 

2. การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ 
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย 

2.1  การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
2.2  การส่งเสริมความรู้ความสามารถ 

ปัจจุบันธนาคารมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสม
อยู่แล้ว คณะกรรมการธนาคารจึงยังไม่มีการพิจารณาจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใด 

 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร  

ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร ตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมกราคม -
มิถุนายน และช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคมของแต่ละปี 

กระบวนการในการประเมินผล 

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
และครอบคลุมประเด็นตามหลักเกฑ์ที่หน่วยงานก ากับก าหนด และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
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2) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารด าเนินการประเมิน 

3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรวบรวม แบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร 

4) คณะกรรมการธนาคารน าผลการประเมินมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารส่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคารให้
กระทรวงการคลังทราบ 

โดยวัตถุประสงค์การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร จะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร  
เพื่อประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ และ Skill Matrix ของคณะกรรมการธนาคาร การประเมินผลฯ
แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ การประเมินผลของคณะกรรมการ
ธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) และการประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินกรรมการ
ท่านอื่น) ซึ่งมีหัวข้อการประเมินดังนี้ 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่  
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของกรรมการ (2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) แนวปฏิบัติของ
คณะกรรมการ (4) การสื่อสารของคณะกรรมการ (5) ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร และ (6) การ
จัดเตรียมและด าเนินการประชุม  
 ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.8 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปผล
การประเมินในภาพรวมได้ว่า มีจ านวนกรรมการธนาคารที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานก ากับก าหนด รวมทั้งยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่
ดี เพื่อช่วยศึกษาและกรองงานเฉพาะเรื่อง ซึ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องส าคัญให้สามารถด าเนินธุรกิจ ได้อย่างรอบคอบ 

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) มีหัวข้อการประเมินรวม 
6 ด้าน ได้แก่ (1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (2) ความเป็นอิสระ (3) ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ  
(4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ (6) การมีวิสัยทัศน์ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กจิการในระยะยาว   
 ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.6 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปผล
การประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  พร้อมให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างสม่ าเสมอ 

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) มีหัวข้อการ
ประเมิน รวม 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ (2) ความเป็นอิสระ (3) ความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจ (4) ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ (5) การปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ (6) การมีวิสัยทัศน์ใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว  
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 ในปี 2562 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.7 อยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปผล
การประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต 

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงมีความเป็นอิสระสูงใน
ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร ไม่มีการปฏิบัติที่ท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร และ
ไม่น าข้อมูลภายในไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น 

นอกจากนี้ ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการธนาคารก าหนดให้คณะกรรมการชุดย่อย
ทุกคณะ ต้องท าการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการธนาคารทราบด้วย 

 การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย  
ธนาคารจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และคณะกรรมการอิสระ  
ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และ
การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

กระบวนการในการประเมินผล 

1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท าและทบทวนปรับปรุงแบบประเมินผลตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี และแนวทางการด าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย 

2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบประเมินผลให้คณะกรรมการชุดย่อยด าเนินการประเมิน 

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยรวบรวมแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการชุดย่อย และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการชุดย่อย 

4) คณะกรรมการชุดย่อยน าผลประเมิน มาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการธนาคารใช้ผลการประเมินเป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการ
ปฏิบัติหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารเพื่อพัฒนาการด าเนินงาน รวมถึง
ความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการชุดย่อย 
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โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2562 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม สรุปได้ดังนี้ 
 

หน่วย : ร้อยละ 

คณะกรรมการชุดย่อย 
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย 

ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง 
1. คณะกรรมการบริหาร 99.8 99.0 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 99.2 97.7 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 96.4 99.4 

4. คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 97.8 95.7 

5. คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 99.8 98.8 

6. คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 100.0 99.2 

7. คณะกรรมการอิสระ 99.3 96.8 

 

3.10 คณะกรรมการธนาคารก ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยทุกครั้งที่มีการแต่งต้ังกรรมการ
ใหม่ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อน าเสนอให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลส าคัญของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของ
ธนาคาร ผลิตภัณฑ์และบริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ตลอดจนประเด็นกฎหมายส าคัญที่ควรทราบ
ส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคารและในฐานะของกรรมการบริษัทจดทะเบียน โดยในปี 2562 ธนาคารได้มี
การจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ นางแพตริเซีย มงคลวนิช และนางนิธิมา เทพวนังกูร นอกจากนี้
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ธนาคารจัดให้กรรมการและผู้บริหารจากทั่วประเทศรวมทั้งสาขาต่างประเทศ มาร่วมสัมมนา
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร เพื่อร่วมกันผลักดันให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 

 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ได้น าเสนอข้อมูลที่ส าคัญดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร์และการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

1.1  KTB's Strategy  

1.2  Credit Principles 

2. ข้อมูลที่ส าคัญส าหรับกรรมการธนาคาร 
2.1 โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย 

2.2 แนวทางปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร (Yes & No) 

2.3  แนวทางปฏิบัติในการประชุมของกรรมการธนาคาร 
2.4 การแจ้งข้อมูลของกรรมการธนาคารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2.5 การถือหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร 
2.6 การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย 
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3.11 คณะกรรมการธนาคารน าผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคณะกรรมการ รวมถึงแนวทางตาม
ยุทธศาสตร์ธนาคาร เพื่อก าหนดแนวทางในการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ และการพัฒนากรรมการเพื่อเสริมสร้าง
คณะกรรมการที่มีประสิทธิผล โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดหลักสูตรตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ให้คณะกรรมการได้มีการศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านยุทธศาสตร์ธนาคาร และด้านเทคโนโลยีที่ส าคัญเพื่อน าเอาองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีทางการเงินและการค้าใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่น มาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงรุก สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอนาคตได้  
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 การเข้าอบรมของกรรมการ  

 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนกรรมการธนาคารให้เข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกรรมการธนาคารจ านวน 6 ท่าน ที่เข้า
รับการอบรมจากสถาบันต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

รายช่ือคณะกรรมการธนาคาร ช่ือหลักสูตร และรุ่นท่ีอบรม 

1. นายเอกนิติ 
  

นิติทัณฑ์ประภาศ 1. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. Oxford Programme On Negotiation in Bangkok ปี 2562, SAID Business School of Oxford University 

ประเทศอังกฤษ 

3. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 1. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเจาะลึก (นมธจ.) ปี 2562 มูลนิธิสถาบันวิทยาการ
ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 

3. นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ 1. หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)  
รุ่นที่ 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า 

4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

5. หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562 สถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

4. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 1. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นที่ 10/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5. นางแพตริเซีย  
  

มงคลวนิช 1.  หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 274/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

4. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. นางนิธิมา  
  

เทพวนังกูร 1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

2. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการทุกท่านได้ดังนี้  
 รายชื่อ ชื่อหลักสูตร และรุ่นท่ีอบรม 

1. นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 

 

1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 9 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
 สถาบันพระปกเกล้า 

2.  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 
3.  หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตร Board Matters and Trend (BMT) รุ่นท่ี 4/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5.  หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 8/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6.  หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 4/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย 

7.  หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นท่ี 29/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8.  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 93/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

9.  หลักสูตร Financial Markets and New Financial Instruments, International Monetary Fund Institute 

10. หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS 

 Professional Center 

11. Oxford Programme On Negotiation in Bangkok ปี 2562, SAID Business School of Oxford University ประเทศอังกฤษ 

12. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2. นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย 1. หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 16/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 59/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน 

3. นายวิชัย อัศรัสกร 1. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นท่ี 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 215/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 7/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นท่ี 8/2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) 
6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS 

 Professional Center 

4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 1. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
2. หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 26/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 102/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 22/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5. หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 6/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6. หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นท่ี 1/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

7. หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS 

 Professional Center 

8. หลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคมเจาะลึก (นมธจ.) ปี 2562 มูลนิธิสถาบันวิทยาการธรรมศาสตร์เพื่อสังคม 

5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ 1. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
2. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 112/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นท่ี 1/2556 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

5. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

6. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นท่ี 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 

8. หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นท่ี 5/2544  สถาบันพระปกเกล้า 

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

http://www.google.co.th/url?url=http://thai-iod.com/th/aboutIOD.asp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi6rseer4PLAhVIIaYKHfwqASoQFggTMAA&sig2=rn9Co7Y3ojOEe5MgocfGrg&usg=AFQjCNEVMIO1qb9YFNLzM_pfxTDnYFw79A
http://www.google.co.th/url?url=http://thai-iod.com/th/aboutIOD.asp&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi6rseer4PLAhVIIaYKHfwqASoQFggTMAA&sig2=rn9Co7Y3ojOEe5MgocfGrg&usg=AFQjCNEVMIO1qb9YFNLzM_pfxTDnYFw79A
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รายชื่อ ชื่อหลักสูตร และรุ่นท่ีอบรม 

6. นายธันวา เลาหศิริวงศ์ 1. หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นท่ี 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
2. หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่นท่ี 8/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นท่ี 45/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นท่ี 2/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5. หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 20/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

7. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 1/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

9. หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่นท่ี 10/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

10. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 43/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

11. IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 

12. IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998 

13. หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.)  รุ่นท่ี 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14. หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS 

 Professional Center  
15. หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)  

 รุ่นท่ี 20/2562 สถาบันพระปกเกล้า 

16. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นท่ี 13/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน 

17. หลักสูตร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุ่นท่ี 3/2562 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 

7. พลเอก เทียนชัย รับพร 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 240/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี  22/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นท่ี 2/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5. หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นท่ี 15/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย 

6. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 28/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

7. หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD) รุ่นท่ี 28/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

8. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

9. หลักสูตรความมั่นคงศึกษา รุ่นท่ี 47 วิทยาลัยการทัพบก  
10. หลักสูตร Resource Management Introductory Course, United States Army Finance School Fort Benjamin 

 Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา  
11. หลักสูตร Planning, Programing Budgeting, Execution System  Course, United States Army Finance School 

Fort Benjamin Harrison, Indiana สหรัฐอเมริกา 

12. หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS 

 Professional Center 

8. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค 1. หลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุ่นท่ี 10/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 7/2017  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นท่ี 8/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 113/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6. หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นท่ี 4 สถาบัน
พัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ  

7. หลักสูตร In house Training Programs ธนาคารซิต้ีแบงค์  
8. หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody  
9. หลักสูตร Regional Workshop "Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by World Bank  

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

11.หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รายชื่อ ชื่อหลักสูตร และรุ่นท่ีอบรม 

9. นางแพตริเซีย   มงคลวนิช 

 

1. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 274/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Future Economy and Internet Governance – Executive Program สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาล
อินเทอร์เน็ต 

4. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน  (วตท.) รุ่นท่ี 26/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. หลักสูตร Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

6. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

10. นางนิธิมา   เทพวนังกูร 1. หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นท่ี 34/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

2. หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นท่ี 3/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

3. หลักสูตร Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่นท่ี 18/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

4. หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นท่ี 3/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

5. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 126/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

6. หลกัสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นท่ี 24/2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

7. หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

8. หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric Crotonville, New York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

9. หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 11. นายผยง             ศรีวณิช 1. หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุ่นท่ี 223/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

 

3.12 เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่
จ าเป็น คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายนิรุฒ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก ากับ
กฎเกณฑ์และกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและมีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการบริษัท 
ให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 
คณะกรรมการบริษัท เรื่อง เลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่รับผิดชอบตามรายละเอียดเอกสารแนบ 1 

3.13 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ก าหนดให้คณะกรรมการธนาคารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีการพิจารณาก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าไว้ตลอดทั้งปี โดยในปี 2562 และปี 
2563 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายก าหนดวันประชุมทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากนี้ ได้
มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีก าหนดการและวาระมาตรฐานส าหรับการประชุมคณะกรรมการ
ทั้งปีไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยมีการเผยแพร่ก าหนดการประชุมล่วงหน้าผ่านทาง Intranet ของธนาคาร และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการประชุมดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้ 
ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 32/1. ก าหนดให้การประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดย
จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยที่ผ่านมา 
ธนาคารยังไม่เคยมีการจัดประชมคณะกรรมการธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ ส าหรับรายละเอียดจ านวนครั้งของการ
ประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในปี 2562 ธนาคารได้เปิดเผยไว้ในส่วนที่ 2 การจัดการและการ
ก ากับดูแล หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท  เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระใด จะท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็นและเสนอแนะ ก่อน
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น าเสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และการบริหารความเสี่ยงใน
ทุกด้านที่อาจมีขึ้นด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง  ส าหรับการส่งหนังสือเชิญประชุมไปยัง
กรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 30. ก าหนดระยเวลาให้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจ าเป็น
รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
โดยที่ผ่านมา ธนาคารน าส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการได้ตามเวลาที่ก าหนดทุกครั้ง 

3.14 คณะกรรมการมีนโยบายให้กรรมการอิสระมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจ าเป็นใน
รูปแบบองค์คณะ เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่ อยู่ในความสนใจ โดยกฎบัตรคณะกรรมการอิสระ
ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการอิสระจ านวน 5 ครั้ง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการจ านวน 4 ครั้ง โดยได้แจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

3.15 ธนาคารได้มีการเสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น
ประจ าทุกปี ได้แก่ ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทนประจ าต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ าเหน็จ
กรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท าหน้าที่ทบทวน
ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทาง
การเงินของธนาคาร เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน โดยได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในส่วนที่ 2 การ
จัดการและการก ากับดูแล หัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and   
People Management) 

4.1 การก าหนดนโยบายและการก ากับดูแลฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์

และระมัดระวัง โดยเฉพาะในการให้ความเห็นชอบวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และการอนุมัติในประเด็นส าคัญเกี่ยวกับ
ทิศทางและนโยบายการด าเนินงานของธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี โดยใช้หลักความมีเหตุมีผล
และมีการวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ของแต่ละปี 
คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร และในไตรมาสสุดท้ายจะจัดท าแผน
ธุรกิจธนาคารของปีถัดไป เพื่อส่งต่อให้ฝ่ายจัดการน าไประดมสมองร่วมกับผู้บริหารทุกหน่วยงานและทุกสาขาทั่วประเทศ
ในการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันต่อไป 

ในการก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 
(GRC: Governance Risk & Compliance) ประกอบด้วย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติตาม
หลักบรรษัทภิบาล โดยต้องมีการวางกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกันและมีผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่
ชัดเจน ตั้งแต่ระดับการวางแผนยุทธศาสตร์/แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคารการก าหนดนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ การ
พัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ รองรับการปฏิบัติตามแผนและนโยบายของธนาคาร รวมถึงการ
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ติดตามรายงานผล นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งก ากับดูแลการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย 

4.2 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีการก าหนด
ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ผู้บริหารระดับสูง ที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว้
ในหัวข้อ 9 การก ากับดูแลกิจการ ข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

4.3 กฎบัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้
ประการหนึ่งว่า ก ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่จ าเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทน
ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่ค านึงถึงความเสี่ยง มีระบบการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ 
โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว้ในข้อ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงสุด 

การจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบเรื่อง

ความต่อเนื่องในการบริหารและพัฒนาแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และ
เตรียมความพร้อมของผู้บริหารแต่ละระดับซึ่งเป็นต าแหน่งงานที่ส าคัญ (Critical Position) มีการเตรียมความพร้อม
รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมของผู้ที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหาร  หรือผู้จัดการ เพื่อใช้ในการก าหนด
เว้นทางความก้าวหน้า (Career Path Roadmap) และเพื่อให้ Succession Pool สามารถสืบทอดต าหน่งได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก Successor อย่างชัดเจน ครอบคลุมผู้บริหารระดับต่างๆ 

1. ระดับกรรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส าหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะ
ประกาศรับสมัครจากผู้บริหารภายใน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้  ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่  และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลที่ เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

2. ระดับสายงาน และกลุ่มงาน  ธนาคารมีการพิจารณาสรรหา คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม โดยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง จากกลุ่ม 
Successor Pool กลุ่ม Talent Pool โดยเน้นการให้ผู้บริหารได้มีโอกาส หมุนเวียนงานไปปฏิบัติงานในด้าน
อื่น ตามหลักการ Mobility และ Diversity เพื่อเรียนรู้งานใหม่ๆ และเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมถึงเป็น
การพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการ
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ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอผู้ที่จะมาทดแทนตามความเหมาะสมต่อคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ  
3. ระดับฝ่ายงาน ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยการจัดท าแผนทดแทนต าแหน่ง 
(Succession Plan)   โดยแต่ละหน่วยงานจะน าเสนอข้อมูลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น Successor 

ต่อผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้บริหารสายงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมไปถึง
ได้มีการวางแผนพัฒนารายบุคคลที่ชัดเจน หลังจากนั้น Successor จะเข้าสู่กระบวนการสรรหาคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารก าหนด เพื่อทดแทนต าแหน่งงานที่ว่าง  
4. ระดับส านักงานเขต และส านักงานธุรกิจ ธนาคารเตรียมความพร้อมของผู้จัดการส านักงานเขต และ
ผู้จัดการส านักงานธุรกิจ โดยด าเนินการในลักษณะ Successor Pool ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสาย
งานจะร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน การประเมินเพื่อคัด
สรร (Assessment Center) ประเมินความเหมาะสมและความพร้อมในการด ารงต าแหน่ งจาก
ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคัดเลือกในจ านวนที่ เหมาะสม ตาม Succession plan และ
แผนการขยายธุรกิจของธนาคารในอนาคต  โดยจะพิจารณาทบทวนการด าเนินการจัดท า Successor Pool 

ทุกปี ตามความเหมาะสม 

5. ระดับสาขา ธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรระดับผู้จัดการสาขา โดยด าเนินการในลักษณะ 
Successor Pool เช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงานเครือข่ายฯ จะร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์
การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน การประเมินเพื่อคัดสรร (Assessment Center) ประเมิน
ความเหมาะสมความพร้อมในการด ารงต าแหน่งจากผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคัดเลือกใน
จ านวนที่เหมาะสม ตาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาทบทวนการ
ด าเนินการจัดท า Successor Pool ทุกปี  ตามความเหมาะสม 

นอกจากนี้ ธนาคารได้คัดสรรและสร้างกลุ่มพนักงานที่มีศักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียนทุนของธนาคาร
และพนักงานกลุ่ม KTB High Potential Employee เพื่อพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดความขาดแคลน
บุคลากรที่มีศักยภาพสูงที่จะมาด ารงต าแหน่งผู้บริหารองค์กรในอนาคตต่อไป 

4.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง
รวมถึงพนักงานได้รับการการฝึกอบรมและพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
มีการก าหนดหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรและผู้น า ท าการรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร เพื่อน ามา
ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิติอันจ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึ่งเป็น
การเสริมสร้างทักษะการท างาน การให้ความรู้ใหม่กับพนักงาน ทั้ง Upskill และ Reskill เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและ
พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 
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4.5 การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น 

1) กรณีกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
การด ารงต าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารนั้นสามารถด ารง

ต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้อีกไม่เกิน 3 บริษัท โดยไม่ท าให้เสียการงานของธนาคารและต้องไม่น าเอา
ธนาคารหรือต าแหน่งของตนในธนาคารไปเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร และ
เปิดเผยข้อมูลการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นให้ผู้ถือหุ้นทราบในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ  56-1) 
และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2) กรณีพนักงานต าแหน่งอ่ืน ๆ 

ให้ปฏิบัติตามระเบียบการพนักงานของธนาคาร 
4.6 ธนาคารได้เปิดเผยเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงไว้ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.2 

ผู้บริหารธนาคาร เรื่อง ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ธนาคารมีการบริหารค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด าเนินงาน
ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการวัดผลการปฏิบัติงานตามบาลานซ์สกอร์การ์ด (Balanced 
Scorecard) โดยปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะ  Performance Driven Organization 
(PDO) มีการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการวางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ตอบสนองกับแนว
ทางการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และเชื่อมโยงไปสู่การจ่ายผลตอบแทนทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับลักษณะ
งานและความสามารถของฝ่ายจัดการ รวมถึงพนักงานทั้งองค์กร ทั้งนี้ ธนาคารมีการก าหนดกระบวนการ วิธีการ และ
ขั้นตอนการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่ เปิดเผยไว้ในข้อ 8 
โครงสร้างการจัดการ ข้อ 8.2 ผู้บริหารธนาคาร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

4.7 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์
ธนาคาร พนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจที่เหมาะสม ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถึง
ธนาคารมีการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรับรองรับการเกษียณ 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation and 

Responsible Business) 
5.1 คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญกับสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแล

ให้ฝ่ายจัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนยุทธศาสตร์ธนาคาร การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน ส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  โดยมีรายละเอียดดังได้
กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หัวข้อ 1.1.2 ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารและความ
คืบหน้าของแผนงานในปี 2562 รวมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร รวมทั้งการร่วมมือกับ  

คู่ค้า อาทิ 
- ธนาคารให้การสนับสนุนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อ

ยกระดับการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน โดยน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการขอหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ (e-LG) และล่าสุดร่วมกับ
กรมบัญชีกลางน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ส าหรับออกหนังสือรับรองสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
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ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระบบของสถาบันการเงิน และระบบการประเมินคุณภาพแบบ  

บูรณาการของผู้ประกอบการที่ร่วมงานกับภาครัฐ โดยในปี 2563 ผู้ประกอบการสามารถขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ได้ทันที โดยเป็นธนาคารแห่งแรกที่สามารถให้บริการดังกล่าว ช่วยให้ผู้ประกอบการลดระยะเวลา
ในการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการลดภาระในการจัดเตรียมเอกสาร และการยื่นเสนอราคา นอกจากบริการดังกล่าวจะได้
ลดภาระให้ผู้ประกอบการแล้ว ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสของระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ช่วยผลักดันการใช้
งบประมาณในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ฐานรากให้เร็วที่สุด 

- การให้บริการรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ระบบ
การรับช าระเงินกลางของบริการภาครัฐ เป็นระบบงานเบ็ดเสร็จส าหรับการรับและน าเงินส่งคลังของหน่วยงานรัฐ ซึ่ง
ครอบคลุมการท าธุรกรรมระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจ และภาครัฐกับภาคประชาชน เช่น การจ่ายค่าปรับ ค่าเช่า ค่า
ใบรับรอง ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต โดยประชาชนและภาคธุรกิจ ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่ส่วนราชการด้วย
ตนเอง สามารถออกใบแจ้งการช าระเงินของหน่วยงานรัฐ ทางเว็บไซต์ www.epayment.cgd.go.th และน าไปช าระเงิน
ผ่านช่องทางต่างๆ เมื่อช าระเงินส าเร็จแล้วจะได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการรับและน าส่งเงินจะเชื่อมโยงเข้า
ระบบ GFMIS ทันที 

- ขับเคลื่อนสังคมไทย มุ่งมั่นดูแล ลูกค้า ประชาชน พนักงานและผู้ถือหุ้น ขยายบริการและ
ผลิตภัณฑ์ผ่าน 5 Ecosystem น าข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์และตอบโจทย์ทางการเงินของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานรัฐด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน ผลักดันการวางโครงสร้างทางการเงินผ่านระบบดิจิทัล 
เดินหน้าเป็น Open Banking โดยธนาคารได้ให้ความส าคัญกับ 5 Ecosystem ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร
ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน เป็นกลไกในการผลักดันนโยบายส าคัญๆของ
ประเทศ กลุ่มการช าระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์ม ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของ
ลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai Corporate Online บริการจ่ายเงิน
เดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับบริการสู่ Smart Hospital กลุ่มสถาบันการศึกษาและ
นักเรียน พัฒนา University แอปพลิเคชัน เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล กลุ่มระบบขนส่ง 
ติดตั้งระบบช าระเงินด้วย QR Code ติดตั้งเครื่อง EDC เพื่อรับช าระเงินในรถโดยสาร ขสมก.  

- การยึด Customer Centricity & Solutions หรือการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการทางการเงิน โดยค านึงถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละ Segments น า Data Analytics มาวิเคราะห์
พฤติกรรมของลูกค้า และแก้ไข Pain Point  ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของธนาคาร เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และก าหนด
กลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งลูกค้าในกลุ่ม sSME  ลูกค้า Wealth ลูกค้ากลุ่มภาครัฐ กลุ่มมนุษย์เงินเดือน ตลอดจนกลุ่ม
นักศึกษา 

- ร่วมมือกับ SWIFT ซึ่งมีธนาคารสมาชิกกว่า 3,500 แห่งทั่วโลก พัฒนาบริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศ SWIFT Global Payment Innovation (SWIFT GPI) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับลูกค้าด้วย
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยสูงสุดในการท าธุรกิจกับคู่ค้าในต่างประเทศ พร้อมบริการให้
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ค าปรึกษา โดยลูกค้าใช้บริการได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ รวมทั้งแอปพลิเคชัน  Krungthai NEXT และ Krungthai 

Corporate Online โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากบริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบปกตินอกจากนี้ยังตรวจสอบสถานะ
และข้อมูลรายการโอนเงินได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Krungthai contact center 0-2111-1111 ส าหรับลูกค้าภาครัฐ
และเอกชนสามารถตรวจสอบสถานะการโอนได้ที่ Krungthai Corporate Online 

5.2 คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้ต้องมีการผสาน
ประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลเหมาะสม และได้ก าหนดเป็นข้อปฏิบัติอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลกิจ
กิจการที่คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติไว้ นอกจากนี้ เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของธนาคารเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน พร้อมทั้งให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมต่อ
การด าเนินงานของธนาคาร ธนาคารจึงได้จัดท าคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประกาศใช้ทั่วทั้ง
องค์กรมาตั้งแต่ปี 2561 ทั้งนี้ ธนาคารได้เปิดเผยถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไว้ในหัวข้อ 9 การก ากับดูแลกิจการ 
9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ ข้อ 3 การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

5.3 คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการ
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ Growing 

Together ที่มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สร้างการบริการที่มีคุณค่าเพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่
ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม โดยที่ผ่านมาธนาคารได้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่อยู่เคียงข้างคนไทย ด้วยการ
ให้บริการทางการเงินกับประชาชนในทุกระดับ รวมทั้งเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจชาติ โดยให้ความช่วยเหลือลูกค้าและคน
ไทยในทุกวิกฤติ ส่งเสริมเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่น โครงการกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึ กษา (กยศ.) 
โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ตลอดจนโครงการชิมช้อปใช้ ตาม
วิสัยทัศน์ Growing Together ภายใต้ 4 แกนหลัก ได้แก่ 1. ลูกค้า โดยเชื่อมโยงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มด้วย
บริการทางการเงิน ที่ครบวงจร ออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิต 2. ประชาชน โดยการน า
นวัตกรรมมายกระดับการท าธุรกรรมการเงินของประชาชนไทย ผ่านเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงตัวแทนของ
ธนาคาร (Banking Agent) 3. พนักงาน โดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงคุณภาพการให้บริการและคุณธรรม 4. ผู้ถือหุ้น โดยการมุ่งรักษาความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 

6.1 คณะกรรมการธนาคารตระหนักดีว่า ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งให้
ความส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ก าหนด
โครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน มีการก าหนดกรอบการก ากับดูแลความเสี่ยงที่ดี 
เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของธนาคารตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ
ปัจจัยความเสี่ยง 

6.2 คณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดและทบทวน นโยบาย/แนวทางและแผนงานระยะสั้นระยะยาว โดย
ได้ก าหนดยุทธศาสตร์บรรษัทภิบาลระหว่างปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน  ตระหนักถึง
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ความส าคัญในการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” โดยใช้ 
กระบวนการระเบิดจากข้างใน รวมทั้งให้บริการลูกค้าอย่ างเป็นธรรม (Market Conduct) พัฒนากลไกการป้องกัน 
ครอบคลุมถึงเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ยกระดับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กร (Zero 

Tolerance) โดยใช้ยุทธศาสตร์ปลูกจิตส านึกพนักงานให้มีคุณธรรม ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ ป้องกันการกระท าผิดที่จะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงต่างๆ ยกระดับมาตรฐานกระบวนการภายในธนาคาร จัดท าคู่มือป้องกันการรับสินบน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้พนักงานร่วมกิจกรรม Compliance Champion เพื่อตระหนักถึงการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้ง
ได้ด าเนินนโยบาย No Gift Policy ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง
พัฒนาเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ธนาคารได้ลงนามความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 กับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

(ป.ป.ช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมเป็นสมาชิกองค์กรต่อต้าน  

คอร์รัปชัน (ประเทศไทย ) ร่วมเป็นคณะกรรมการในเครือข่าย Integrity and Transparency Assessment รัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนเข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ซึ่งในสถานการณ์การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงจากสงครามการค้าและเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ ต้องมีความรัดกุมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการยึดถือหลักการ Zero Tolerance เป็นเรื่องส าคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากลูกค้าและประชาชน 

นอกจากนี้ ธนาคารได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นภาคี
เครือข่ายโดยได้รับใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต จากโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ซึ่งธนาคารได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC 

และได้ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริตครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการ CAC ก าหนด โดยได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ CAC และเป็นสมาชิก CAC ตั้งแต่เดือนกันยายน 
2554 และได้รับการรับรองรอบที่สอง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 

6.3 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน ซึ่งได้มีการปรับปรุง 
เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้อง  กับสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารได้
ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน ฉบับล่าสุด เม่ือวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยธนาคารได้เผยแพร่
บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารโดยคลิกเข้าที่เมนู “เกี่ยวกับธนาคาร” 
เลือก “การก ากับดูแลกิจการ”  เลือก “นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” และเลือก “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชัน” 

6.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการด าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก ก าหนดให้มีคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเชิงป้องกันการกระท าผิดกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของทางการ โดยธนาคารได้ออกคู่มือ (1) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและการมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้เสีย (3) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ (4) การป้องกันการรับ การให้ สินบน และการทุจริต 

คอร์รัปชัน ซึ่งได้ประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้  
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6.5  คณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) 

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ใดที่พบเห็นการกระท าผิดของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัท
ในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทุจริต ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับภายนอกต่างๆ 

สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้ สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร 

ผ่านทางอีเมล whistletruth@ktb.co.th ทั้งนี้ รายชื่อของ ผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และได้รับการคุ้มครองทั้ง
ระหว่างการด าเนินการสอบสวนและหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.8 การ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ข้อ 9.8.1 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 
3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 

6.6  คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญในการก ากับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
และให้มีการด าเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วม 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial 

Integrity) 

7.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารสอดคล้อง
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่ส าคัญต่างๆ โดยธนาคารได้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ข้อ 9.8.1 รายงานการ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการจัดท าคู่มือ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติและถือใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับพนักงานทุกระดับ ทุก
ส่วนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศใช้และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์
โหลดได้ 

7.2 คณะกรรมการธนาคารก ากับดูแลให้ธนาคาร มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์หน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยน าส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และราย
ปีตามหลักเกณฑ์และภายในเวลาที่ก าหนด และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ 
ธนาคารให้ความส าคัญในการจัดท างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่
เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้ งบการเงินของธนาคาร ได้รับการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และ
ไม่เคยมีประวัติถูกส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคย
น าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า 

7.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคาร มีการจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝายจัดการ 
โดยอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ตลอดจนปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือ
มีผลต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าว
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อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่า
เทียมกัน 

7.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท ารายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่
ดี เป็นประจ าทุกปี โดยได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อการก ากับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี และรายงาน
ประจ าปี ซึ่งได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ
ธนาคาร เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน 

7.5 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารจัดท ารายงานความยั่งยืน โดยธนาคารได้จัดท ารายงาน
ความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยแนวทางการด าเนินงานด้านความยั่งยืนใน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้เสียได้รับรู้เป็นประจ าทุกปี ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยรายงานความยั่งยืนฉบับปี 2560 เป็นปีแรกที่ธนาคารได้
ใช้มาตรฐาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards มาใช้เป็นกรอบในการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานของธนาคาร
ในระดับ Core ครอบคลุมการด าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคาร โดยธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่
สนใจสามารถดาวน์โหลดได ้

7.6 ธนาคารจัดให้ทีม Finance Strategy ท าหน้าที่รับผิดชอบ ในการให้บริการและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
ความเคลื่อนไหวของธนาคารที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ 9.8 การ
ปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ ข้อ 9.8.1 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 4. 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 4.3.3 งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 

7.7  คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎมายก าหนด และในด้านอื่นๆ 

ตามความเหมาะสมด้วยความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคารได้มีการจัดท าคู่มือการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส โดยประกาศใช้และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ 

7.8 เอกสารทุกประเภทที่ธนาคารได้น าส่งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย ธนาคารจะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกันบนเว็บไซต์ของธนาคาร
ด้วยทุกครั้ง 

7.9  เว็บไซต์ของธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการเงิน และไม่ใช่การเงิน ที่เกี่ยวข้องกับ
ธนาคาร อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร  
งบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่ธนาคารน าเสนอต่อ 

นักวิเคราะห์หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น รวมถึงข้อมูลต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในค าอธิบายของหลักปฏิบัติ 7.6 ของ CG Code 
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หลักปฏิบัติ 8 สนั บ สนุ น ก ารมี ส่ ว น ร่ ว ม แ ล ะก ารสื่ อ ส ารกั บ ผู้ ถื อ หุ้ น  (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 

ธนาคารได้เปิดเผยการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ 8 ไว้แล้วในหัวข้อ 9.8 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ ข้อ 9.8.1 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ข้อ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น และข้อ 2. 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

ส่วนท่ี 2 –หน้าที่ 104 

 

 

 

ธนาคารยึดมั่นด าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามพันธกิจของธนาคาร โดยธนาคารได้ก าหนดนโยบายก ากับดูแลกิจการ
ที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางด าเนินงานที่ธนาคารไม่สามารถ
ยอมรับให้เกิดการทุจริตขึ้นได้ (Zero Tolerance)  
 ในปี 2562 ธนาคารได้ด าเนินการผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อให้สภาพแวดล้อม สังคม และระบบ
เศรษฐกิจดีขึ้น โดยสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน ซึ ่งเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของ
ประเทศ รวมถึงการให้ความรู ้ทางด้านการเงิน Financial Literacy และเทคโนโลยีด้านการเงิน Digital Literacy 

เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่ทันสมัย เป็นการสร้างโอกาสใหม่ในการด าเนินธุรกิจของชุมชน  
 นอกจากนี้ ธนาคารได้ด าเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยได้
ด าเนินโครงการ Krungthai Young Enterprise ซึ่งในปี 2562 ธนาคารมุ่งสนับสนุน Digital SMEs ของประเทศไทย
ให้มีโอกาสได้เติบโตต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศตามแนวทางนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งสร้าง
เศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้ การวางแผนธุรกิจ และเวทีการแข่งขัน 

  ในส่วนของเรื่องการศึกษาที่จะเป็นพื้นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตนั้น 
ธนาคารได้ด าเนินโครงการ กรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยได้ร่วมมือกับกิจการเพื่อ
ส ังคม Learn Education อย่างต ่อเนื ่องเป ็นป ีที ่ 3 เพื ่อพ ัฒนาสื ่อการเร ียนการสอนในวิชาคณ ิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ด้วยระบบ E-Learning ใน 11 โรงเรียน และโครงการ กรุงไทยสานฝันสู่บัณฑิตที่ให้ทุนการศึกษาแก่
นักเรียนศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย  
 ธนาคารได้ก าหนดชุมชนศักยภาพเป็นชุมชนที่มีความส าคัญต่อองค์กร ด้วยการใช้ความสามารถพิเศษของ
องค์กร ด าเนินโครงการพัฒนาชุมชนในมิติต่างๆ  โดยพิจารณาจากนโยบายและยุทธศาสตร์ของธนาคาร และ
ความสามารถพิเศษขององค์กรที่ธนาคารเข้าใจลูกค้าต่างจังหวัด และลูกค้าภาครัฐ โดยในปี 2562 ธนาคารได้ด าเนิน
โครงการ กรุงไทยรักชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การบริการจัดการ 
สินค้าชุมชนและการบริการ การท่องเที่ยว การตลาด ศิลปวัฒนธรรม  

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส าคัญต่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานด้านความ
ยั่งยืนขององค์กร ผ่านการจัดท ารายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ตามกรอบการรายงานสากล 
GRI ฉบับ Standard (Global Reporting Initiative) ซึ่งเป็นมาตรฐานฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับแนวทางการรายงาน
ข้อมูลตามแบบ 56-1 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน  

ทั้งนี้ การด าเนินงานทั้งหมดของธนาคาร สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็น
พื ้นฐานส าคัญต่อการพัฒนาองค์กรไปสู ่ความยั ่งยืนในทุกมิติ ส าหรับรายละเอียดในการด าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร  โดยคลิกเข้าที่เมนู “รายงานความยั่งยืน” เลือก 
“รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2562” 

10.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ธนาคารได้มีการด าเนินการก ากับดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด และจะประสานงานกับบริษัทย่อยกรณี
ที่อาจมีการด าเนินการหรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้
บริษัทด าเนินการแก้ไข พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการแก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา 
ไม่พบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคมจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร 

 

แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 

คณะกรรมการธนาคารได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต การให้สินบน และการคอร์รัปชั น 

โดยมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่งหมายให้พนักงานของธนาคารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต และคอร์รัปชั่นเป็นส าคัญ โดยในปี 2562 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติทบทวนนโยบายต่อต้าน
การให้สินบนและคอร์รัปชั่น เป็น “นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน (Anti-Bribery and Corruption 

Policy)” เพื่อให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ และให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันบน
พื้นฐานของการต่อต้านการทุจริต และสิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ คณะกรรมการธนาคารมุ่งผลักดันให้พนักงานตระหนักรู้
ถึงการป้องกันการให้สินบนและคอร์รัปชั่นอันจะน ามาสู่การสร้างวัฒนธรรมที่ดีภายในธนาคาร 

นอกจากนี้ คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มอบหมายให้สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย
จัดท าระเบียบปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อก าหนดแนวทางในการจัดท ามาตรการ
ควบคุมภายในธนาคารเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่รัฐและให้สอดคล้องกับ มาตรา 176 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

ส าหรับระเบียบปฏิบัติงานนั้น ธนาคารได้มีการประกาศใช้ระเบียบการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับพนักงานของธนาคารสามารถน าไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร อันเป็นการวางมาตรการเชิงป้องกันที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการจัดท ามาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบน
เจ้าหน้าที่ของรัฐของส านักงาน ป.ป.ช. และได้ก าหนดหลักการส าคัญ ไว้ว่าการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระท ามิได้ เว้นแต่เป็นการให้ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบดังกล่าวนี้  ระเบียบฯ ดังกล่าวได้ก าหนดกระบวนการ
ป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้อย่างเป็นเอกภาพ โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

(1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะต้องมีการระบุและประเมินความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐโดย
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงในการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อสามารถวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้แล้ว ส าหรับประเด็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ ธนาคารจะมีการจัดท ามาตรการเชิงป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นกับธนาคารต่อไป ทั้งนี้ จะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเพื่อให้สอด 
คล้องกับสภาวะแวดล้อมและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2) กระบวนการตรวจสอบ และประเมินผลมาตรการควบคุมภายในฯ ของธนาคาร โดยการตรวจสอบ และ
ประเมินผลมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น อาจพิจารณาจากผลการตรวจสอบ
ภายในและภายนอกธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานก ากับภายนอก ประกอบกับรูปแบบการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารโดยจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินผลเป็นประจ าอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งเกี่ยวกับความ
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เหมาะสม ความเพียงพอความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล เพื่อน ามาพิจารณาปรับปรุงมาตรการป้องกันการ
ให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ดี เมื่อได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินมาตรการป้องกันการให้สินบนแล้ว จะต้องรายงานผล  

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้รับทราบต่อไป 

(3) กระบวนการทบทวนมาตรการควบคุมภายในฯ ของธนาคาร จะต้องมีการทบทวนมาตรการควบคุมภายใน
เพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป 

(4) การสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทในเครือธนาคารเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล์ CLMG POST ในคอลัมน์ Anti 

Bribery and Corruption ในรูปแบบบทความอย่างสั้นเกี่ยวกับการต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน อย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันการรับ-การให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เข้าข่ายเป็นการ 

คอร์รัปชัน” ให้แก่พนักงานทั้งส านักงานใหญ่ และพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ ตลอดจนบุคลากร
ของบริษัทในเครือธนาคาร เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างความตระหนักถึงความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

ในปี 2562 ธนาคารได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันการคอร์รัปชัน โดยได้มีการก าหนดเป็นนโยบายต่อต้าน
การรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน  (Anti Bribery and Corruption Policy) เพื่อให้ครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ ทั้งการรับหรือการให้สินบน ซึ่งถือเป็นการทุจริตภายในองค์กรที่ผิดกฎหมายและธนาคารไม่สามารถยอมรับได้
อย่างสิ้นเชิง (Zero Tolerance) โดยนโยบายฯ ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง
ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจของธนาคารไว้ในเว็ปไซต์ของ
ธนาคาร โดยคลิกเข้าที่เมนู “ก ากับดูแลกิจการ” เลือก ”นโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี” และเลือก “นโยบายต่อต้านการ
รับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน” 

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน ( (Anti Bribery and Corruption 

Policy) แล้วธนาคารยังปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-

2564 ) ที่ก าหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นหนึ่งในนโยบายส าคัญของ
ประเทศ โดยกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต” และการด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมและแลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตทั้งภาครัฐและเอกชน 
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11.1 ระบบการควบคุมภายใน  
ธนาคารให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดีจะ

ช่วยลดความเสี่ยงในการด าเนินกิจการ รวมถึงสร้างเสริมแนวทางในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล อันจะน ามาซึ่งการบรรลุเป้าหมายที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีการก ากับดูแลและติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด าเนินธุรกิจของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ และการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดการกระท าอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สิน
และชื่อเสียงของธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐาน
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission) เพื่อป้องกันความเสี่ยง และ
เพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย โดยมีการรายงานคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ า
ทุกเดือน  

นอกจากนี้ ธนาคารได้มีการควบคุมดูแลการด าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างสม่ าเสมอ โดย
มอบหมายให้สายงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นประจ าทุกปี 

11.2 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2562 

 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.- 

 1. นายวิชัย  อัศรัสกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. พลเอกเทียนชัย รับพร  กรรมการตรวจสอบ 

 3. นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี นายสันติ ปริวิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 
ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดกระบวนการท างาน ที่เป็นระบบในเรื่องของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริม
การสร้างมูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น Trusted Advisor และให้
ธนาคารมีความโปร่งใส สรุปได้ดังนี้ 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
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 ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในที่เป็นระบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องใน
ตั้งแต่แรก โดยผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense รวมถึงการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานก ากับและบริหารความเสี่ยง ตามหลัก Governance, Risk and Compliance เพื่อสร้างกระบวนการ
ก ากับดูแลที่ดีให้ธนาคาร มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานก ากับ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  และคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง ใน
การส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักธรรมา  

ภิบาลที่ดี 
 ให้ความส าคัญต่อการสร้าง Risk Culture ผลักดันให้การด าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลักของ

ธรรมาภิบาล โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการกรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน 1 ความยั่งยืน) เพื่อให้กรุงไทยคุณธรรมเป็น
พื้นฐานส าคัญ น าไปสู่เป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai” และการด าเนินการตามนโยบาย Zero Internal 

Fraud โดยให้ด าเนินการกับพนักงานผู้กระท าทุจริต อย่างจริงจัง รวดเร็ว ไม่ว่าความเสียหายจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด  
ผู้ทุจริตต้องได้รับโทษทางวินัย และทางกฎหมาย  

 ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สนับสนุนการตรวจสอบเชิงรุกแบบ Proactive Audit โดยน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ ตรวจติดตามความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนถึงการน า ระบบ 
Robotic Process Automation เข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ รวมทั้งยกระดับการป้องกัน แก้ไข ปัญหา
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาดในเชิงระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร  

 พัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกรรมที่มีความซับซ้อน สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและ
การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
รวมทั้งทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ Digital Banking และบรรลุผลการเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานรับตรวจ  

 ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  
โดยหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ ยวข้อง มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้ 

กรรมการตรวจสอบ  จ านวนครั้งที่เข้าประชุม 

นายวิชัย  อัศรัสกร   14  (ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562) 
พลเอก เทียนชัย รับพร   20 

นางนิธิมา เทพวนังกูร  15 (ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562) 
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สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ าปีของธนาคาร 
และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือกับ
ผู้สอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการ
บัญชีที่ส าคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบการเงิน และรายงานทางการเงิน จัดท า
ขึ้นตามข้อก าหนดของกฎหมาย และมาตรฐานบัญชีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9  

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ  

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความ

เสี่ยง ผ่านสรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารด้านต่างๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตาม
การจัดท าระบบการควบคุมภายในและการจัดท าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการ
ควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาผลการ

ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
ผลการตรวจสอบของหน่วยงานก ากับ และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของ
ข้อมูลซึ่งใช้ประกอบการยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อนุมัติแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบ
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ภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ าปี คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ าปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและ
พัฒนา แผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดัชนีวัดผล
การปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ ประจ าปีของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของ
สายงานตรวจสอบภายใน ติดตามการด าเนินการแก้ไขในประเด็นที่ส าคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
แผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการ
จัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 

 

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดี ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ผู้สอบบัญชี 
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้ สอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี ผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการธนาคาร และน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต แนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความ
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็น
อย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงิน
ของธนาคาร และการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไป ผู้สอบบัญชีมีความอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุม
ภายใน มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่
มีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน 

 

 

 

 

                                                 (นายวิชัย อัศรัสกร) 
                                                                   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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12.1 รายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทร่วม บริษัทย่อย และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

12.1.1 รายการระหว่างกันที่ส าคัญ 

รายละเอียดเงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

 หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินให ้

กู้ยืม 

ภาระ
ผูกพัน 

เงินให้ 
กู้ยืม 

ภาระ
ผูกพัน 

ธนาคาร
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

กรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกัน 

บริษัทย่อย       

บจ.กรุงไทยกฎหมาย -- -- -- -- 100.00 นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ
บริการ 

9.00 0.96 8.45 0.56 100.00 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง 
นายชาญชัย สินศุภรัตน์ 

บจ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส 2,356.11 4.55 2,088.64 4.55 100.00 นายธวัชชัย ชีวานนท์ 

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 0.03 -- 0.06 -- 100.00 - 

บจ.กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ -- -- -- -- 100.00 - 

บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 9,825.38 0.98 3,693.43 0.89 100.00 นางประราลี รัตน์ประสาทพร 
นายชาญชัย สินศุภรัตน์ 

บมจ.บัตรกรุงไทย 3,190.59 0.50 3,490.56 0.50 49.10 นางประราลี รัตน์ประสาทพร 
นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง 

บจ. เคทีซี นาโน -- -- -- -- 24.95 - 

บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ) -- -- -- -- 24.95 - 

บริษัทร่วม 

บริษัทร่วม 

      

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 0.55 -- 0.59 5.00 45.00 นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 2,000.12 1.80 5,738.65 2.09 49.00 นายปฏิเวช สันตะวานนท์ 

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล 

นายธวัชชัย ชีวานนท์ 

บล. กรุงไทย ซีมิโก(้1)
 0.58 -- 605.53 -- 50.00 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง 

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ ์
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน ์

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช 

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต -- 0.85 -- 0.85 50.00 นางประราลี รัตน์ประสาทพร 
นายรวินทร์ บุญญานุสาสน ์

บจ. เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ -- -- -- --    19.82 นายผยง ศรีวณิช 

บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) -- -- -- --    22.17 นายธวัชชัย ชีวานนท์ 

12.  รายการระหว่างกัน 
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 หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินให ้

กู้ยืม 

ภาระ
ผูกพัน 

เงินให้ 
กู้ยืม 

ภาระ
ผูกพัน 

ธนาคาร
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

กรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกัน 

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทอื่นๆ  
(บริษัทท่ีธนาคารถือหุ้น ต้ังแต่ร้อยละ 
10 ขึ้นไป)  

 

     

บมจ.ทิพยประกันภัย 0.48 20.89 0.52 19.04     10.00 นายสุรธันว์ คงทน 

บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -- -- -- --     10.00 นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล 

บจ.เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี -- -- -- --     10.00 - 

บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล -- 0.67 -- 0.67     12.42 - 

บมจ.แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป -- 0.29 -- 0.29     16.09 - 

บมจ.อัลฟาเทค อีเลคทรอนิคส์ -- -- -- --     30.51 - 

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี(2) 8,949.19 -- 8,490.43 --   40.49 - 

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส าหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1 

-- -- -- -- 88.11 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง 

กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส าหรับ
ธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2 

-- -- -- -- 85.84 นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง 

บริษัททีเกี่ยวข้อง 
 (มีกรรมการร่วมกัน) 

 
     

บมจ.การบินไทย(3)
 10.95 -- 3,510.52 -- -- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 

บมจ.ไออาร์พีซี 3,850.00 333.47 2,750.00 -- -- นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 

บมจ.ปตท. -- 44.67 5,001.29 11.00 -- นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์

นายวิชัย  อัศรัสกร 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย(3)

 

0.03 -- 0.02 -- -- นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 0.02 -- 0.01 -- -- นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 3,005.00 -- 3,005.09 -- -- นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 

บจ.พาเนล พลัส 0.35 -- 0.19 -- -- นายวิชัย  อัศรัสกร 
บมจ.เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น 97.93 -- 90.62 -- -- นายวิชัย  อัศรัสกร 
บมจ.ดุสิตธานี -- 80.48 662.00 80.48 -- ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(3) 14,245.74 11,153.13 12,208.91 4,090.23 -- นายดิสทัต โหตระกิตย ์

การรถไฟแห่งประเทศไทย 17,509.00 -- 18,855.15 -- -- นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ 
บมจ.ทีพีบีไอ 162.69 22.82 255.63 35.07 -- นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ 
บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป(3)

 0.03 -- 0.02 -- -- นายสมชัย  บุญน าศิริ 
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หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค.  61 31 ธ.ค . 62 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินให ้

กู้ยืม 

ภาระ
ผูกพัน 

เงินให้ 
กู้ยืม 

ภาระ
ผูกพัน 

ธนาคาร
ถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

กรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกัน 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง  
(มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน)  

 
     

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ(3) 5,970.48 533.63 6,867.87 1,227.63 5.21 นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ ์
(1) เดิมชื่อ บล.เคที ซิมิโก้ 
(2) ธนาคารได้แสดงรายการเงินให้กู้ยืมและภาระผูกพันของ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เน่ืองจากธนาคารได้ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหน้ี ตั้งแต่ปี 2561 

(3) ในปี 2562 ไม่ใช่บริษัทท่ีมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 

รายละเอียดเงินรับฝาก และ รายได้และค่าใช้จ่าย ของธนาคารจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม 

  หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 31 ธ.ค.  61 31 ธ.ค . 62 

บริษัทย่อย   

เงินรับฝาก 3,547 2,898 

บริษัทร่วม   

เงินรับฝาก 2,786 3,321 

บริษัทย่อย   

รายได้ดอกเบ้ีย 473 252 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 15 14 

รายได้อื่น 999 946 

ค่าใช้จ่ายอื่น 6,820 6,828 

บริษัทร่วม 

 

  

รายได้ดอกเบ้ีย 21 93 

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 181 162 

รายได้อื่น 2,558 2,410 

ค่าใช้จ่ายอื่น 257 226 
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12.1.2 รายการระหว่างกันของธนาคารและบริษัทร่วม บริษัทย่อย 

 รายการค้าระหว่างกัน  
บริษัทย่อย 

 1) ธนาคารได้มอบให้บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส ด าเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แก่ธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามโครงการและระบบงานต่างๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคาร โดยให้บริการแก่
ธนาคารเกี่ยวกับการควบคุม บ ารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การให้ค าปรึกษาเบื้องต้นและฝึกอบรมในลักษณะ
ต่างๆ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการให้บริการ ตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ซึ่งบริษัท
คิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 3,545 ล้านบาท 
และ 3,399 ล้านบาท ตามล าดับ 

 ธนาคารให้บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินการแทนธนาคารในการด าเนินการตามโครงการ  GFMIS ในระยะ 

ที่ 2 ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารกับภาครัฐโดยส านักงานก ากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2548 นอกจากนี้ภาครัฐกับธนาคารได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งว่าจ้างให้ธนาคารด าเนินการด้าน
ระบบและการบ ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับสัญญาว่าจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2563 อยู่ระหว่างรอการลงนามร่วมกัน ซึ่งภาครัฐได้แจ้งให้ธนาคารทราบว่า พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 2563 ออกใช้ไม่ทัน แต่เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังคงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 131 ล้านบาท 

  2) ธนาคารรับด าเนินการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย 
ระเบียบ วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจ านวนหนี้ สถานะของหนี้ พร้อมกับการรับช าระหนี้ ติดตามทวง
ถามหนี้ และด าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด 
ด าเนินคดีต่อลูกหนี้ของ กยศ.แทนธนาคาร โดยธนาคารจ่ายค่าธรรมเนียมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 เป็นจ านวน 590 ล้านบาท และ 787 ล้านบาท ตามล าดับ 

 3) ธนาคารได้มอบหมายให้บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ เป็นผู้ด าเนินการให้บริการรับ -

ส่งเงินสด เงินตราต่างประเทศ/ตราสารต่างประเทศ/ตราสารทางการเงิน และ/หรือทรัพย์สินของธนาคาร ให้บริการบริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมของธนาคาร ให้บริการบริหารอาคารของธนาคาร และบริการอื่น ๆ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และ 2561  มีค่าใช้จ่ายเป็นจ านวน 2,371 ล้านบาท และ 2,343  ล้านบาท ตามล าดับ 

 4) ธนาคารมีค่าจ้างในการบริหารจัดหาและติดตั้งเครื่อง EDC ส าหรับให้บริการรับแลกเงินตรา
ต่างประเทศให้ บมจ.บัตรกรุงไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 0.3 ล้านบาท และ 0.5 
ล้านบาท ตามล าดับ 

 5) ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษัทย่อย [รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1) ถึง 4)] ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 6,828 ล้านบาท และ 6,820 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตราที่ 
ตกลงระหว่างกัน 
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 6) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญา ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 จ านวน 857 ล้านบาท และ 903 ล้านบาท ตามล าดับ 

 7) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทย่อยเช่าใช้พื้นที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 เป็นจ านวน 20 ล้านบาท และ เป็นจ านวน 20 ล้านบาท ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 

 การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน 

 รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยจ่ายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจ านวนเงินในสัญญา
และบางรายการก าหนดจ านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus 

 รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดท างบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว 

 บริษัทร่วม 

 1) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทร่วมเช่าใช้พื้นที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 
2561 เป็นจ านวน 0.5 ล้านบาท และ 1.2 ล้านบาท ตามล าดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 

 2) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงาน
สนับสนุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จ านวน 2,231 ล้านบาท และ 2,483 ล้านบาท ตามล าดับ 
ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน 

 นโยบายการก าหนดราคาระหว่างกัน 

เพื่อเป็นการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้
ก าหนดให้ใช้ราคาตลาดหรือราคายุติธรรมในการท าธุรกรรมทุกประเภท ยกเว้นมีกฎเกณฑ์ของสถาบันก ากับก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน ก็จะถือให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว 

 

12.2  ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 

รายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นในปี 2562 เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุน
ธุรกิจปกติของธนาคาร และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไปเช่นเดียวกับรายการที่ธนาคารกระท ากับบุคคลภายนอก 
โดยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นนั้นมีความจ าเป็นเพื่อการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนการด าเนิน
ธุรกิจ โดยธนาคารได้พิจารณารายการระหว่างกันของธนาคารหรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของธนาคารหรือบริษัทย่อยแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารได้รับและจ่าย
ค่าตอบแทนในราคาตลาดหรือราคายุติธรรม รวมทั้งธนาคารได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันก ากับที่เกี่ยวข้อง
กับเรื่องดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

12.3  มาตรการการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ธนาคารได้ให้ความส าคัญต่อการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการท ารายการระหว่างกัน  หรือ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยในขั้นตอนอนุมัติการท ารายการ ธนาคารได้มีการพิจารณาถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างรอบคอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  สมเหตุสมผล  มีความเป็นอิสระ  ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี   ยึดมั่นในจรรยาบรรณของการ
ด าเนินธุรกิจ และหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร และเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการท ารายการระหว่างกัน หรือรายการที่
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เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อก าหนดของสถาบันก ากับ  ธนาคารได้มีการมอบหมายให้ “กลุ่มก ากับงาน
กฎเกณฑ์  สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย” ท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันก ากับก าหนด  

ทั้งนี้ หากรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่ สถาบันก ากับก าหนดหรือธนาคารมี
ระเบียบปฏิบัติว่าการท ารายการนั้นจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร เพื่อป้องกันมิให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ธนาคารได้ก าหนดข้อพึงปฏิบัติของกรรมการธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติการท ารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้ ดังนี้ 

1) กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูลรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการระหว่างกัน ตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2) ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีการท ารายการที่
เกี่ยวโยงกันให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3) การให้สินเชื่อหรือลงทุนในกิจการที่กรรมการมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการธนาคารด้วยมติเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องก าหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ ตามการค้าปกติของธนาคาร 
และปฏิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป 

12.4  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 การท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคตของธนาคารหรือบริษัทย่อย มีความเป็นไปได้ว่า
จะเกิดขึ้นตามการด าเนินธุรกิจทั่วไป หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการที่จะกระท านั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ธนาคาร
และผู้ถือหุ้น โดยการท ารายการเหล่านั้นจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถาบันก ากับและมาตรการที่ธนาคารได้ก าหนด
ขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการเป็นวิธีปฏิบัติไว้ชัดเจน 

 นอกจากนี้ การท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต ธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบัติเช่น
เดียว กับการท ารายการกับลูกค้าทั่วไป มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่างไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกันพึง
กระท า ค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการท ารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และต้องเปิดเผย
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันเหล่านั้นให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของ
สถาบันก ากับ 
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 ส่วนท่ี 3 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

13.1 งบการเงิน 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในปี 2560 - 2562 

 ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2560, 2561 และ 2562 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด มีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปีข้างต้นนี้  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

 

13.  ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 
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13.1.2 งบการเงินโดยสรุปป ี2560 - 2562 

งบการเงินในปี 2560 - 2562 ทั้งงบดุล งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ  ดังนี้ 
งบแสดงฐานะการเงิน 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

2562 2561 2560 2562 2561 2560 

สินทรัพย์       

เงินสด 68,434 68,878 73,573   68,362  68,661 73,335  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 338,771 372,514 549,670   338,274  371,764 549,180  

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 67,350 33,595 58,522   67,350  33,595 58,522  

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์ 55,811 36,230 33,833   55,812  36,231 33,843  

เงินลงทุนสุทธิ 395,228 223,333 209,515   395,174  223,229 209,312  

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบรษิัทร่วมสุทธ ิ 30,946 16,834 18,725   10,830  10,698 10,698  

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ           

เงินให้สินเชื่อแก่ลกูหน้ี 2,090,343 2,025,130 1,939,928   2,006,349  1,948,748 1,865,483  

ดอกเบี้ยค้างรับ 5,159 5,424 5,211   4,569  4,878 4,691  
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับ 2,095,502 2,030,554 1,945,139   2,010,918  1,953,626 1,870,174  
หัก  รายได้รอตัดบัญช ี  (469) (925) (1,846)  (36) (46) (87) 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    (135,228) (133,755) (125,364)  (126,732) (125,340) (116,726) 

      หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหน้ี  (40) - (17)  (40) - (17) 
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ีและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,959,765 1,895,874 1,817,912   1,884,110  1,828,240 1,753,344  

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 133 208 153   133  208 153  

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 32,183 35,983 35,510   32,176  35,913 35,486  

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 24,201 26,501 26,019   22,294  24,593 24,414  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 3,900 3,944 3,906   1,398  995 895  

สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 8,165 5,128 4,593   5,697  2,666 2,130  

รายได้ค้างรับ 3,487 3,837 3,476   3,193  3,627 3,188  

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 23,842 16,344 18,803   23,555  15,761 17,083  

รวมสินทรัพย์ 3,012,216 2,739,203 2,854,210   2,908,358  2,656,181 2,771,583  

หน้ีสิน       

เงินรับฝาก  2,155,865  2,039,602 2,070,875   2,158,460  2,042,948 2,073,594  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  215,823  157,396 228,691   208,240  152,000 219,067  

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม  4,744  5,580 5,292   4,744  5,580 5,292  

ภาระในการสง่คืนหลักทรัพย์  67,350  33,595 58,522   67,350  33,595 58,522  

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์  51,869  32,345 30,284   51,869  32,345 30,284  

ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้ืม  96,841  95,205 110,626   51,323  50,521 67,271  

ภาระของธนาคารจากการรับรอง  133  208 153   133  208 153  

ประมาณการหน้ีสิน  15,240  11,838 12,626   13,776  10,735 11,525  

หน้ีสินอื่น  56,025  49,293 42,922   48,240  40,744 35,746  

รวมหน้ีสิน  2,663,890  2,425,062 2,559,991   2,604,135  2,368,676 2,501,454  
ส่วนของเจ้าของ       

รวมส่วนของเจ้าของ  348,326  314,141 294,219  304,223 287,505 270,129  

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ  3,012,216  2,739,203 2,854,210 2,908,358 2,656,181 2,771,583  
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2562 2561 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
2562 2561 2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
รายได้ดอกเบีย้ 122,971 119,770 122,886  108,320 105,937 109,374  
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,655 36,081 36,023  33,161 34,561 34,426  
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,316 83,689 86,863  75,159 71,376 74,948  
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596 29,493 28,638  23,275 23,587 23,358  

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6,359 5,831 4,617  4,706 4,197 3,095  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,237 23,662 24,021  18,569 19,390 20,263  

ก าไรสุทธิจากธรุกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ 3,197 3,500 3,232  3,196 3,493 3,220  
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน 4,372 435 929  4,375 435 925  

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,425 1,130 2,264  - - - 

รายได้จากเงินปันผล 496 453 415  2,475 1,860 3,435  

รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ - 

 

 

- 1,636 - - 1,636 

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 4,615 

125,658 

4,352 3,864  1,111 655 996  
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 125,658 117,221 123,224  104,885 97,209 105,423  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 31,390 29,226 27,439 25,484 23,635 21,996  

ค่าตอบแทนกรรมการ 109 93 99  65 58 72  

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ ์ 8,942 8,792 8,561  5,327 5,067 4,971  

ค่าภาษีอากร 4,363 4,303 4,364  3,802 3,789 3,879  

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรพัย์สินรอการขาย 7,219 269 - 7,261 255 - 

อื่นๆ 10,451 10,405 9,020 13,538 13,501 11,873  
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 62,474 53,088 49,483  55,477 46,305 42,791  
หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 23,814 26,192 44,833  17,504 20,500 37,500  

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 28,908  31,904 30,404 25,132  

ภาษีเงินได้ 7,232 6,852 4,798  5,578 5,303 3,820  
ก าไรสุทธิ 32,138 31,089 24,110  26,326 25,101 21,312  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน        

ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 1,586 219 575  1,606 210 575  

ก าไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน - - 805  - - 805  

ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานใน
ต่างประเทศ 

(16) (207) 193  (16) (207) 193  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบรษิัทร่วม 12,823 (2,806) 2,883  - - - 

ภาษีเงินได้เกี่ยวกบัก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (จัดรายการใหม่ฯ) (317) (44) (276) (321) (42) (276) 
การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (180) (8) (13) (181) (8) (13) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยฯ (990) 1,122 (1,149) (865) 1,063 (1,125) 
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (ไม่จัดรายการใหม่ฯ) 234 (223) 233  209 (211) 228 

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธ ิ 13,140 (1,947) 3,251  432 805 387  

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม 45,278 29,142 27,361  26,758 25,906 21,699  

การแบ่งปันก าไรสุทธิ       

ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 29,284 28,491 22,440  26,326 25,101 21,312  
ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,854 2,598 1,670  - - - 

ก าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่       

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 2.09 2.04 1.61  1.88 1.80 1.52  
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2562 2561 

 

2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
2562 2561 

 

2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 28,908 31,904 30,404 25,132 

รายการปรับกระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น       

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน       

ค่าเสื่อมราคาและรายจา่ยตัดบัญช ี  2,764  2,745 2,954  1,326  1,265 

 

1,405 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า  23,814  26,192 44,833  17,504  20,500 37,500 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย  (1,425) (1,130) (2,264) - - - 

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์  20  (44) (4) (3) (36) (2) 
ก าไรจากการช าระบญัชีเงินลงทุนในบรษิทัย่อย - 

 

- - - - (252) 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน  (4,415) (426) (664)  (4,415) (426) (664) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทนุ  (362) (75) (86)  (362) (75) (86) 
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าทรพัย์สินรอการขาย  7,219  269 (2)  7,261  255 (13) 
ขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าเงนิลงทุน  43  (9) (13)  39  (9) (9) 
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์อื่น  156  545 95  156  545 95 

ส่วนลดมูลค่าเงินลงทุนตัดบัญชี  (142) (93) (167)  (134) (89) (165) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ  5,381  (696) (43)  5,381  (696) (42) 
ประมาณการหน้ีสินเพิ่มขึ้น  2,354  111 242  2,176  274 84 

รายได้ค้างรับอ่ืนลดลง (เพิม่ขึ้น)  680  (477) (780)  764  (556) (757) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นเพิม่ขึ้น (ลดลง)  (245) 2,075 (2,509) (389) 2,030 (2,575) 
   75,212 66,928 70,500  61,208  53,386 59,651 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ  (88,316) (83,689) (86,863)  (75,159) (71,376) (74,948) 
รายได้เงินปันผล  (496) (453) (415)  (2,475) (1,860) (3,435) 
เงินสดรับดอกเบีย้  123,038  119,843 123,163  108,430  106,035 109,676 

เงินสดจ่ายดอกเบีย้  (34,043) (35,455) (36,497)  (32,515) (34,016) (34,916) 
เงินสดรับเงินปันผล  495  453 415  495  453 415 

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  (9,264) (6,281) (5,193)  (7,481) (4,717) (3,964) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินด าเนินงาน 

66,626 61,346 65,110 52,503 47,905 52,479 

สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  
  

 
  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  33,612  176,988 (118,091)  33,359  177,248 (117,890) 
สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย ์  (33,755) 24,927 (37,100)  (33,755) 24,927 (37,100) 
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ ์  (19,581)  (2,396) -   (19,581)  (2,389) - 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์พื่อค้า  (25,710) (14,929) 8,704  (25,710) (14,926) 8,721 

เงินให้สินเชื่อ  (91,758) (106,479) (72,349) (77,472) (97,747) (60,076) 
ทรัพย์สินรอการขาย  1,448  855 4,695  1,340  861 4,648 

สินทรัพย์อื่น  (9,057) 2,819 (887)  (9,352) 1,684 (920) 
หนี้สนิด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)       

เงินรับฝาก  116,263  (31,273) 98,471 115,512 (30,646) 98,436 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  58,426  (71,295) 17,520 56,240 (67,067) 17,351 

หน้ีสินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (836) 288 209 (836) 288 209 

ภาระในการสง่คืนหลักทรัพย ์  33,755  (24,927) 37,100 33,755 (24,927) 37,100 

หน้ีสินตราสารอนุพันธ์  19,523   2,061  -  19,523   2,061  - 

หน้ีสินอื่น 

 

 

 

 4,983   1,308  (278)  5,560   598  (378) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 153,939 19,293 3,104 151,086 17,870 2,580 
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งบกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 
2562 2561 

 

 

2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
2562 2561 

 

2560 

(ปรับปรุงใหม่) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดจ่ายในการซื้อหลักทรัพยเ์ผื่อขาย (291,295) (150,051) (143,932) (291,941) (150,702) (143,932) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรพัย์เผื่อขาย  147,236  112,268 133,965  147,879  112,268 133,965 

เงินสดจ่ายในการซื้อตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด  (2,197) (2,504) (1,194)  (1,181) (974) (316) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 2,817 42,508 19,370  1,759  41,513 18,414 

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนท่ัวไป  (524) (363) (358)  (524) (363) (358) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนท่ัวไป  265  295 537  265  295 537 

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย/ร่วม  (117) - (15)  (145) - (15) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายบญัชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม  427  - -  427  - 253 

เงินสดรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย/ร่วม  253  215 2,029  1,979  1,406 3,020 

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน  (949) (679) (512)  (585) (264) (172) 
เงินสดจ่ายในการซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  (2,926)  (1,269) (895)  (2,152)  (612) (453) 
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์  31  100 78  3  35 2 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (146,979) 520 9,073 (144,216) 2,602 10,945 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       

เงินสดรับจากตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มืระยะยาว  30,115  9,065 31,500 24,000 - 20,000 

เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกู้ยืมระยะยาว  (26,394) (24,146) (29,857) (21,113) (16,410) (20,288) 
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ  (10,035) (8,525) (12,019) (10,035) (8,525) (12,019) 
เงินสดจ่ายปันผลหุ้นบุริมสิทธิ  (5) (4) (6) (5) (4) (6) 
เงินสดจ่ายปันผลให้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  (1,069) (691) (521) - - - 

เงินสดสุทธิได้ใชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงิน  (7,388) (24,301) (10,903) (7,153) (24,939) (12,313) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงนิจากการด าเนินงานใน

ต่างประเทศ 

 (16) (207) 193  (16) (207) 193 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (444) (4,695) 1,467  (299) (4,674) 1,405 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด  68,878  73,573 72,106  68,661  73,335 71,930 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด  68,434  68,878 73,573  68,362  68,661 73,335 
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13.1.3 อัตราส่วนทางการเงนิท่ีส าคัญปี 2560 – 2562 

อัตราส่วนทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2560 – 2562 ในด้านความสามารถในการท าก าไร ประสทิธิภาพ
การด าเนินงาน วิเคราะห์นโยบายทางการเงิน และคุณภาพสินทรัพย์ 

 หน่วย : ร้อยละ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทย่อย 

  31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 60 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    

อัตราก าไรขั้นต้น   70.26  69.04 70.30 

อัตราก าไรสุทธิ   17.57  17.90 13.83 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้   9.09  9.60 7.99 

อัตราดอกเบี้ยรับ   4.48  4.47 4.64 

อัตราดอกเบี้ยจ่าย   1.45  1.53 1.53 

ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย  3.03  2.94 3.11 

อัตราผลตอบแทนจากการลงทนุ   1.78  1.96 1.89 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์   3.07  2.99 3.13 

อัตราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์   1.02  1.02 0.81 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์(เท่า)  0.06  0.06 0.06 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)    

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น (เท่า)  7.65  7.72 8.70 

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินกู้ยืม   92.58  94.57 88.63 

อัตราส่วนเงินให้กู้ต่อเงินฝาก   96.94  99.25 93.59 

อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม   80.93  84.11 80.89 

อัตราการจ่ายเงินปันผล(1)  -    40.00 40.02 

อัตราส่วนคุณภาพของสินทรัพย์ (Asset Quality Ratio)    

อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูต่อสินเชื่อรวม   6.46  6.59 6.45 

อัตราส่วนหนี้สูญต่อสินเชื่อรวม   1.14  1.29 2.30 

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม   4.33  4.53 4.19 

อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม   0.25  0.27 0.27 

(1) อัตราการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 รอการอนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ภายในเดือนเมษายน 2563 

หมายเหตุ สูตรการค านวณอัตราส่วนตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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14.1 ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน  

ดัชนีเศรษฐกิจ Y2560 Y2561 Q1/2562 Q2/2562 Q3/2562 Q4/2562  Y2562 

การเติบโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) 

4.1 4.2 2.9 2.4 2.6 1.6 2.4 

การเติบโตของมูลค่า
การส่งออกสินค้า 
(ดอลลาร์สรอ.)  

9.4 7.9 -3.8 -4.2 0.0 -4.9 -3.3 

การเติบโตของมูลค่า
การน าเข้าสินค้า 
(ดอลลาร์สรอ.) 

13.1 14.2 -3.0 -4.0 -6.8 -7.6 -5.4 

การลงทุนภาคเอกชน  2.9 4.1 4.3 2.1 2.3 2.6 2.8 

การอุปโภคบริโภค
ภาคเอกชน 

3.1 4.6 4.8 4.7 4.3 4.1 4.5 

สัดส่วนหนี้ภาค
ครัวเรือนต่อ GDP 

78.3 78.6 78.7 78.9 79.3 n.a. n.a. 

  ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย 

ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างมหาอ านาจอย่างจีนและสหรัฐฯ ท าให้เศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวเพียงร้อยละ 2.4 
แผ่วลงจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 การส่งออกของไทยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปี จากการค้าระหว่างประเทศที่ชะลอ
ตัวลงทั่วโลก การส่งออกที่หดตัวท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในประเทศ 
โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชนที่ชะลอตัวลงค่อนข้างมาก ด้านการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวลงเล็กน้อย ตามยอดขายรถยนต์ที่
หดตัว และรายได้เกษตรที่ยังอยู่ในระดับต่ า แต่ก าลังซื้อของครัวเรือนได้รับแรงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากมาตรการกระตุ้นการ
บริโภคของภาครัฐ ท่ามกลางหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 

นอกเหนือจากความท้าทายด้านเศรษฐกิจแล้ว การแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภค และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นสิ่งที่อาจส่งผลต่อรายได้และ
รูปแบบการด าเนินธุรกิจของธนาคารและลูกค้า  นอกจากนี้ ธนาคารเผชิญความท้าทายจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางการ 
เช่น Market Conduct  ที่เข้มงวดขึ้น มาตรการก าหนดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน  (Loan to Value: LTV) ในสินเชื่อ

14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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เพื่อที่อยู่อาศัยและการเตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทยได้
เตรียมความพร้อมและก าหนดแผนปฏิบัติการต่างๆ เพื่อรองรับความท้าทายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง 

14.2 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรม  
(ใช้งบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ซ่ึง ธปท. น าเสนอข้อมูลตามงบการเงินเฉพาะเท่านั้น) 

• สินเช่ือ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัวร้อยละ 2.96 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เติบโตร้อยละ 2.24 โดย
อุตสาหกรรมโดยรวมชะลอลงจากปีก่อน ตามภาวะเศรษฐกิจ การหันไประดมทุนผ่านตราสารหนี้มากขึ้น และผลกระทบจาก
มาตรการ LTV 

• เงินฝาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.65 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.93 ใกล้เคียงกับปีก่อนโดย
ขยายตัวจากทั้งเงินฝากประจ า เงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน (CASA)   

• ก าไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.88 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.85 จากรายได้พิเศษจากการ
ขายเงินลงทุนของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งเป็นส าคัญ ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.30 สูงกว่าค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.80 ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 4.24 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมหดตัวร้อย
ละ 0.99 

• Net NPLs ลดลงร้อยละ 3.93 โดยคุณภาพสินเชื่อมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ12.56 เร่งขึ้นจากปีก่อนที่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.14 จากผลกระทบของเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ขณะที่ สัดส่วน Net 

NPLs/Loan  อยู่ที่ร้อยละ 1.89 ลดลงจากร้อยละ 1.98 ในปีก่อน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมอยู่ที่ร้อยละ 1.61 สูงกว่าในปีก่อนที่
อยู่ที่ร้อยละ 1.48  

• เงินกองทุนรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.41 โดยมี Total Capital Ratio ที่ร้อยละ 18.66 และ Tier 1 Ratio อยู่ที่ร้อยละ 
14.80 ทั้งนี้ ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.08 ส่งผลให้ Total Capital Ratio อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 19.32 และ 
Tier 1 Ratio อยู่ที่ร้อยละ 16.09 ซึ่งยังคงสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ าที่ ธปท. ก าหนดไว้อยู่มาก  

14.3 รายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รายจ่าย R&D) (โดยรายจ่ายดังกล่าวสามารถ
น ามาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้)  

  ในปี 2562 ธนาคารไม่มีรายจ่ายเพื่อท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะน าไปใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ. 
2559 
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14.4 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน (เปรียบเทียบ ปี 2562 และ 2561)  

ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย 

ภาพรวมผลประกอบการประจ าปี 2562 

ส าหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 29,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจาก
การได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านองจ านวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้
จากการด าเนินงานอื่นๆ (ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากการกันส ารองจากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขาย และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก าไรสุทธิส่วนที่เป็น
ของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นรายการพิเศษ 
(“รายการพิเศษ”)  

รายได้รวมจากการด าเนินงาน เท่ากับ 125,658 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 7.2 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่รวม
รายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านองในไตรมาส 1/2562 รายได้รวมจากการด าเนินงาน เติบโตร้อยละ 3.9 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 หากไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านองใน 

ไตรมาส 1/2562 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย NIM เท่ากับ ร้อยละ 
3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 ในปี 2561 จากผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอัตรา
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้ว่ามีการบริหารจัดการต้นทุนทางการ
เงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการด าเนินการอื่นๆ ที่เติบโต  
ร้อยละ 42.9 ซึ่งเป็นผลจากก าไรสุทธิจากเงินลงทุน ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และก าไรจาก
การขายทรัพย์สินรอการขาย ในขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิลดลงร้อยละ 1.8  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 โดยมีสาเหตุหลักจากส ารองจากการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตาม
เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และจากการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงานที่มีผลบังคับใช้ในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวม
รายการพิเศษดังกล่าว ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับธนาคารมี
รายได้รวมจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ธนาคารและบริษัทย่อยมี Cost to Income ratio ที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 

ร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29 ในช่วงเดียวกันของปี 2561  
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จากนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 131.76 จากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 
2561  

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากับ ร้อยละ 4.33 
ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ในขณะที่อัตราส่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561  ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจทางการเงิน มี
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยง เท่ากับร้อยละ 15.24 และ 
ร้อยละ 19.01 ตามล าดับ 
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ก) ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสและปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ก.1) ภาพรวมผลการด าเนินงานและก าไรสุทธิ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธ ิ 88,316 83,689 5.5 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธ ิ 23,237 23,662 (1.8) 
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ 14,105 9,870 42.9 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 125,658 117,221 7.2 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ 62,474 53,088 17.7 

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

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 23,814 26,192 (9.1) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 39,370 37,941 3.8 

ภาษีเงินได ้ 7,232 6,852 5.6 

ก าไรสุทธ ิ 32,138 31,089 3.4 

ก าไรสุทธิสว่นที่เป็นของธนาคาร 29,284 28,491 2.8 

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

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

(1) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนส ารอง (หนี้สญู หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่าฯ) และภาษีเงินได้ 
(2) ROA และ ROE ค านวณจากก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร ต่อสนิทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย 

(3) หากไม่รวมรายการพิเศษ ROA ส าหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 1.17 และ ROE ส าหรับปี 2562 เท่ากับร้อยละ 10.46  

ผลประกอบการปี 2562 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร 
เท่ากับ 29,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 จากรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่มาจากการ
ได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านองจ านวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และรายได้จาก
การด าเนินงานอื่นๆ (ก าไรสุทธิจากเงินลงทุน) แม้ว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากการกันส ารองจากการด้อยค่า
ทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่ายจากการตั้งส ารองผลประโยชน์พนักงาน หากไม่รวมรายการพิเศษดังกล่าว ก าไรสุทธิส่วนที่
เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.2 จากปี 2561 
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ก.2) รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
 หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ดอกเบี้ย 122,971 119,770 2.7 

  - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 7,113 9,882 (28.0) 
  - เงินลงทุนและธุรกรรมเพ่ือค้า 482 325 48.5 

  - เงินลงทุนในตราสารหนี ้ 4,943 3,807 29.8 

   - เงินให้สินเช่ือ 109,784 104,681 4.9 

  - การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 428 936 (54.3) 
  - อ่ืนๆ 221 139 59.5 

หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 34,655 36,081 (4.0) 
  - เงินรับฝาก 17,861 19,445 (8.1) 
  - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,532 2,707 (6.5) 
  - เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 9,978 9,705 2.8 

  - ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 4,085 4,093 (0.2) 
  - อ่ืนๆ 199 131 51.5 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 88,316 83,689 5.5 

อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) 4.48(1)
 4.47  

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) 1.46 1.53  

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM 3.22(1)
 3.13  

(1) หากไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ านองจ านวน 3,899 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อยู่ที่
ร้อยละ 4.34 และ NIM อยู่ที่ร้อยละ 3.07 ส าหรับปี 2562 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิปี 2562 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เท่ากับ
88,316 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 เป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด
ทรัพย์สินหลักประกันจ านองจ านวน 3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินรับฝากที่ลดลงจากการ
บริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน หากไม่รวมรายการดังกล่าว รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยธนาคารมุ่งเน้นการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง ประกอบกับธนาคารยังคง
บริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามธนาคารได้รับผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ ยเงินให้
สินเชื่อ ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (NIM) ที่ไม่รวมรายได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน
หลักประกันจ านองในไตรมาส 1/2562 เท่ากับร้อยละ 3.07 ลดลงจากร้อยละ 3.13 ในปี 2561 
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ตารางการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 

 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 30 มิ.ย. 62 31 มี.ค. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 61 

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. 
(%) 

1.25%(1)
 1.50% 1.75% 1.75% 1.75% 1.50% 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก(%)(2)       

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

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

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

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

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเช่ือ(%)       

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

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

   -  MRR 6.870% 6.870% 7.120% 7.120% 7.120% 7.120% 

(1)   คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% จาก 1.25% เป็น 1.00%  มีผลในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  
ทั้งนี้ ธนาคารได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (Minimum Loan Rate : MLR) ลง 0.25% จาก 6.025% 
เป็น 5.775% มีผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

(2)  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมาตรฐานส าหรับบุคคลธรรมดา 

 ก.3) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 
  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,596 29,493 0.4 

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 6,359 5,831 9.1 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสทุธิ 23,237 23,662 (1.8) 

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2562 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เท่ากับ 23,237 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.8  

สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการแบ่งตามผลิตภัณฑ์หลัก 

 ปี 2562 ปี 2561 

ค่าธรรมเนียมที่เก่ียวเนื่องกับสินเชื่อ 8% 9% 

ค่าธรรมเนียมบริการบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 51% 50% 

ค่าธรรมเนียม Cash Management 6% 7% 

ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ Bancassurance 9% 9% 

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(1) 26% 25% 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 100% 100% 

(1)ค่าธรรมเนียมจาก Mutual Fund ธุรกิจ Global Market และบริการอื่นๆ 
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ก.4) รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/(ลด) 

   ร้อยละ 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ 

 3,197  3,500 (8.7) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทนุ  4,372  435 906.2 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย  1,425  1,130 26.1 

รายได้จากเงินปันผล  496  453 9.3 

อื่นๆ  4,615  4,352 6.0 

รวมรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ  14,105  9,870 42.9 

รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ ปี 2562 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ด าเนินงานอื่นๆ เท่ากับ 14,105 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.9 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากก าไรสุทธิจากเงินลงทนุ ส่วนแบ่งก าไรจาก
เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย และก าไรจากการขายทรัพยส์ินรอการขาย (รายได้อ่ืน)  

ก.5) ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับพนักงาน  31,390  29,226 7.4 

ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับอาคาร สถานท่ี และอุปกรณ์  8,942  8,792 1.7 

ค่าภาษีอากร  4,363  4,303 1.4 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ทรัพย์สินรอการขาย  7,219  269 2,580.5 

อื่นๆ(1)  10,560  10,498 0.6 

รวมคา่ใช้จา่ยจากการด าเนินการอื่นๆ  62,474  53,088 17.7 

อัตราส่วนคา่ใช้จา่ยต่อรายได้ (ร้อยละ) 49.72(2) 45.29  

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไม่รวมรายการพิเศษ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ช่วงปี 2562 เทา่กับร้อยละ 43.58  
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอ่ืนๆ ปี 2562 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานอื่นๆ เท่ากับ 62,474 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 จากการส ารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และค่าใช้จ่าย
ส ารองผลประโยชน์พนักงานในไตรมาส 3/2562 หากไม่รวมรายการพิเศษ ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ อยู่ในระดับใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับธนาคารมีรายได้รวมจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Cost to income ratio ที่ไม่รวม
รายการพิเศษที่ร้อยละ 43.58 ลดลงจากร้อยละ 45.29 ในช่วงเดียวกันของปี 2561 

ก.6) หนีสู้ญ หนี้สงสัยจะสูญ 

  หน่วย : ล้านบาท 

 ปี 2562 ปี 2561 เพิ่ม/(ลด) 
   ร้อยละ 

หน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ(1)
 23,814 26,192 (9.1) 

ส าหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ จ านวน 23,814 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.1 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยได้พิจารณาถึงทิศทางสินเชือ่ด้อยคุณภาพที่มีการปรับตัวในทางที่ดีขึ้น และระดับความเพียงพอ
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS9) ที่จะมีผลบังคับใชใ้นป ี 2563 ทั้งนี้ ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสญูต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) อย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สญู และ
หนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง โดยมี Coverage Ratio เท่ากับ ร้อยละ 131.76 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพิม่ขึ้นจาก
ร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561  
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ข) ฐานะทางการเงิน 

ข.1) สินทรัพย ์

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี ้

เงินให้สินเชื่อจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

 

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ของธนาคารและบริษัทย่อย (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) เท่ากับ 2,089,874 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.2 จากสิ้นปี โดยเพิ่มขึ้นจากลูกค้ารายย่อยหลักทุกกลุ่ม ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และ ลูกค้าภาครัฐ  
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เงินให้สินเชื่อจ าแนกตามประเภทของผู้กู้ (งบการเงินรวม) 

    หน่วย : ล้านบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/(ลด) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ ่  650,267   31.1  630,633 31.1  3.1  

สินเชื่อรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิ  182,986   8.8  179,904 8.9  1.7  

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม(1) 

 332,447   16.0  344,197 17.0 (3.4)  

สินเชื่อรายย่อย  924,268   44.2  870,027 43.0  6.2  

- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั  396,035   18.9  376,734 18.6  5.1  

- สินเชื่อส่วนบุคคล  464,138   22.2  428,668 21.2  8.3  

- สินเชื่อบัตรเครดิต  56,653   2.7  51,062 2.5  10.9  

- สินเชื่อ KTB Leasing  7,442   0.4  13,563 0.7 (45.1)  
สินเชื่ออื่นๆ  375   0.0  369 0.0  1.4  

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

หัก รายได้รอตัดบัญช ี  469   925    
รวม   2,089,874   2,024,205   3.2  

(1)สินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : สินเช่ือที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ านวนการจ้างงาน ≤ 200 คน และจ านวนสนิทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน ≤ 200 ลบ. 
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 คุณภาพสินทรัพย ์

การจัดชั้นสินเชื่อและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

     หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

งบการเงนิรวม 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ยอดสทุธทิี่ใช้
ในการตั้งค่า
เผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

เงินให้สินเชื่อ
และดอกเบี้ย

ค้างรับ 

ยอดสทุธทิี่ใช้
ในการตั้งค่า
เผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ 

ค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ 

1. การจัดชัน้สนิเชือ่       

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

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

จัดชั้นต่ ากว่ามาตรฐาน 12,780 6,429 6,433 14,404 7,899 7,899 

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

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

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

เงินส ารองส่วนเกิน   64,459   58,668 

2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวม(1)

 

   135,268    133,755 

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

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

4. Coverage Ratio(3) 
   ร้อยละ 

131.76 

  ร้อยละ 
125.74 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคา่เผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสรา้งหนี้ ตามงบการเงิน 

(2) NPLs Ratio-Gross และ NPLs Ratio-Net ตามนิยามของธนาคารแห่งประเทศไทย 
(3) Coverage Ratio = ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ /สินเช่ือด้อยคุณภาพ 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (NPLs Ratio-

Gross) ณ 31 ธันวาคม 2562 ที่ร้อยละ 4.33 ลดลงจากร้อยละ 4.53 ณ 31 ธันวาคม 2561  
ในขณะที่ อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลัง

หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs Ratio-Net) เท่ากับร้อยละ 1.83 ลดลงจากร้อยละ 1.94  
ณ 31 ธันวาคม 2561  
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ธนาคารและบริษัทย่อยรักษาระดับอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio)  
โดยมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญตามหลักความระมัดระวัง ทั้งนี้ Coverage Ratio ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 เท่ากับ ร้อยละ 131.76 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 125.74 ณ 31 ธันวาคม 2561  

สนิเชื่อด้อยคุณภาพจ าแนกตามประเภทธุรกิจ 

ข.2) หนี้สิน 

 เงินรับฝาก 

เงินรับฝากจ าแนกตามประเภท 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก เท่ากับ 2,155,865 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 จาก ณ 31 ธันวาคม 2561 โดยมี
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (Fixed deposits)  
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ธนาคารและบริษัทย่อยมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก ณ 31 ธันวาคม 2562 
ที่เท่ากับร้อยละ 96.94 ลดลงเมื่อเทียบกับร้อยละ 99.25 ณ 31 ธันวาคม 2561  

 

ค) แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน 

    หน่วย : ล้านบาท 

 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 เพิ่ม/(ลด) 
 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
(สินทรัพย์) 

 338,771   11.2  372,514 13.6 (9.1)  

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบรษิัทรว่มสุทธิ  426,174   14.2  240,167 8.8  77.4  
เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตดับัญชี)  2,089,874   69.4  2,024,205 73.9  3.2  

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับ
มูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี ้

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

สินทรัพย์อ่ืนๆ  292,665   9.7  236,072 8.6  24.0  

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

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

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 
(หนี้สิน) 

 215,823   7.2  157,396 5.7  37.1  

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  96,841   3.2  95,205 3.5  1.7  

หนี้สินอ่ืนๆ  195,361   6.5  132,859 4.8  47.0  

รวมส่วนของเจ้าของ  348,326   11.5  314,141  11.5   10.9  
- ส่วนของบริษัทใหญ ่  338,287   11.2  305,875 11.2  10.6  

- ส่วนได้เสยีที่ไม่มีอ านาจควบคุม  10,039   0.3  8,266 0.3  21.5  

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

อัตราส่วนเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (หลังหัก
รายได้รอตัดบัญชี) ต่อเงินรับฝาก (ร้อยละ) 

96.94  99.25   

แหล่งเงินทุนที่ส าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 71.6 และ 

แหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ ส่วนของเจ้าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม ทั้งนี้ ธนาคารใช้เงินทุนร้อย
ละ 69.4 ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 14.2 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทร่วม
สุทธิและใช้เงินทุนร้อยละ 11.2 ในรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 

ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวมส่วนที่เป็นของธนาคาร ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 338,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 เมื่อ

เทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  
มูลค่าหุ้นทางบัญชีส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 24.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 21.88 บาทต่อหุ้น เมื่อเทียบกับ  

31 ธันวาคม 2561  
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ง) เงินกองทุนตามกฎหมาย 

 เงินกองทุนตามกฎหมาย (กลุ่มธุรกิจทางการเงิน) 
     หน่วย : ล้านบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน(1)
 

31 ธ.ค. 62(3) อัตราข้ันต่ าที่
ก าหนดโดย 

ธปท. 
ส าหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (2) 

31 ธ.ค. 61(3) อัตราข้ันต่ าที่
ก าหนดโดย

ธปท. 
ส าหรับปี 2561 

(ร้อยละ) (2) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงินกองทุน 

ตอ่สินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 

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

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

เงินกองทุนช้ันที่ 2 75,534   73,718   

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

สินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยง 2,006,423   1,969,203   

(1) งบการเงินภายใต้หลักเกณฑ์การก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท าภายใต้หลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มธุรกิจทางการเงินนี้จะไม่รวมถึง
บริษัทที่ ประกอบธุรกิจประกันภัยหรือประกันชีวิต และบริษทัที่ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 

(2) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จน
ครบซึ่งมากกว่า 2.50% ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคาร
พาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพ่ือรองรับความ
เสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม
เพ่ือรองรับความเสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 และด ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

(3) ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่จัดท าตามเกณฑ์และวิธีการตามประกาศธปท. 
โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นข้อมูลที่ปรับปรุงตามรายงานที่ได้จดัส่งธปท. 
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 เงินกองทุนตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร) 
     หน่วย : ล้านบาท 

งบเฉพาะธนาคาร(1) 

31 ธ.ค. 62 อัตราข้ันต่ าที่
ก าหนดโดย

ธปท. 
ส าหรับปี 2562 

(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 61 อัตราข้ันต่ าที่
ก าหนดโดย

ธปท. 
ส าหรับปี 2561 

(ร้อยละ) (1) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

 

 

จ านวน 

อัตรา 
เงินกองทุน 

ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทุนช้ันที่ 1 ที่เป็นส่วนของ
เจ้าของ 

285,462 14.80 >7.500 272,015 14.35 >6.375 

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

เงินกองทุนช้ันที่ 2 74,616   72,856   

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

สินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความ
เสี่ยง 

1,929,176   1,895,879   

(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิม เพ่ือรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยให้ทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าอีกมากกว่า 0.625% ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ
ซึ่งมากกว่า 2.50% ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัย
ต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส าหรับ
ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยให้ธนาคารทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพ่ิมเพื่อรองรับความ
เสียหายส าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด ารง
เพ่ิมเป็น ร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

ณ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของเท่ากับ  304,705 ล้านบาท 

 (ร้อยละ 15.19 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชั้นที่  1 เท่ากับ 305,805 ล้านบาท (ร้อยละ 15.24  
ของสินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 381,339  ล้านบาท (ร้อยละ 19.01 ของสินทรัพย์ถ่วง
น้ าหนักตามความเสี่ยง) 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ และมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 เท่ากับ 285,462  
ล้านบาท (ร้อยละ 14.80 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 360,078 ล้านบาท (ร้อยละ 
18.66 ของสินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยง) ทั้งนี้ เงินกองทุนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 15,207 ล้านบาทจาก 31 ธันวาคม 2561 
เนื่องจากการโอนก าไรสุทธิงวด มิถุนายน 2562 เข้าเป็นเงินกองทุน  

ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน้ าหนักตามความเสี่ยงในระดับที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธปท. 
อีกทั้งธนาคารได้ประเมินความเพียงพอของอัตราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของทางการ 
และครอบคลุมถึงความสามารถในการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
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จ) วิเคราะห์งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 68,434 
ล้านบาท ลดลง 444 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.64 จากสิ้นปี 2561 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 

1.) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 153,939 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 66,626 ล้านบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของสินทรัพย์จากการด าเนินงาน 
ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ลดลง 33,612 ล้านบาท ในขณะที่สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 
33,755 ล้านบาท และเงินให้สินเชื่อเพิ่มขึ้น 91,758 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากการด าเนินงาน ได้แก่ เงินรับ
ฝากเพิ่มขึ้น 116,263 ล้านบาท รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) เพิ่มขึ้น 58,426 ล้านบาท และภาระในการส่งคืน
หลักทรัพย์ เพิ่มขึ้น 33,755 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินจ่ายคืนเม่ือทวงถาม ลดลง 836 ล้านบาท 

2.) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 146,979 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากมีเงินสดรับจากการจ าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 
147,236 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจ าหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก าหนด 2,817 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดจ่ายจาก
การซื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย 291,295 ล้านบาท และเงินสดจ่ายจากการซื้อตราสารหนี้ที่ถือจนครบก าหนด 2,197 ล้านบาท 

3.) เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 7,388 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ระยะยาว 26,394 ล้านบาท เงินสดจ่ายปันผลหุ้นสามัญ 10,035 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ระยะยาว 30,115 ล้านบาท 

 

หมายเหตุ ตัวเลขการเปลี่ยนแปลง (ร้อยละ) ที่แสดง ค านวณโดยอ้างอิงจากตัวเลขงบการเงิน 
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14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward 

looking) 

 เศรษฐกิจไทยปี 2563 เผชิญหลายปัจจัยเสี่ยง โดยคาดว่าจะเติบโตต่ ากว่าปี 2562 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส าคัญ
คือการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่คาดว่าจะส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก โดยเฉพาะในช่วง
ครึ่งแรกของปี ซึ่งได้ท าให้ภาครัฐเร่งผลักดันนโยบายเร่งด่วน อาทิ มาตรการด้านภาษี มาตรการขยายเวลาช าระหนี้และ
ค่าธรรมเนียม และมาตรการสินเชื่อ เพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเหลือร้อยละ 1.00 ในเดือนกุมภาพันธ์ นอกจากนี้ ภาวะภัยแล้ง และความล่าช้า
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 มีแนวโน้มที่จะกระทบรายได้ของภาคเอกชนและครัวเรือน ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ระดับหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงแล้วคาดว่าจะท าให้การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอตัวลง ทั้งนี้ คาดว่าภาครัฐจะเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ หลังพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 บังคับใช้ และมีมาตรการกระตุ้นการ
บริโภคและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ส าหรับมาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการลดค่าธรรมเนียมโอนและจดจ านอง และการผ่อน
ปรนเกณฑ์สัดส่วนเงินให้สิน เชื่อต่อมูลค่าหลักป ระกัน  (Loan to Value: LTV) ของธปท. คาดว่าจะช่วยกระตุ้นตลาด
อสังหาริมทรัพย์ได้บ้างหลังจากที่ซบเซาในปีที่ผ่านมา ด้านนโยบายการเงินคาดว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินจะคงอัตรา
ดอกเบี้ยตลอดปีที่ร้อยละ 1.25 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสม และเอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
อย่างไรก็ดี ปัจจัยภายนอกยังเต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้ง สงครามการค้าที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อ การออกจากสหภาพยุโรปของส
หราชอาณาจักร การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในเดือนพฤศจิกายน และล่าสุดความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ที่จะ
กระทบต่อราคาพลังงานและภาวะเศรษฐกิจการค้าโลก ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้จะส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของไทย และสร้าง
ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน  

 นอกเหนือจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจแล้ว ธนาคารจะยังเผชิญความท้าทายอื่นๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ
ความคาดหวังของผู้บริโภค โดยเฉพาะการมี Digital Lifestyle มากขึ้น และความต้องการบริการในลักษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละ
ราย ( Personalization Experience) นอกจากนั้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมข้อมูล แม้ด้านหนึ่งเป็นโอกาสใน
การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของธนาคาร แต่อีกด้านหนึ่งก็ก่อให้เกิดความท้าทายจากการปรับตัวให้เท่าทัน อีกทั้งยัง
เปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน เช่น การเชื่อมโยงธุรกิจธนาคารกับหลากหลายระบบนิเวศทางธุรกิจ ท่ามกลางการแข่งขันจากผู้เล่น
ใหม่ๆ เช่น FinTech, e-Commerce และ Telco ขณะที่การบังคับใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของทางการ อาทิ TFRS9 การควบคุมการก่อ
หนี้เกินตัวของประชาชน และการเปิดโอกาสให้ Non-bank สามารถให้บริการทางการเงินได้มากขึ้น เช่น P2P Lending จะท าให้
ธนาคารต้องปรับตัวอย่างต่อเนื่อง  

 เพื่อให้ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของธนาคาร   ธนาคารได้ให้ความส าคัญกับ 5 
Ecosystem  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อม
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครัฐสู่ประชาชน รวมทั้งเป็น
กลไกในการผลักดันนโยบายส าคัญๆ ของประเทศ  กลุ่มการช าระเงิน พัฒนานวัตกรรมการช าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทัล
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แพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงินผ่าน Krungthai 
Corporate Online บริการจ่ายเงินเดือน บริการจ่ายเงินคู่ค้าด้วยระบบโอนเงินอัตโนมัติ และยกระดับบริการสู่ Smart Hospital 
กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน พัฒนา University แอปพลิเคชันเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกมิติการใช้ชีวิตในยุค
ดิจิทัล และกลุ่มระบบขนส่ง ติดต้ังระบบช าระเงินด้วย QR Code ติดต้ังเครื่อง EDC เพื่อรับช าระเงินในรถโดยสาร ขสมก.  

ทั้งนี้   ยุทธศาสตร์ในการด าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี 2563 จะให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ “การต่อยอดธุรกิจ
จากคู่ค้าของลูกค้า” ทั้งจากลูกค้ารัฐบาลที่เป็นลูกค้าหลักและพันธมิตรรายอื่นผ่านการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบส าคัญ คือ การ
เป็น “เรือบรรทุกเครื่องบิน” (Carrier) และ “เรือเร็ว” (Speedboat) ซึ่งแนวคิดการมุ่งสู่ Open Banking บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ 
ของธนาคารจะเป็นรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะเรือเร็ว (สายงานด้านดิจิทัล) ที่ต้องการความคล่องตัวและความรวดเร็ว ใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างการใช้ Data Analytics และ AI เข้ามาท าธุรกิจเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจด้าน Digital Banking ของ
ธนาคารบนรูปแบบและโอกาสธุรกิจใหม่ๆ โดยเมื่อธนาคารค้นพบรูปแบบธุรกิจที่แน่นอนและสามารถต่อยอดธุรกิจ สามารถสร้าง
รายได้ให้ธนาคารเพิ่มเติมได้ ธนาคารก็จะน าเรือบรรทุกเครื่องบิน (สายงานด้าน Traditional Banking) เข้ามาร่วมท าธุรกิจด้วย 
ตัวอย่างเช่น การต่อยอดสนับสนุนสินเชื่อให้กับคู่ค้าของลูกค้าธนาคารในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของโครงการบัตร
สวัสดิการและชิมช้อปใช้ ได้แก่ บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค  บริษัทโมเดิร์นเทรด   ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่  ร้านค้าธงฟ้า
ประชารัฐ  ร้านค้าชุมชน  เป็นต้น  

จากการเข้าร่วมวางรากฐานโครงสร้างพื้นฐานการเงินของประเทศไทยหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ธนาคาร
ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าใหม่  ฐานเงินฝากและสินเชื่อของ
ธนาคาร ซึ่งสะท้อนจากความส าเร็จของกรุงไทย NEXT  บัตร Krungthai Travel Card บัตรแรกที่สามารถแลกเงินตราต่างประเทศ
ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมงในอัตราพิเศษถึง 18 สกุล  การสนับสนุนกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  โครงการบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐ  โครงการชิมช้อปใช้ แอปพลิเคชั่นถุงเงินกับร้านค้าตลอดจนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั่วประเทศ   ท าให้ธนาคารกรุงไทยมีฐาน
ลูกค้าและประชาชนมากกว่า 40 ล้านราย ผลักดันให้ธนาคารพร้อมเป็นผู้น าในการวางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งทั้งหมดนี้
เป็นสิ่งยืนยันเจตนารมณ์และทิศทางที่ถูกต้องของธนาคารกรุงไทยที่อยู่เคียงข้างคนไทยและสังคมไทย 

ธนาคารคาดว่าการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และโครงการส าคัญที่กล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ Thailand 4.0  การมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด และการลดความเหลื่อมล้ าและช่องว่างการกระจายรายได้ในสังคม  
นอกจากนี้ ยังจะเป็นการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขันด้าน Digital Banking ของธนาคาร ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของ
สาธารณชน (Public Trust) ต่อธนาคาร  สอดคล้องกับ Statement of Direction วิสัยทัศน์ และ พันธกิจที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งพนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร 

รายละเอียดเพิ่มเติมทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการที่ส าคัญของธนาคารในปี 2563 ดังที่แสดงใน 

ส่วนที่ 1 ข้อที่ 1 นโยบายในการประกอบธุรกิจ 1.1.3 ทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการที่ส าคัญของธนาคารในปี 2563 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 3 –- หน้าที่ 26 

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่เกี่ยวข้องกบับทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ 
(รวมถึงโอกาส โครงการด าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยข้อความในลักษณะดงักล่าวเป็นความเห็นของ
ธนาคารในปัจจบุนัเกีย่วกบัเหตกุารณ์ในอนาคตแต่มิไดเ้ป็นการรับรองผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่อย่างใด โดยผลที่
เกิดข้ึนจริงในอนาคตนัน้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบบันี ้  
ผูล้งทนุจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาขอ้ความทีมี่ลกัษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได ้

ดงันัน้ ในการตดัสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมดัระวงัและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูลของ
ธนาคารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี ้
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 3 –- หน้าที่ 27 

14.6 อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคาร 

อันดับความน่าเชื่อถือที่ธนาคารได้รับจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มี
รายละเอียดดังนี้ 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2562 Fitch Ratings และ Moody’s Investor Service ได้ปรับแนวโน้มของอันดับความน่าเชื่อถือสกุล
เงินต่างประเทศของธนาคารจาก Stable เป็น Positive โดยสอดคล้องกับการปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือสกุลเงิน
ต่างประเทศของประเทศไทย นอกจากนี้  Moody’s Investor Service ได้ปรับ Baseline Credit Assessment (BCA) ขึ้นจาก 
ba1 เป็น baa3 โดยพิจารณาจากระดับพื้นฐานทางการเงินของธนาคาร  

 

■ S&P Global Ratings ธ.ค. 2562 ธ.ค. 2561 

■ ระยะยาว/ระยะสั้น BBB / A-2 BBB / A-2 

■ แนวโน้ม Stable Stable 

■ Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ 

■ Moody’s Investors Service ธ.ค. 2562 ธ.ค. 2561 

■ ระยะยาว/ระยะสั้น Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 

■ แนวโน้ม Positive Stable 

■ Baseline Credit Assessment (BCA) baa3  ba1 

■ Fitch Ratings ธ.ค. 2562 ธ.ค. 2561 

อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ   

■ ระยะยาว/ระยะสั้น BBB / F2 BBB / F2 

■ แนวโน้ม Positive Stable 

■ Viability Rating bbb- bbb- 

■ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงิน USD BBB- BBB- 

อันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ   

■ ระยะยาว/ระยะสั้น AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  
■ แนวโน้ม Stable Stable 

■ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ AA+(tha) AA+(tha) 
■ หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินบาท AA(tha) AA(tha) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ นอกจากนี้ บริษัท  

ขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และผู้สอบบัญชีใน
วันที่ 18 มีนาคม 2563 แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการ
กระท า ที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้
มอบหมายให้ นางกาญจนี อุดมชัยพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ  
นางกาญจนี อุดมชัยพร ก ากับไว้  บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น” 

 

 ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ ่ ........................................... 

ผู้รับมอบอ านาจ นางกาญจนี อุดมชัยพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้ริหารกลุ่ม 

กลุ่ม Business Planning and Analysis 

สายงานบริหารการเงิน 

........................................... 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 1 

 

 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายประสงค์  พูนธเนศ 

 

 ประธานกรรมการธนาคาร 
(ได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
กรรมการธนาคาร และ
กรรมการธนาคาร  
วันที่ 17 มกราคม 2563) 
 

 

60  ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฏีบัณฑิต 

 (รัฐประศาสนศาสตร์) วิทยาลัยการ
จัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
(การจัดการการบริหารองค์กร)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์

 ปริญญาตรี นิตศิาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล 

 หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 76/2006) 
 หลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูง 
(บตส.) รุ่นที่ 18 วิทยาลัยการต ารวจ 

 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) 
รุ่นที่ 49 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบัน
ด ารงราชานุภาพ 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 52 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น ณ 
วันที่ 17 

มกราคม 2563) 

-  

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2555 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2555 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แห่ง 
 ประธานกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย 

 กรรมการ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น     

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 3 แห่ง 
 ปลัดกระทรวงการคลัง 
 กรรมการกฤษฎีกา ส านักงานกฤษฎีกา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ปี 2562  
ปี 2561 - ปี 2562 

ปี 2561 - ปี 2561 

ปี 2557 - ปี 2561  
ปี 2555 - ปี 2557 

ปี 2555 - ปี 2557 

ปี 2554 - ปี 2557 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 ประธานกรรมการ ธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
 ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

 อธิบดีกรมสรรพากร 
 รองประธานกรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

 ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 

 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ  
 

รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 2 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายประสงค์  พูนธเนศ 

(ต่อ) 
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบัน

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 14 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยการ
ยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการ 
ฝ่ายตลุาการ ศาลยุติธรรม ส านักงาน
ศาลยุตธิรรม 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 3 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายเอกนิติ  นิตทิัณฑ์ประภาศ 

 

 ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ตั้งแต่วันที่  
12 มิถุนายน 2561 และ
ประธานกรรมการธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 
2561 ทั้งนี้ ได้ลาออกจาก
ต าแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการธนาคาร มีผล
ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48  Ph.D. (Economics / Macroeconomics  

and International Finance), Claremont 

Graduate University สหรัฐอเมริกา 

 M.S. (Economics / Policy Economics), 
University of Illinois at Urbana-Champaign 

สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบรหิารภาครัฐ
และกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัย
การเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตรนักบริหารระดบัสูง ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

 Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่ 45/2019 ของ IOD 

 Board Matters and Trend (BMT) รุ่นที่ 4/2017 
ของ IOD 

 Role of the Nomination and Governance 

Committee (RNG) รุ่นที่ 8/2016 ของ IOD 

 Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 4/2015 ของ IOD 

 

 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ 
ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562) 

-  

 

ปี 2558 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไออาร์พีซี     
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 1 แห่ง 
 อธิบดีกรมสรรพากร 

 

ปี 2561 - ปี 2562 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2557- ปี 2558 

ปี 2557- ปี 2558 

ปี 2556 - ปี 2558 

ปี 2556 - ปี 2558 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 ประธานกรรมการ บมจ.การบินไทย 

 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

 ประธานกรรมการ บจ.ข้อมูลเครดิตแหง่ชาติ 
 กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษทัภิบาล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
 ที่ปรึกษาดา้นเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 กรรมการและประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ.หลกัทรัพย์จดัการกองทนุกรุงไทย  
 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์  
 กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 4 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ 

(ต่อ) 
  Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 

29/2015 ของ IOD  

 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 
93/2007 ของ IOD 

 หลักสูตร Financial Markets and New Financial 

Instruments, International Monetary Fund 

Institute 

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation ปี 2561, ACIS Professional 

Center 

 Oxford Programme On Negotiation in 

Bangkok ปี 2562, SAID Business School of 

Oxford University ประเทศอังกฤษ 

 หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 5 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชัย 

 

 รองประธานกรรมการธนาคาร 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 ประธานกรรมการก ากับ

ดูแลความเสี่ยง 
 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร วันที่ 15 ตุลาคม 2558 
และรองประธานกรรมการ
ธนาคาร วันที่  
14 มกราคม 2559) 

 

64  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
North Texas State University สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรบริหารทางการเงิน ตามมาตรฐาน
ธนาคารซิตี้แบงค ์

 Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่ 16/2007 ของ IOD 

 Director Certification Program (DCP)  
รุ่นที่ 59/2005 ของ IOD  

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ 
ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 2562) 

-  

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

 

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2541 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แห่ง 
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท. 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก ากับ 

ดูแลกิจการ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 7 แห่ง 
 กรรมการ บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค  

 ประธานกรรมการ บจ. วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ และบรษิัทในเครือ 

 

ปี 2560 - ปี 2562 

ปี 2554 - ปี 2555 

ปี 2554 - ปี 2555 

ปี 2549 - ปี 2555 

 

ปี 2544  - ปี 2554 

ประสบการณ์การท างาน  (9 ปีย้อนหลงั) 
 ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. 
 กรรมการ บมจ. ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 

 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย 

 กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทุน บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกัน
ชีวิต 

  
  

https://www.mrta.co.th/
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 6 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผูบ้ริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายวิชัย  อัศรัสกร 
 

 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภบิาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร เม่ือวันที่ 24

พฤศจิกายน 2560) 
 

 

 

 

 59  ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมไฟฟ้า), 
The University of New South Wales 
ออสเตรเลีย 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วม
เอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร 
 Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 

215/2016 ของ IOD 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
รุ่นที่ 7/2559 (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการคา้และการ
พาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8/2558 มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน  
ปี 2556 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) 
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาด
ทุน (วตท.) รุ่นที่ 12/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  
 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation  

ปี 2561, ACIS Professional Center 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2562) 

-  

 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2556 - ปัจจุบัน 

ปี 2538 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แห่ง 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเช่ียนซี คอร์ปอเรชั่น 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 5 แห่ง 
 กรรมการ บจ.พาเนล พลัส  
 กรรมการ บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ  
 รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
 รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย 

 กรรมการ บจ.เชียงเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล  
 

ปี 2554 - ปี 2557 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 7 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา 

 

 กรรมการธนาคาร 
 ประธานกรรมการสรรหา

และก าหนดค่าตอบแทน 

 กรรมการบรรษัทภบิาลและ
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวันที่ 24 
ธันวาคม 2552) 
 

 

 

 

 

 

 64  บริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี 
 Master of Public Administration, Middle 

Tennessee State University, สหรัฐอเมริกา  
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
48 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 

26/2011 ของ IOD 

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

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

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

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

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 

 หลักสูตรนักบริหารระดบัสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม
เจาะลึก (นมธจ.) ปี 2562 มูลนิธิสถาบันวิทยาการ
ธรรมศาสตร์เพ่ือสังคม 

- ไม่มี 

(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงถือ
หุ้นตั้งแต่วันที่     

1 มกราคม 2562) 

-  

 

ปี 2558 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2563 - ปัจจุบัน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ปี 2558 - ปัจจุบัน   
ปี 2555 – ปัจจุบัน 

   
ปี 2554 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แห่ง 
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.เอสไอเอสบี 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 9 แห่ง 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวฒิุ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 ประธานกรรมการ บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ 
 กรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นทีสู่ง (องค์การมหาชน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

 กรรมการข้าราชการพลเรือน  
 กรรมการ บจ.เอนเคย์ สตูดิโอ 

 กรรมการกฤษฎีกา 

 คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑติ 

 

ปี 2558 – ปี 2562   
ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2554 - ปี 2560 

ปี 2553 - ปี 2558  

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการข้าราชการรัฐสภา 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม 

 ที่ปรึกษา สถาบันเทคโนโลยปี้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

 กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 เลขาธิการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 8 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
 

 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการบรรษทั 

ภิบาลและความรบัผดิชอบ 

ต่อสังคม 

 กรรมการก ากับการปฏบิัติ
ตามกฎเกณฑ์ 

 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวันที่ 24 
กรกฎาคม 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61  Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), 
Stanford University สหรัฐอเมริกา (ทุนฟุลไบรท์)  
 Master of Laws (LL.M.), Harvard University 

สหรัฐอเมริกา (ทุนฟลุไบรท์)  
 Master of Laws (LL.M.), Cornell University 

สหรัฐอเมริกา (ทุน ก.พ.)  
 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Radboud University 

เนเธอร์แลนด์ 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส านักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา  

 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 
49 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 

112/2014  ของ IOD 

 Advanced Audit Committee Program (AACP) 
รุ่นที่ 18/2015 ของ IOD 

 หลักสูตรนติิธรรมเพื่อประชาธปิไตย (นธป.) รุ่นที่ 
1/2556 ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม 2562) 

-  

 

ปี 2559 - ปัจจุบัน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2562 – ปัจจุบัน 

ปี 2561 -ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 -ปัจจุบัน 

 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ปี 2558 - ปัจจุบัน 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2554 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2553 - ปัจจุบัน 

ปี 2552 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แห่ง 
 กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดี บมจ. ปตท. 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 12 แห่ง 
 นายกสภาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 คณะกรรมการกลางมูลนิธิรามาธบิดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 
 กรรมการอ านวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรี 

นฤบดินทร์ 
 กรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

 อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกจิการต่างประเทศ 

 ผู้อ านวยการสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
 กรรมการ อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบคุคล ส านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

 กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

 กรรมการบริหาร และประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย 
(ASIA Crime Prevention Foundation : ACPF) 
 กรรมการเนติบัณฑิตยสภา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 9 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

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

  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวทิยาการพลังงาน 
(วพน.) รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทนุ (วตท.) รุ่นที่ 8/2552 ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง 
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549 สถาบันพัฒนาข้าราชการ
ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 

 หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5/2544 
สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 

-  -  

ปี 2557 - ปี 2558 

ประสบการณ์การท างาน 

 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจ า 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 10 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธันวา  เลาหศิริวงศ ์

 

 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 

 ประธานกรรมการก ากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

 กรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
เม่ือวันที่ 26 มกราคม 2559) 
 

54  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์)   
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง   
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่60 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
 Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2019 ของ IOD  
 Role of the Chairman Program (RCP)  
รุ่นที่ 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 

 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  

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

-  

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ  
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 2 แห่ง 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ บจ. รีเลชั่นชิพ รีพับบลิค 

 

ปี 2561 - ปี 2562 

 

ปี 2558 - ปี 2562 

ปี 2557 - ปี 2561 

ปี 2554 - ปี 2560 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

ปี 2554 - ปี 2559 

ปี 2557 - ปี 2558 

ปี 2557 - ปี 2558 

ปี 2557 - ปี 2558 

 

 

 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า  
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ. ทีโอที  
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น 

 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์   
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. อีซี่บาย   
 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทีโอที  
 กรรมการ บจ. เอฟ.เอ.เอส.ที. โซลูชั่นส์  
 กรรมการการเงินและสินทรัพย์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง   
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 11 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธันวา  เลาหศิริวงศ ์

(ต่อ) 
  IBM/Harvard Management Development 

Program ปี 2001  
 IBM/INSEAD Management Development 

Program ปี 1998 

 หลักสูตร ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อมส าหรับผู้บริหารระดบัสูง (ปธส.)   
รุ่นที่ 4/2559 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation ปี 2561, ACIS Professional 

Center 

 หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรบักรรมการ
และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน (PDI) รุ่นที่ 20/2562  
สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13/2562 สถาบัน
วิทยาการพลังงาน 

 หลักสูตร Executive Program on Rule of Law 

and Development (RoLD) รุ่นที่ 3/2562  
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 12 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

พลเอก เทียนชัย รับพร 
 

 กรรมการธนาคาร 
 ประธานกรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการก ากับการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์ 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวันที่  
28 มกราคม 2558) 

 

 

64  ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก  
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 27 

โรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (จปร.)   
 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 

 หลักสตูรความม่ันคงศึกษา รุ่นที่ 47  
วิทยาลัยการทัพบก  

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

-  

 

 

 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

-  ไม่มี  - 
 

ปี 2559 

ปี 2559 

ปี 2557 - ปี 2559 

ปี 2557 - ปี 2559 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 ที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตราพลเอก) 
 ปลัดบัญชีทหารบก ส านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก 

 เลขานุการคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 13 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

พลเอก เทียนชัย รับพร 
(ต่อ) 

  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 

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience 

& Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation  

ปี 2561, ACIS Professional Center 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 14 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปุณณศิร์ ศกุนตนาค 

 

 กรรมการธนาคาร 
(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวันที่  
28 มกราคม 2558) 

 

61  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สาขาการตลาด University of Wisconsin - 
Madison สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน Middle 

Tennessee State University สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตรแ์ละ 

การบัญชี สาขาการเงินและการธนาคาร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG)  
รุ่นที่ 10/2019 ของ IOD 

 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 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

-  

 

 

 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. เอลิเซีย อาหารและเครื่องดื่ม 

 

ปี 2558 - ปี 2560 

ปี 2546 - ปี 2559 

 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการ และกรรมการบริหาร บจ. ไทยกอง 

 กรรมการผู้จัดการ บจ. ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์  
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 15 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปุณณศิร์ ศกุนตนาค 

 (ต่อ) 
  หลักสูตรการก ากับดูแลกิจการส าหรบักรรมการ

และผูบ้ริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน รุ่นที่ 4 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า 

 หลักสูตร In house Training Programs 

ธนาคารซิตี้แบงก ์

 หลักสูตร Asian Banking and Sovereign Conference 

2006 by Moody 

 หลักสูตร Regional Workshop "Risk 

Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by 

World Bank 

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation ปี 2561, ACIS Professional 

Center 

 หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 16 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางแพตริเซีย  มงคลวนิช 

 

 กรรมการธนาคาร 
(ผู้มีอ านาจลงนาม) 

 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 
2561) 

 

การเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

 พ้นจากการเป็นกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 
26 กุมภาพันธ์  2563 

 ออกจากการด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริหาร และได้รบั
แต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 
26 กุมภาพันธ์  2563 

 

 

 

48  Master of Laws (Tax), The London School 

of Economics and Political Science, 

University of London ประเทศอังกฤษ 

 Master of Arts (Development Policy and 

Public Administration), University of 

Wisconsin Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 Director Accreditation Program (DAP)  
รุ่นที่ 159/2019 ของ IOD 

 Director Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 274/2019 ของ IOD 

 หลักสูตร Future Economy and Internet 

Governance - Executive Program สถาบัน
เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน  (วตท.) รุ่นที่ 
26/2561 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 หลักสูตร Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย 

 หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

-  

 

 

 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 3 แห่ง 
 ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) 
 กรรมการ บจ.ปตท.ค้าสากล 

 กรรมการ บจ.ไทยสมายล์แอร์เวย์ 
   

ปี 2561 - ปี 2562 

ปี 2561 

ปี 2560 - ปี 2561 

ปี 2560 - ปี 2561 

ปี 2557 - ปี 2560  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
 ที่ปรึกษาดา้นยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) กรมสรรพากร 
 รองอธิบดี กรมสรรพากร 
 กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

 ผู้อ านวยการ ส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 17 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน 

กำรถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์

ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางนิธิมา  เทพวนังกูร 
 

 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2562) 

62  ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์ สาขาบริหาร
การเงิน (เกยีรตินยิมเรียนดี)  
สถาบนับณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Advanced Audit Committee Program 

(AACP) รุ่นที่ 34/2019 ของ IOD 

 Ethical Leadership Program (ELP)  
รุ่นที่ 3/2016 ของ IOD 

 Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
รุ่นที่18/2015 ของ IOD  

 Risk Management Committee Program 

(RMP) รุ่นที่ 3/2014  ของ IOD 

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

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  
รุ่นที่ 24/2560 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

 หลักสูตร NIDA - Wharton Executive 

Leadership Program, The Wharton School, 

University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 หลักสูตร PTT Executive Leadership 

Program, General Electric Crotonville, New 

York ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 หลักสูตร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคาร
แห่งประเทศไทย 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที่  

12 เมษายน 
2562) 

-  

 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ  
   -  ไม่มี  - 

   

ปี 2560 - ปี 2561 

ปี 2559 - ปี 2561 

ปี 2559 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2559 

ปี 2557 - ปี 2559 

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการสภา และกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี 
 กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยออยล์ 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน บมจ.ปตท. 
 ประธานกรรมการ บจ.ปตท. ค้าสากล 

 ประธานกรรมการ บจ.พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญน่โยบายการเงินและบัญชีองค์กร บมจ.ปตท. 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญบ่ัญชีองค์กร บมจ.ปตท. 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 18 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 
สัดส่วนกำรถือ

หุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

 

 กรรมการธนาคาร 
 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ธนาคาร วันที่ 7 กุมภาพันธ์  
2563) 
 

การเปลี่ยนแปลงภายหลังวันที่ 
7 กุมภาพันธ์ 2563 

 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
ผู้มีอ านาจลงนาม ตั้งแต่วันที่ 
26 กุมภาพันธ์  2563 

 ได้รับแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2563 

 

56   MBA, University of New Haven, CT

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 186/2014) 
 หลักสูตร Financial Instrument and 

Market,  Harvard Business School 

 หลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน 

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้น ณ วันที่ 7 
กุมภาพันธ์ 
2563)  

-  

 

ปี 2552 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

ปี 2558 – ปัจจุบัน  
 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย  
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 2 แห่ง 
 อธิบดีกรมศุลกากร 
 กรรมการ บมจ. โรงแรมเอราวัณ   
 

 

 

ปี 2560 – ปี 2562 

ปี 2561- ปี 2561 

ปี 2560 – ปี 2561 

ปี 2559 – ปี 2560 

ปี 2558 – ปี 2562        
ปี 2558 – ปี 2561          
ปี 2557- ปี 2560 

ปี 2557 – ปี 2560 

ปี 2557 – ปี 2560 

 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์  
 กรรมการ บมจ. ปตท.   
 อธิบดีกรมสรรพสามิต 

 กรรมการ บมจ. เมืองไทยประกนัภัย  
 กรรมการ สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก 

 กรรมการ บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น  
 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 กรรมการ บจ. วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย  
 ผู้อ านวยการส านักงาน เศรษฐกิจการคลัง 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 19 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำรถือ
หุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายผยง  ศรีวณิช 

 

 กรรมการผู้จัดการใหญ ่

(ผู้มีอ านาจลงนาม) 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
 

(ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร
เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559) 

51  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of 

Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  
University of Arizona, Tucson, Arizona 

สหรัฐอเมริกา 

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

 หลักสูตร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 

Transformation  

ปี 2561, ACIS Professional Center 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการถือ
หุ้นตั้งแต่วันที ่

 1 มกราคม 2562) 

-  

 

 

 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 3 แห่ง 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงินประชาชน  
 กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 
กระทรวงการคลัง 
 กรรมการ บจ.เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 

   

ปี 2558 - ป ี2559  
 

ปี 2559  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

 กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

 

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท                                                                                                                                                                          
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 20 

 

 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนว
นหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน  
สายงานบริหารความเสี่ยง 
 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง  
1 ตุลาคม 2556) 

55  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี 2019  

 ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน,สถาบัน
วิทยากรพลังงาน ปี 2019 

 Certificate, Role of the Chairman Program, 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 Certificate, Corporate Governance for Capital 

Market, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 IFRS 9 Implementation ปี 2017,  Incisive Risk 

Information Limited   

 Executive Leadership Development Program 

(ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD 

Business Institute ร่วมกับ Cornell University 

 The Risk Games Conference 2013 : The Asian 

Banker Summit 2013  Jakata, Indonesia 

 Corporate Credit Rating Analysis  Hong Kong 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 
2562) 

-  

 

 

 

ปี 2557 - ปัจจุบัน 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

 ไม่มี - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 2 แห่ง 
 กรรมการบริหาร บล.กรุงไทย ซิมิโก้ (เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก้) 
 ประธานกรรมการ บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 

 

ปี 2559 - ปี 2560 

ปี 2557 - ปี 2559 

ปี 2556 - ปี 2559 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 ประธานกรรมการ บมจ.บัตรกรุงไทย 

 กรรมการบริหาร บจ.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบริหารความ
เสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

รำยละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหำรระดับสูงของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนว
นหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วน
กำรถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง 
(ต่อ) 
 

  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) 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางประราลี รัตน์ประสาทพร 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน 

สายงาน Digital Solutions 

  
(วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดับสูง  
2 พฤษภาคม 2556) 

 

50  ปริญญาโท  MBA, University of Alabama at  

Birmingham, USA 

 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
(บัญชีบัณฑิต)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Legal Strategies for Personal Data 

Management ,Chulalongkorn University 

2019 

 Innovations Payment, Master Card, 

England ปี 2018 

 Fintech Strategy and Innovation Payment 

System ,Plug and Master Card, Singapore 

ปี 2018 

 SAS  Global  Forum 2018 

( Executive Program) , SAS Software, USA 

ปี 2018 

 Blockchain in Government, Trueventus, 

Singapore ปี 2018 

 Singapore Fintech Festival 2018, Baker 

McKenzie ,Singapore ปี 2018 

 Co-Creation Workshop, VISA International, 

Singapore ปี 2017 

 Innovations Payment -- MasterCard 

Asia/Pacific, VISA International, MSI 

Global Private Limited, Singapore ปี 2017 

 Innovations Payment, UnionPay 

International, China  ปี 2017 

 Google Next 2017, Google Cloud 

Platform, APAC, USA  ปี 2017 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่  
1 มกราคม 

2562) 

-  

 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2560 - ปัจจุบัน 

ปี 2557- ปัจจุบัน 

 

 

 

ปี 2559 - ธ.ค. 2562 

 

 

ปี 2557 - ปี 2559 

 

ปี 2556 - ปี 2557 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ บริษัท บัตรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 3 แห่ง 
 กรรมการ บจก. เนชั่นแนล ดิจิทัลไอดี 
 กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

 กรรมการ บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 

 

    ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

      - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน
สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
ผู้บริหารองค์กร นวัตกรรมข้อมูลเพ่ือการขับเคลื่อนธุรกิจ 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบริหาร
คุณภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 23 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางประราลี รัตน์ประสาทพร 
(ต่อ) 

50  Analytics Experience ปี 2016, SAS 

Software, Italy 

 Asia Banking Analytics 

Roundtable   ปี 2016, Mckinsey, Hong 

Kong  
 Director Certification Program – DCP ปี 

2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Customer Segmentation and Micro 

Segment  Analytics by SAS ปี 2016 

 Executive Leadership Development 

Program (ELDP) ปี 2015, Compass 

Institute, LEAD Business Institute ร่วมกับ 

Cornell University 

 KTB Digital Banking Workshop ปี 2015 

 Advance Management Program  ปี 2011 

INSEAD Business  School – European 

Campus, France 

 หลักสูตร Customer Experience Workshop 

ปี 2010, Malaysia 

 SME Strategy Workshop  ปี 2007, GE, 

Singapore 

 หลักสูตร Global Mortgage Conference ปี 
2006, GE USA 

 หลักสูตร Advance Manager Course 

 หลักสูตร  Six Sigma/ Quality Training  ปี 
2003 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 24 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน  

สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง  

26 ธันวาคม 2557) 

53  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (เศรษฐ
ศาตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร ์
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี2019 

 Executive Talk 2019 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) ปี 2561, วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

 Executive Leadership 

Development Program (ELDP) ปี 
2015, Compass Institute, LEAD 

Business Institute ร่วมกับ Cornell 

University 

 Interest Rate Indexes และเง่ือนไข
สัญญาเงินกู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
Derivatives ปี 2015 

 ปี 2014 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย 

- - 

(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่  

1 มกราคม 
2562) 

-  

 

 

 

ปี 2562 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2555 - ปี 2562 

ปี 2559 - ปี 2562  

ปี 2557 - ปี 2559 

 

ปี 2559 - ปี 2561 

ปี 2557 - ปี 2559 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

- ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 1 แห่ง 

 กรรมการบริหาร บล.เคทีซีมิโก้ 

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ 

 กรรมการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 

 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2  
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส  ผูบ้ริหารสายงาน  สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 25 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ 
(ต่อ) 

 

53 
 หลักสูตรพัฒนานักบริหาร TLCA  

Executive Development Program 

 กฏเกณฑ์ FATCA ส าหรับ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ของธนาคาร ปี 2014 

 KTB executive refining progran 

(One-on-one) 2016 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 26 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหาสายงาน สายงาน
ก ากับกฎเกณฑ์และ
กฎหมาย และเลขานุการ
บริษัท* 
 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
23 สิงหาคม 2560) 
 

51  ปริญญาโท กฎหมาย TEMPLE 

UNIVERSITY, สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท Master of 

Comparative Jurisprudence 

HOWARD UNIVERSITY, 

สหรัฐอเมริกา  
 เนติบัณฑิตไทย ( น.บ.ท.) ส านัก
อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา  

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019 

 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 

 การยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารรัฐวิสาหกิจ  

 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนีส้ิน
ของเจ้าพนักงานของรัฐต่อ
คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562)) 

-  

 

 

 

ปี 2562 – ปัจจุบัน 

ปี 2562 – ปัจจุบัน 

ปี 2549 – ปัจจุบัน 

 

ปี 2560 – ก.ย. 2561 

 

ปี 2557 – ปี 2560 

ปี 2553 – ปี 2557 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 3 แห่ง 
 กรรมการ และรองประธานกรรมการ บจ. กรุงไทยกฎหมาย 

 กรรมการ/ กรรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 

 ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
   ประสบการณ์การท างาน 

 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 บมจ.การบินไทย 

- ที่ปรึกษากรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
-  รองกรรมการผู้อ านวยการใหญ่  
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 27 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
(ต่อ) 

51  The Advanced Management 

Program (AMP) ปี 2018 สถาบัน 
The University of Chicago Booth 

School of Business 

 หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการ
ยุติธรรมระดับสูง ปี 2018, สถาบัน
พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาล
ยุติธรรม 

 Anti-Corruption for Executive 

Program (ACEP)  
รุ่นที่ 1/2012 ของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 Directors Certification Program 

(DCP) รุ่นที่ 143/2011 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษิัทไทย 
(IOD) Financial Statements for 

Directors (FSD) รุ่นที่ 10/2010 ของ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Company Secretary Program 
(CSP) รุ่นที่ 33/2009 ของสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 

 หลักสูตร จิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ 
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ รุ่น102 

 หลักสูตร นักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) วิทยาลัยการ
ยุติธรรมการปกครองส านักงานศาล
ปกครอง รุ่น 2 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 28 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ 
(ต่อ) 

  หลักสูตร ภูมิพลังแผ่นดิน ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร หลักนิติธรรมเพ่ือ
ประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัย
รัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา 
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ  

 หลักสูตร นักบริหารระดับสูงด้านการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 3 สถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(Institute of Business and 

Industrial Development) 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 29 

*นายนิรุฒ มณีพันธ์ 

 วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

หน้าที่ความรับผิดชอบส าหรับต าแหน่งเลขานุการบริษัท 

1) .ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มกีารปฏิบัตติามอย่างถูกต้อง และสม่ าเสมอ 

3) จัดท าและเกบ็รักษาเอกสารดังนี ้

 - ทะเบียนกรรมการ  

 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท  

 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น  

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร  

5) ติดตามให้มีการปฏบิัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

6) ให้ค าแนะน าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของธนาคาร 

7)  ดูแลเร่ืองการก ากับดแูลกิจการ (Corporate Governance) 

8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

9) ติดต่อและสื่อสารกบัผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธติ่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร 

10) ด าเนินการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 30 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 
ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสุรธันว์  คงทน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน สายงาน
ธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
8 ตุลาคม 2561) 

 

53  ปริญญาโท  Master of Public 

Administration  University of 

Southern California 

 ปริญญาตรี รัฐศาสตรบณัฑิต  
 (รัฐประศาสนศาสตร์ ภาคการคลัง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 Reimaging Your Business for the 

Digital Age 2019 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้นตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 

2562) 

-  

 

 

ปี 2562 – ปัจจุบัน 

 

 

 
 

ก.พ. 2561 – มิ.ย.2561 

ปี 2559 – ปี 2560 

ปี 2555 – ปี 2559 

ปี 2560 – ปี 2561 

ปี 2560 – ปี 2561 

ปี 2553 – ปี 2561 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ กรรมการสรรหา และ ก าหนดค่าตอบแทนและบริหารทรัพยากรบุคคล บมจ. 
ทิพยประกันภัย 

ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 

- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ดา้นลูกค้าธุรกจิขนาดใหญ่ 
- ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญแ่ละวาณิชธนกิจ 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญแ่ละผู้จัดการสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 
 กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ กรุงศรี 
 กรรมการ บจ.เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส 

 กรรมการ บจ.ท าท าไป 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 31 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
1 พฤศจิกายน 2560) 
 

58  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดินส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (ภพผ.) รุ่นที่ 5/2562 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 Executive Talk 2019 

 หลักการพิจารณาความผิดทางวินัย
และตัวอย่างค าพิพากษาที่เก่ียวข้อง 

 Director Certification Program 

(DCP) ปี 2018,  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

 Good Corporate Governance for 

Top Executives ปี 2017, LEAD 

Business Institute 

 Leaders as Coach ปี 2017 

 Digital Banking & Inspirational 

Leadership, 2016 

 Situational Leadership for Top 

Leaders ปี 2016 

 Executive Leadership 

Development Program (ELDP)  ปี 
2015  Compass Institute, LEAD 

Business ร่วมกับ Cornell University 

 - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

-  

 

 

 

ปี 2562– ปัจจุบัน 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

 

 

 

ปี 2560 – ปี 2561 

ปี 2557 – ปี 2560 

ปี 2557 

ปี 2555 – ปี 2557 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 2 แห่ง 
 ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง  
 กรรมการ บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 

ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 

- ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารกลุ่ม  กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 8 

- ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

https://www.leadbusinessinstitute.com/
https://www.leadbusinessinstitute.com/
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 32 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558- ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทนุ 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
23 พฤศจิกายน 2559) 
 

45  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน
และปริมาณวิเคราะห์  University 

of Reading, ประเทศอังกฤษ 

 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน
ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 Executive Talk 2019  
 หลักสูตร Blockchain & Bitcoin 

for Management รุ่นที่ 1/2561,

สมาคมสถาบนัการศึกษาการ
ธนาคารและการเงินไทย 

 Bank of Thailand’s  Treasury 
Dealer Course ปี 2017 

 หลักสูตรอบรมความรู้ด้านตราสาร
หนี้ของผู้ค้าตราสารหนี้  ปี 2017 

 หลักสูตร Inspirational 

Leadership ปี 2017 

 Customer Segmentation and 

Micro Segment Analytics by SAS 

ปี 2016 

 KTB Executive Refining 

Program ปี 2016 

 Global Market Desk Guide ปี 2016 

 Strategic Planning Workshop ปี 
2015 

 Creating the Performance-
Driven Organization ปี 2015 

 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562) 

-  

 

 

 

ปี 2561 – ปัจจุบัน 

ปี 2560 – ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    - ไม่มี 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

 กรรมการบริหาร บล.กรุงไทย ซิมิโก้ (เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก้) 
 กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

 

 

ปี 2559 – ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

ปี 2557 – ปี 2558 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน  
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทีม Trading  กลุ่ม Global Markets สายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทนุ 

 Head of Capital Market Product Trading  บมจ.ธนาคารทหารไทย 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 33 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์ทำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางสาวศรัณยา เวชากุล 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารสายงาน สายงาน
บริหารการเงิน 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
1 กรกฎาคม 2562) 

50  ปริญญาโท MBA Executive 

Program จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (บัญชี) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

 CFO Focus On Financial Reporting 

2019 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธ
ที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 

 

- - 
(ไม่มีการถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 

2562) 
 

-  

 

 

 

 

 

ก.ค. 2562 - ต.ค. 2562 

 

ปี 2553 - ปี 2562 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไม่มี -  
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

    -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านการบริหารการเงิน 

 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

- EVP, Head of Financial Planning & Analysis (FP&A)  
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสันติ ปรวิิสุทธิ ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสาย
งาน 

สายงานตรวจสอบภายใน 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
1 ตุลาคม 2559) 
 

57  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

 การก ากับดูแลกิจการส าหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงขององค์กรก ากับ
ดูแล ( Regulator) รัฐวิสาหกิจและ
องค์กรมหาชน ,สถาบันพระปกเกล้า ปี 
2019 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง (AML/CTPF) 
2019 

 Krungthai Strategy and Future 

Direction 2019 

 Executive Talk 2019 

 แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 ความรู้มาตรฐานการบัญชี IFRS9 2019 

 Design thinking : growing the right 

mindset for better compliance 2019 

 Annual Audit Committee 

Conference KTB Group 2019 

1,070 หุ้น 
(โดยคู่
สมรส) 

0.00001% 

(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 
2562) 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

ปี 2557 - ปี 2558 

 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไม่มี -  
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

    -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 

กลุ่มตรวจสอบด้านสินเช่ือ  สายงานตรวจสอบภายใน 

- ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผูบ้ริหารกลุ่ม 

กลุ่มตรวจสอบด้านสินเช่ือ  สายงานตรวจสอบภายใน 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 35 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสันติ ปรวิิสุทธิ์ (ต่อ) 
 

  เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (Core Business 

Enablers 8 ด้าน) : การตรวจสอบ
ภายใน 2019 

 Industry Code of Conduct 2019 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้างพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ ปี 2019หลักสูตร How to 

Develop a Risk Management Plan 

(HRP)  รุ่นที่ 1 

 16/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร Risk Management Program 

for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 
10/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 One on One Executive Coaching  

รุ่นที่ 1/2560 จาก SLING SHOT Group 

 Advanced Audit Committee 

Program: AACP ปี 2017,สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไท(IOD) 

 Internal Audit in Disruptive 

Technology ปี 2017, สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ ์
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสันติ ปรวิิสุทธิ์ (ต่อ) 
 

  Director Certification Program 

(DCP) รุ่น 237/2560, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 Good Corporate Governance for 

Top Executives ปี 2017, LEAD 

Business Institute 

 Annual Audit Committee CAACC ปี 
2016 Digital Banking & Inspirational 

Leadership ปี 2016 

 Crucial Conversation 2016 บริษัท 
PacRim 

 หลักสูตร   Executive Leadership 

Development Program  (ELDP) ปี 
2015,  Compass Institute, LEAD 

Business Institute ร่วมกับ Cornell 

Universityกฏเกณฑ์ FATCA ส าหรับ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของ
ธนาคาร 

     

  

https://www.leadbusinessinstitute.com/
https://www.leadbusinessinstitute.com/
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานทรัพยากรบคุคลและ
บรรษัทภิบาล  
 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง  
วันที่ 1 ตุลาคม 2559) 
 

49  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์

 ปริญญาโท การเงิน RENSSELAER  

POLYTECHNIC INS., สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ ์

มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระดับสูง 
(นยปส.) 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 Thailand Competitiveness 

Conference 2019 

 Digital HR Forum 2019 

 การยกระดับธรรมาภิบาลในการ
บริหารรัฐวิสาหกิจ 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 Executive Talk 2019 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562) 

  

 

 

 

 

 

ปี 2556 – ปี 2559 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไม่มี -  
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

    -ไม่มี- 
ประสบการณ์การท างาน 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มทรัพยากรบุคคล  สายงาน
ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภบิาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ  
(ต่อ) 

  หลักสูตร Annual Conference and 

Exposition ปี 2018,สถาบัน  Society 

for Human Resource Management 

(SHRM) : SHRM, USA 

 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 

Eraปี 2018, Thailand Management 

Association (TMA) 
 Good Corporate Governance for 

Top Executives ปี 2017, LEAD 

Business Institute 

 Digital Banking & Inspirational 

Leadership ปี 2016 

 How Digital Technology 

Transforms the Financial Service 

and Experiences ปี 2016 

 Situational Leadership ปี 2015, 
Slingshot Group 

 Strategy and Innovation  for 

Businesses in Asia (SIBA) : 
CMMU Session (2014) 
 Executive Leadership 

Development Program (ELDP) ปี 
2015, Compass Institute, LEAD 

Business Institute ร่วมกับ Cornell 

University 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ  
(ต่อ) 

  Professional Coach Certification 

Program  ปี 2015,  Thailand 

Coaching Institute 

 The GRID for Supervisory 

Excellence - Experience The 

Power to Change ปี 2015,  Grid 
Organization Development LLC 

 Workshop: The Leadership Talent 

Sustainability Across Borders 

 ปี 2013, Personnel  Management   

Association  of Thailand - PMAT 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานธุรกิจภาครัฐ 

 

 (วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

 ผู้บริหารระดบัสูง 
9 ตุลาคม 2561) 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 ปริญญาตรี บญัชี มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

 การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 Executive Talk 2019 

 GTB & Government Integrated 

Strategy to Digital Platform 

 Leadership Succession 

Program (LSP) ปี 2018, มูลนิธิ
สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร
ภาครัฐ (IRDP) 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
(วปอ.) ปี 2561, วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ 

 One on One Executive 

Coaching ปี 2017, บริษัท 
Slingshot Coaching Co., Ltd. 

- - 
(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุ้น
ตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562) 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปี 2560 - ปี 2561 

 

ป ี2559 – ปี 2560 

 

ป ี2558 – ปี 2559 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

   -  ไม่มี  - 
ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย  
สายงานปรบัโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายกิตติพัฒน์  เพียรธรรม 
(ต่อ) 
 

  Executive Leadership 

Development Program (ELDP)  
ปี 2015  Compass Institute, 

LEAD Business ร่วมกับ Cornell 

University 

 Wholesale Banking 

Transformation 

 กฎเกณฑ์ FATCA ส าหรับ
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหาร
ของธนาคาร 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธวัชชัย ชีวานนท ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานบริหารจัดการทาง
การเงินเพ่ือธุรกิจ 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้บริหารระดบัสูง 
2 มกราคม 2562) 
 

51  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Seattle 

University 

 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 Master Deal Maker Program 

 University of Pennsylvania, USA 

 Director Certification Program 

(DCP) Thai Institute of Directors 

(IODs) 
 Banking Institutes Program 

 Sydney, Australia 

 IBM Client Executive Program 

(CEP) Harvard University, USA 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 
2 มกราคม 2562) 

-  

 

 

 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

ปี 2559 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 5 แห่ง 
 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

 กรรมการ บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส 

 กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) 
 กรรมการ บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)  
 ประธานกรรมการ บจ.ไซคลิ่งคลาวด์ 

 

ปี 2560 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2558 - ปี 2561 

ปี 2555 - ปี 2558 

 ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการและกรรมการผู้จัดการบรษิัท บจ.ได้เงิน ดอทคอม 

 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร์  
 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ 
 Executive Vice President, IT Business Alignment, Technology and 

Operations Group บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 43 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558- ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางสุรางค์ ธนัตถานนท ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส  
ผู้บริหารสายงาน  
สายงานปรบัโครงสร้างหนี้
และบริหารทรัพย์สิน 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้บริหารระดบัสูง 
1 ตุลาคม 2562) 
 

59  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ บริหาร 
(Master of Management) สถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศนิทร์ แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ปริญญาตรี บญัชี  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 ประกาศนียบัตร การตรวจสอบ
บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 การป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 One on One Executive 

Coaching รุ่นที่ 2/2561 จาก 
SLING SHOT Group 

 Optimizing Leadership Program 

2017 

 Executive Brand Solicitation ปี 
2016  

 Situational Leadership ปี 2015 

 หลักสูตร Executive Leadership 

Development Program (ELDP) ปี 
2015, Compass Institute, LEAD 

Business Institute  

10,149 
หุ้น 

0.00007% 

(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที ่
 1 ตุลาคม 2562) 

-  

 

 

 

 

 

    ปี 2557 - ต.ค. 2562 

 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ  
   -  ไม่มี  - 

 ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 1 สายงานปรบัโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเทิดชัย วิรุฬห์พานิช 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาด
เล็กและรายย่อย  
 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้บริหารระดบัสูง 
1 ตุลาคม 2562) 
 

59  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 Retail Strategic Initiative 2019 & 

Krungthai Market Conduct 

 Executive Leadership 

Development Program (ELDP)  
ปี 2018  Compass Institute, 

LEAD Business ร่วมกับ Cornell 

University 

 

 

6,339 
หุ้น 

0.00005% 

(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที ่
 1 ตุลาคม 2562) 

-  

 

 

 

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บล.กรุงไทย ซิมิโก้ (เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก้) 

 

 

ปี 2560 - ปี 2562 

 

ปี 2559 - ปี 2560 

 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

 

 ประสบการณ์การท างาน 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

-   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2 สายงาน
เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  

-   ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2 สายงานเครือข่าย
ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  

-   ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส านักงานเขต ส านักงานเขตสงขลา1 ส านักงานเขต
สงขลา2 สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 45 

 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวัง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสาย
งาน สายงานกลยุทธ์และ
ผลิตภัณฑ์รายย่อย 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้บริหารระดบัสูง 
9 เมษายน 2562) 
 

38  ปริญญาโท MBA Kellogg School 

of Management, Northwestern 

University 

 ปริญญาตรี Bachelor of Science 

in Commerce  McIntire School 

of Commerce Charlottesville, VA 

University of Virginia 

 การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง (AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอัตลักษณ์และสร้าง
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่วันที ่

 9 เมษายน 
2562) 

-  

 

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน 

 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

 

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการ /กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. บัตรกรุงไทย 

ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 2 แห่ง 
 กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไป
ด้วยกัน 1 

 กรรมการการลงทุน กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไป
ด้วยกัน 2 

 

 

เม.ย. 2562 - ต.ค.2562 

ปี 2558 - ปี 2560 

ปี 2561- ม.ค. 2562 

 

ปี 2556 - ปี 2558 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ ่

- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ (ลาออก) 
 กรรมการ บริษัท เนสท์ติฟลาย จ ากดั 

 บมจ. ธนาคารทหารไทย  
- Executive Vice President, Head of SME Segment 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 46 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายชาญชัย สินศุภรัตน ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  
สายงานบริหารคุณภาพ
สินเช่ือและกระบวนการ
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้บริหารระดบัสูง 
1 ธันวาคม 2562) 
 

56  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 ปริญญาตรี ศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 การเตรียมความพร้อมรองรับ
มาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส าหรับ
ผู้บริหาร ปี 2019 

 การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ลา้งสูง (AML/CTPF) ปี 2019 

 การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ปี 2019 

 Digital Transformation in 

Banking for Executive ปี 2019 

 เจาะลึกกฎหมายว่าดว้ย พ.ร.บ. 
การทวงถามหนี้ (ล่าสุด) และ
ประกาศ สคบ.2561 และแนว
ปฏิบัติของธุรกิจเช่าซื้อและลสีซิ่งที่
ถูกต้อง ปี 2019 

 Executive Brand Solicitation ปี 2016 

 Executive Leadership Development 

Program (ELDP)  ปี 2015  Compass 

Institute, LEAD Business ร่วมกับ 
Cornell University 

- - 
(ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุ้นตั้งแต่ 

วันที ่
 1 ธันวาคม 

2562) 

-  

 

 

 

ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน 

เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
-ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 2 แห่ง 
 กรรมการการลงทุน บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากัด 

 กรรมการ บจ. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 

 

 

    ปี 2557 - พ.ย. 2562 

ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุ่ม Loan Factory ส าหรับสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย  
สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 47 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

  นายโกศล แช่มชื่น 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส  
สังกัดธนาคารกรุงไทย 

 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น 

ผู้บริหารระดบัสูง 
29 ตุลาคม 2561) 

59  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์

 ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย ์

 การป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้ายและการ
แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลาย
ล้างสูง (AML/CTPF) 2019 

 Workshop Kick Off Pilot Branch 

10+10 

 Wealth Advice ใส่ใจผู้ลงทุน 

 Executive Leadership Development 

Program (ELDP) ปี 2018 Compass 

Institute, LEAD Business ร่วมกับ 
Cornell University 

 กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB: The 

Future of Banking 2017 

 Workforce Rationalization 2018 

 KTB Branding Together: Brand 

Talk 2018 

 Optimizing Leadership Program 

2017 

 The 7 Habits of Highly Effective 

People 2017 

 เตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์
ส าหรับผู้บริหารสังกัดธุรกิจรายย่อย
และเครือข่าย 2017 

7,000 
หุ้น 

0.00005% 

(ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงการถือ
หุ้นตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม 2562) 

-  

 

 

 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ 

   -  ไม่มี  - 
 

 
 

ป ี2561 - ต.ค. 2562 

 

ปี 2560 - ปี 2561 

 

เม.ย.2560 - ต.ค.2560 

 

ปี 2559 - ปี 2560 

 

ปี 2558 - ปี 2559 

 

 

 

 

ประสบการณ์การท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย  
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน 

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 สายงาน
เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง สายงาน
เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

- ผู้อ านวยการฝา่ยอาวุโส ผูบ้ริหารกลุม่ กลุ่มเครือข่ายภาคกลางสายงานเครอืข่าย
ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 

- ผู้อ านวยการฝา่ยอาวุโส ผูบ้ริหารส านักงานเขต ส านักงานเขตเพชรบุรี กลุม่เครือข่าย
ภาคกลาง สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 
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เอกสารแนบ 1 หน้าที่ 48 

ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 

อำย ุ

(ปี) 
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำนวน
หุ้น 

(หุ้น) 

สัดส่วนกำร
ถือหุ้น 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปฏิเวช สันตะวานนท์  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่อาวุโส  
สังกัดธนาคารกรุงไทย 

 

(วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้บริหารระดบัสูง 
1 ตุลาคม 2559) 
 

58  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) 
WEBSTER UNIVERSITY , 

สหรัฐอเมริกา 

 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 กระบวนการพิจารณาทางวินัยและ
ความรับผดิทางแพ่งของพนักงาน, 

2561 

 One on One Executive 

Coaching, 2561 

 Capital Market and GM Product 

Solution, 2561 

 Inspirational Leadership, 2560 

 Optimizing Leadership 

Program, 2560 

 Digital Banking & Inspirational 

Leadership ปี 2016 

 Executive Brand Solicitation ปี 2016 

 Executive Leadership 

Development Program  (ELDP) 
 ปี 2015, Compass Institute, 

LEAD Business Institute ร่วมกับ 

Cornell University 

 TLCA Executive Development 

ปี 2013 สมาคมบริษัทจดทะเบียน
ไทย บริษัทหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยและสถาบันวิทยาการตลาดทุน 

67,000 
หุ้น  
(โดยคู่
สมรส) 

0.00048%  
(การถือหุ้นลดลง 

3,000 หุ้น จากวันที่ 
1  มกราคม 2562) 

-  

 

 

 

ปี 2561 - ปัจจุบัน 

 

ปี 2560 - ปี 2561 

 

ปี 2560 - ปี 2561 

ปี 2557 - ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องค์กรอื่นๆ จ ำนวน 1 แห่ง 
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

ประสบการณ์การท างาน 

 กรรมการ บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย 
ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสงูของธนาคารในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

รายช่ือ KTB

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

กรรมการ
นายเอกนติิ นติิทณัฑ์ประภาศ XX X

นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนทชั์ย A XX XX X X

นายวชัิย  อัศรัสกร X X X X X X

นายนนทกิร  กาญจนะจิตรา X X X XX

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ ์  กิตยารักษ ์ X X X

นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ X X X X

พลเอก เทยีนชัย  รับพร X

นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค / /

นางแพตริเซีย มงคลวนชิ / X X

นางนธิิมา เทพวนงักูร X

นายผยง  ศรีวณิช B X

ผู้บริหารระดับสงู 
นายพูลพัฒน ์ศรีเปลง่ M XX /

นางประราล ีรัตนป์ระสาทพร M X X X X

นายวรีะพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ M /

นายนรุิฒ มณีพันธ์ M X X

นายสรุธันว ์คงทน M X

นายเอกชัย เตชะวริิยะกุล M XX X

นายรวนิทร์ บุญญานสุาสน์ M X /

นางสาวศรัณยา เวชากุล M

นายสนัติ ปริวสิทุธิ์ M

นายศุภวฒัน ์วฒันธ์นปติ M

นายกิตติพัฒน ์เพียรธรรม M

นายธวชัชัย ชีวานนท์ M X X X XX X

นางสรุางค์ ถนตัถานนท์ M

นายเทดิชัย วรุิฬหพ์านชิ M X

นายชาญชัย สนิศุภารัตน์ M X X

นายพิชิต จงสฤษดิ์หวงั M X X X

นายโกศล แช่มช่ืน M

นายปฏิเวช สนัตะวานนท์ M C

หมายเหต ุตารางนี้มิได้แสดงรายละเอียดต าแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของต าแหน่งจะแสดงอยู่ที่ประวตัิของแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1

บริษัทย่อย(1)

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน(3) บริษัททีมี่ผูบ้ริหารร่วมกัน (4)

บริษัทร่วม(1)

บริษัท
อ่ืนๆ(2)

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

อก าร  2 า้ที ่1



สญัลกัษณ์
XX = ประธานกรรมการบริษัท / = กรรมการบริหาร  X = กรรมการ   C = กรรมการผู้จัดการใหญ่ M = ผู้บริหารระดับสงู A นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ด ารงต าแหน่งใน KTB ดังนี้ B นายผยง  ศรีวณชิ ด ารงต าแหน่งใน KTB ดังนี้

- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการใหญ่
- ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร

- กรรมการ
บริษัทย่อย(1) บริษัทร่วม(1) บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
1. บจ.กรุงไทยกฎหมาย 1. บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวติ บริษัทอ่ืนๆ(2)

2. บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ 2. บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 1. บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ
3. บมจ.หลกัทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 3. บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลสิซ่ิง 2. บมจ.ทิพยประกันภัย
4. บจ.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วสิเซส 4. บล.เคที ซีมิโก้ (เดิมช่ือ บล.เคที ซีมิโก)้

5. บจ.กรุงไทยธุรกิจลสีซ่ิง 5. บจ.เนช่ันแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
6. บจ.กรุงไทย แอดไวซ์เซอร่ี 6. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)

7. บมจ.บัตรกรุงไทย
8. บจก. เคทีซี นาโน
9. บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน(3) บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน(4)

1. บมจ. ไออาร์พีซี    7. บจ. พาเนล พลสั 13. บมจ. ดุสติธานี 19. บจ.ปตท.ค้าสากล 1.บจ. ไซคลิ่งคลาวด์
2. บมจ. ปตท. 8. บจ. พาเนล พลสั เอ็มดีเอฟ 14. บมจ. ทีพีบีไอ 2. บจก. เนช่ันแนล ดิจิทัลไอดี
3. บจ. ว.ี กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส ์และบริษัทในเครือ 9. บจ. เชียงเฮง อินเตอร์เนช่ันแนล 15. การรถไฟแห่งประเทศไทย 3. บจ. อินโนสเปช (ประเทศไทย) 

4. บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ 10. บมจ. เอสไอเอสบี 16. บจ. รีเลช่ันชิพ รีพับบลคิ 4. กองทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 1
5. บจ. แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 11. บจ. เอนเคย์ สตูดิโอ 17. บจ. เอลเิซีย อาหารและเคร่ืองดื่ม 5. กองทรัสต์เพ่ือกิจการเงินร่วมทุนส าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน 2
6. บมจ.เอเช่ียนซี คอร์ปอเรช่ัน 12. บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิล้ยู.ยูทิลติี้ 18. บจ.ไทยสมายลแ์อร์เวย์

หมายเหตุ
1. รายช่ือของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม เป็นไปตามเกณฑ์การการจัดท างบการเงินของธนาคาร ที่ได้ระบุในสว่นที่ 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
2. บริษัทอ่ืนๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1 ) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
3. บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกลา่ว  
4. บริษัทที่มีผู้บริหารร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่ผู้บริหารระดับสงูของธนาคารด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกลา่ว 

อก าร  2 า้ที ่2



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562        

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 1 

 

 

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน  

นายสันติ  ปริวิสุทธิ ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 

สายงานตรวจสอบภายใน 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน 

การให้ความเชื่อมั่นและค าปรึกษา ต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด าเนินงาน
ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย ด้วยการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการก ากับดูแล 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายสันติ ปริวิสุทธิ์ มีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้าย
ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 (ส าหรับประวัติการศึกษา การอบรม การด ารงต าแหน่งอืน่ในปัจจุบัน และประสบการณการท างานในระยะ 5 ปที่ผา่นมา
ของหัวหน้างานตรวจสอบภายในของธนาคาร แสดงในเอกสารแนบ 1) 
 

  หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Head of Compliance)  
นางวิภาวดี  เลิศศรีสุริยะ   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้ริหารกลุ่ม  
     กลุ่มก ากับงานกฎเกณฑ์  

วันท่ีด ารงต าแหน่ง  
15 สิงหาคม 2560 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาโท Fairleigh Dickinson University, New Jersey, USA - MBA, Finance 

- ปริญญาตรี  Rutgers University, New Jersey, USA – Bachelor of Science in Accounting  

ประวัติการอบรม     
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่ผูร้ับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแลการ

ปฏิบัติงาน ประจ าป ี2560 โดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์  
- หลักสูตรผู้ก ากับดูแลการปฏิบตัิงานด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ Compliance Officer รุน่ที่ 3 โดยคณะนิติศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- หลักสุตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562        

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 2 

 

 

- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการปฏิบติงานด้านธุรกิจหลักทรัพยส์ าหรับผูร้ับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก ากับดูแล 

- หลักสูตรกลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ประสบการท างาน (ปี 2551-ปัจจุบัน)  
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

สิงหาคม 2560 – ปัจจุบนั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผูบ้ริหารกลุ่ม กลุ่มก ากับงานกฎเกณฑ์  
- ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น  

ปี 2558 - สิงหาคม 2560  SVP, ผู้อ านวยการอาวุโส  
- ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)  

ปี 2556 – ปี 2558    SVP, ผู้อ านวยการอาวุโส 

ปี 2551 – ปี 2556   VP 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
 ควบคุมดูแลการก ากับการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมายของหน่วยงานก ากับดูแลต่างๆ 
ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานทางการอื่นที่มีอ านาจตามกฎหมาย รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์และกฎหมาย  
เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานก ากับและหน่วยงานทางการที่มีอ านาจตามกฎหมายกับ
หน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งสื่อสารกฎเกณฑ์และกฎหมายที่ออกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานภายในของ
ธนาคารทราบ 

 

 ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 

นางสาวศรัณยา     เวชากุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  
สายงานบริหารการเงิน 

(ส าหรับการด ารงต าแหน่ง ประวัติการศึกษา การอบรม และประสบการณการท างานในระยะ 5 ปที่ผา่นมา แสดงใน
เอกสารแนบ 1) 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562        

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 3 

 

 

 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นายกนก  สุวรรณรัตน ์  ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายการบัญชี  
สายงานบริหารการเงิน 

วันท่ีด ารงต าแหน่ง  
15 พฤษภาคม 2562 

คุณวุฒิทางการศึกษา  
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี  การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand) 

ประวัติการอบรม    
- การเตรียมความพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชี IFRS 9 ส าหรบัผู้บริหาร ปี 2019 

- สร้างความเข้าใจหลักการร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ปี 2019 

- Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจัดท ารายงานประจ าป ีตามหลักการ Integrated 

Report ปี 2019 

- Digital Transformation in Banking for Financial Management Group ป ี2019 

- TFRS ทุกฉบบั ปี 2561 

- การบริหารต้นทุน เพื่อเพิ่มมูลค่าและความยั่งยืน 

- ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่จะน ามาใช้ในปี 2562 และ 2563 

- FMG's Journey 

- กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี ้
- Derivatives and Financial Instruments 

- IFRS Update Conference at Toronto Canada 

- Integrated Reporting 

- Forensic Accounting 

- Tax Planning 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน หัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (compliance) ผู้บริหารสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

เอกสารแนบ 3 หน้าที่ 4 

 

 

ประสบการณ์การท างาน (ปี 2558-ปัจจุบัน)  
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

พฤษภาคม 2562  – ปัจจบุัน   ผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย  ฝ่ายการบัญชี สายงานบริหารการเงิน 

มีนาคม 2561 – เมษายน 2562 ผู้อ านวยการฝ่าย  สายงานบรหิารการเงิน 

- บมจ. ธนาคารธนชาต ิ    

สิงหาคม 2559 – มีนาคม 2561 VP, Performance Analysis and Reporting 

ปี 2555 – กรกฎาคม 2559  VP,  Account Policy and Procedure         

 

 

 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าป ี2562        
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

เอกสารแนบ 4 – หน้าที่ 1 

 

 
 

 

ไม่มี 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 

รายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน มี
รายนามดังต่อไปนี้.- 

 1. นายวิชัย  อัศรัสกร  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. พลเอกเทียนชัย รับพร  กรรมการตรวจสอบ  
 3. นางนิธิมา เทพวนังกูร กรรมการตรวจสอบ 

โดยมี นายสันติ ปริวิสุทธิ ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บรหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่
เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และระเบียบกระทรวงการคลัง โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส าคัญกับการก าหนดกระบวนการท างาน ที่เป็น
ระบบในเรื่องของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมถึงให้ความส าคัญ
กับกระบวนการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและป้องกันความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น Trusted Advisor และให้ธนาคารมีความโปร่งใส สรุปได้ดังนี้ 

 ให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในที่เป็นระบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องในตั้งแต่แรก 
โดยผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการตามแนวคิด Three Lines of Defense รวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานก ากับ
และบริหารความเสี่ยง ตามหลัก Governance, Risk and Compliance เพื่อสร้างกระบวนการก ากับดูแลที่ดีให้ธนาคาร มีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของหน่วยงานก ากับ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง ในการส่ งเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง 
และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

 ให้ความส าคัญต่อการสร้าง Risk Culture ผลักดันให้การด าเนินงานของธนาคารเป็นไปตามหลักของธรรมาภิ
บาล โดยขับเคลื่อนผ่านโครงการกรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน 1 ความยั่งยืน) เพื่อให้กรุงไทยคุณธรรมเป็นพื้นฐานส าคัญ น าไปสู่
เป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai” และการด าเนินการตามนโยบาย Zero Internal Fraud โดยให้ด าเนินการกับ
พนักงานผู้กระท าทุจริต อย่างจริงจัง รวดเร็ว ไม่ว่าความเสียหายจะมีมูลค่ามากน้อยเพียงใด ผู้ทุจริตต้องได้รับโทษทางวินัย และ
ทางกฎหมาย  

 ยกระดับคุณภาพงานตรวจสอบภายใน สนับสนุนการตรวจสอบเชิงรุกแบบ Proactive Audit โดยน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์ ตรวจติดตามความผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนถึงการน าระบบ Robotic Process 

Automation เข้ามาใช้เพิ่มเพื่อประสิทธิภาพในงานตรวจสอบ รวมทั้งยกระดับการป้องกัน แก้ไข ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ผิดพลาดในเชิงระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธนาคาร  
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 พัฒนาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ธุรกรรมที่มีความซับซ้อน สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุฒิพิเศษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง 
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งทิศทางการปรับตัวเข้าสู่ 
Digital Banking และบรรลุผลการเป็นที่พึ่งและเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานรับตรวจ  

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 20 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ  โดยหารือร่วมกับ
ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็น
ประจ าทุกเดือน โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้ 

 กรรมการตรวจสอบ  จ านวนครั้งท่ีเข้าประชุม 

 นายวิชัย  อัศรัสกร   14  (ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562) 
 พลเอกเทียนชัย รับพร   20 

 นางนิธิมา เทพวนังกูร  15 (ด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2562) 

สรุปสาระส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังนี้ 

การสอบทานรายงานทางการเงิน 

สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ าปีของธนาคาร และงบ
การเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ร่วมกับผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือกับผู้สอบบัญชีอย่าง
สม่ าเสมอ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส าคัญ ซึ่งมี
ผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท างบการเงิน และรายงานทางการเงิน จัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของ
กฎหมาย และมาตรฐานบัญชีหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็น
ประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบที่เกิดจากการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 
IFRS9  

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของ
ธนาคาร พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยส าคัญ  

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผ่าน

สรุปรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยง
ของธนาคารด้านต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทั้งติดตามการ
จัดท าระบบการควบคุมภายในและการจัดท าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายใน
ของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ 

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาผลการก ากับ

ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงานก ากับ และผู้สอบบัญชีอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับ และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูลซึ่งใช้ประกอบการ
ยื่นขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ค วามรับผิดชอบ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ อนุมัติแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน แผนการ
ตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ าปี คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบ
งบประมาณประจ าปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและพัฒนา แผนเส้นทางความก้าวหน้าของ
บุคลากร แผนรักษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบ 
ประจ าปีของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ติดตามการด าเนินการ
แก้ไขในประเด็นที่ส าคัญ ความคืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ ตลอดจนให้ค าแนะน าเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการจัดการเรื่องร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมต่อทุกฝ่าย 

 

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้งคณะและเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 

ผู้สอบบัญชี 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการแต่ละชุด 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีเป็นประจ าทุกปี ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และน าเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ
ธนาคาร นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขต แนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความ
รับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของธนาคาร 
และการเปิดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอบบัญชีมี
ความอิสระและปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน มีประสิทธิผลและ
เหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการ
ตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด าเนินธุรกิจปัจจุบัน 

 

 

 

 

                                                    (นายวิชัย อัศรัสกร) 
                                                                         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารตั้งขึ้นโดยมติของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร 
ปัจจุบันคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ านวน 4 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปุณณิศร์ ศกุนตนาค กรรมการบริหาร 
3. นางแพตริเซีย มงคลวนิช กรรมการบริหาร 
4. นายผยง ศรีวณิช กรรมการบริหาร 

 นายนิรุฒ มณีพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
 นางสาวสินีนาฏ ด าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 49 ครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตร  

คณะกรรมการบริหาร รวมถึงมีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
การพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติสินเชื่อ/ปรับปรุงหนี้ 

คณะกรรมการบริหาร พิจารณา (1) อนุมัติสินเชื่อ จ านวน 224 ราย และกลั่นกรองเพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ จ านวน 188 ราย (2) อนุมัติปรับปรุงหนี้ จ านวน 15 ราย และกลั่นกรองเพื่อน าเสนอคณะกรรมกา รธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ จ านวน 4 ราย (3) อนุมัติด้านนโยบาย จ านวน 63 เรื่อง และกลั่นกรองเพื่อน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณาอนุมัติ จ านวน 92 เรื่อง และ (4) รับทราบรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ รายงานความ
คืบหน้าการติดตามผลการด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายงานการลงทุนในตราสารทุน/ตราสารหนี้ เป็นต้น รวม
จ านวน 116 เรื่อง  
การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจ  

คณะกรรมการบริหารได้ให้ความส าคัญกับการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร์/แผนธุรกิจประจ าปี นโยบายและแผน 

กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่จะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัท 

ในเครือทั้งหมดให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตของกลุ่ม
ธนาคาร รวมถึงการทบทวนแผนบริหารเงินกองทุนและกลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนขอ งธนาคาร ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา  
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การติดตามผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริหารได้ติดตามผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชี้วัดและธนาคารคู่เทียบ  
การลงทุนในตราสารทุน/ตราสารหนี้ของธนาคาร และได้ให้ความส าคัญกับการติดตามให้ฝ่ายจัดการด าเนินการตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการที่ได้สั่งการไป รวมถึงผลการด าเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม่ าเสมอ  
การมอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการและมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติงาน
เชิงรุกเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังตัวอย่างเช่น  

 วิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างช าระ (Non Performing Loans) ทบทวนยุทธศาสตร์การให้สินเชื่อ และหาแนวทางแก้ไขหนี้ค้าง
ช าระ โดยมุ่งประสิทธิภาพในการติดตามหนี้ค้างช าระ และป้องกันมิให้เกิดปัญหาหนี้ค้างช าระ ตลอดจนแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการด้านสินเชื่อให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น 

 ให้มีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดในกระบวนการน าเสนอข้อมูลส าหรับการพิจารณาสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้การ
พิจารณาของคณะกรรมการบริหารมีประสิทธิภาพและรัดกุม  โดยให้จัดท าข้อมูลและเอกสารประกอบอื่นๆ ให้มีความกระชับ
เท่าที่จ าเป็น ในขณะที่ยังครอบคลุมประเด็นส าคัญเพียงพอที่ใช้ในการพิจารณา เน้นหัวข้อการวิเคราะห์ที่ส าคัญทั้ง 
ด้าน Character ของลูกค้า ความสามารถในการช าระหนี้ ความแข็งแกร่งของแหล่งเงินทุน ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยสนับสนุน 
รวมถึงคุณภาพของหลักประกันและเงื่อนไขการควบคุมความเสี่ยง ที่เป็นข้อสรุปของฝ่ายจัดการ ตลอดจนบทสรุปของ
ประเด็นส าคัญ ทั้งด้านธุรกิจ และด้านกฎหมาย รวมถึงเงื่อนไขในการอนุมัติ และผลการพิจารณาของคณะกรรมการชุดย่อย
ระดับฝ่ายจัดการ ตลอดจนก าชับให้ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า 
ข้อมูลงบการเงินตามมาตรฐาน ความสัมพันธ์ในเครือข่ายทางธุรกิจ และข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมธุรกิจ
อย่างละเอียดรอบคอบ  

 ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านสินเชื่อ เช่น 

- ก าหนดแนวทางด าเนินการ Best Practice ด้านการออก L/G และ L/G Consortium การบริหารจัดการ การก าหนด
เง่ือนไขเพื่อควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนอ านาจอนุมัติที่เหมาะสมและชัดเจน 

- การทบทวนระเบียบปฏิบัติงานด้านสินเชื่อเพื่อให้ครอบคลุมและรองรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านสิ นเชื่อ  
ทั้งกระบวนการ รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ Surveyor ให้มีความรัดกุมมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่ธนาคารได้รับ
ความเสียหายจากสต๊อคสินค้าที่เป็นหลักประกันสูญหาย 

- การประเมินความสอดคล้องระหว่าง Log Book การเคลื่อนไหวของสินค้ากับการตรวจสอบปริมาณสต๊อคสินค้าเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ รวมถึงการก าหนดแนววิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงของธนาคาร รวมถึงก าหนดแนวทางด าเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมในกรณีที่สต๊อคสินค้า
เกิดความเสียหาย 
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- การทบทวนระเบียบปฏิบัติงานการจ านองหลักทรัพย์เป็นประกัน ให้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อธนาคาร 
รวมถึงความถูกต้องสอดคล้องกับข้อกฎหมายที่ก าหนดไว้ 

- นโยบายในการตรวจสอบประวัติทางการเงิน โดยให้มีการตรวจสอบประวัติทางการเงินอย่างเคร่งครัดทุกรายรวมถึง
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้วย 

- แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับธุรกิจโรงรับจ าน า โดยให้ปรับ Product Program ที่มีอยู่และเร่งจัดท า
ระเบียบปฏิบัติงานส าหรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อให้แก่ธุรกิจโรงรับจ าน าหรือธุรกิจคล้ายคลึง ให้มีความรั ดกุม
มากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องเป็นเงื่อนไขที่สามารถควบคุมการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับความเสี่ยงของ
ธนาคารได้อย่างชัดเจน เพื่อก าหนดเป็นมาตรการปฏิบัติงานของธนาคารโดยเร็ว 

- แนวทางการบริหารจัดการกรณีรับหุ้นมาเป็นหลักประกันไว้กับธนาคาร โดยฝ่ายจัดการจะต้องหาแนวทางและ
วิธีการที่เหมาะสมในการบังคับหลักประกันหุ้น การก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้
กระบวนการในการบังคับหลักประกันของธนาคารเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย พร้อม
ทั้งปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบังคับจ าน าหุ้นให้เสร็จโดยเร็ว ส าหรับกรณีสินเชื่อที่มี Listed Stocks เป็น
หลักประกัน จะต้องสามารถ Liquidate ได้แบบหุ้นที่จด Margin Loan ของบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคาร โดยให้ฝ่ายจัดการเร่งปรับกระบวนการด าเนินการภายในและสัญญาสินเชื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ดังกล่าวโดยค านึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของทางการเป็นส าคัญ 

- ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติผู้ร่วมทุน (Partner) ของลูกค้าธนาคาร ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของ 
Partner เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการพิจารณา Partner ที่เข้าเกณฑ์สนับสนุนสินเชื่ออย่างเหมาะสม โดยในการ
พิจารณา ต้องมีข้อมูลประวัติความเป็นมาและฐานะทางการเงินของ Partner ที่ถูกต้องครบถ้วน ที่แสดงสถานะ 
ความแข็งแกร่งเพียงพอสามารถสนับสนุนการช าระคืนหนี้แก่ธนาคารได้  

 ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงการลงทุนในตลาดตราสารหนี้ของธนาคาร และด้าน
ธุรกรรมอนุพันธ์ เช่น 

- การเข้าลงทุนใน Perpetual Bond มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) สูงกว่า Plain Vanilla Senior 

Bond ทั่วไป จึงมีนโยบายให้วงเงินเพื่อการลงทุนในหุ้นกู้ Perpetual Bond อยู่ในความรับผิดชอบของสายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทุน 

- การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้ (Senior Debenture) ต้องด าเนินการด้วยความรอบคอบ
รัดกุมครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ Credit Risk, Interest Rate Risk และ Market Risk ให้ต้องมีความ
เหมาะสม รวมถึงมีการก าหนดหลักเกฑ์และแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 

- การทบทวนระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการก าหนดวงเงิน Derivatives และการควบคุม Tenor Limit เพื่อให้มีความ
เหมาะสมและรัดกุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคารเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
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 ให้มีการจัดท า Lesson Learned เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการน ารูปแบบ/ลักษณะของ
กรณีความเสียหายหรือข้อบกพร่องอันเกิดจากการปฏิบัติงานมาเป็นบทเรียน ควรให้ผู้ เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจพบหรือ
ปรับปรุงแก้ไขสินเชื่อนั้น เป็นผู้ถ่ายทอดให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับฟังและจัดท าเป็นวีดิทัศน์เพื่อสื่อสารให้กับพนักงานทั่ว
ทั้งธนาคารได้ทราบ ศึกษาท าความเข้าใจ และพัฒนา ซึ่งจะเป็นแนวทางด าเนินการที่เป็น Lesson Learned อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

 มอบนโยบายด้าน Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพื่อสนับสนุนแผนการด าเนินงานด้าน 
Market Conduct ในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางการเงิน และน าไปสู่การเป็นธนาคารต้นแบบคุณธรรม
ภายใต้โครงการกรุงไทยคุณธรรม เป็นการปลูกจิตส านึกพนักงาน ร่วมสร้างวัฒนธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทั้งองค์กร
ของธนาคาร เพื่อให้พนักงานมีความยึดมั่นต่อการปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง ทั้งนี้ มีการก าหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท าผิด และสนับสนุนแนวทางการด าเนินงานแบบ Three 

Lines of Defense ให้มีประสิทธิภาพ 

 ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน เช่น 

- การปรับกระบวนการภายในองค์กรเป็น Digitization เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ เช่น โครงการ 
Krungthai Next, การพัฒนารูปแบบสาขาให้เหมาะสมกับแนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า โดยให้มีโครงการ Workforce 

Rationalization เพื่อปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ Digital Branch และ Semi-digital Branch  
- การน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาให้บริการลูกค้าในสาขา เช่น Face Recognition และ Biometrics ส าหรับ Retail on-

boarding, Credit on-boarding, Wealth on-boarding, Queue System และ Digital Signage เป็นต้น เพื่อให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของธนาคารได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว 

- การน าเทคโนโลยีเข้ามาด าเนินงานในองค์กร เช่น Blockchain, Artificial intelligence (AI), Machine Learning 

(ML), Robotic Process Automation (RPA) เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการท างาน ให้มีความ
รวดเร็วขึ้น อาทิ โครงการ Cross-border Remittance and Payments, โครงการ Blockchain & e-LG เป็นต้น   

- พัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยการ Upskill/ Reskill พนักงาน ในด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ธนาคารเติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน โดยสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและรูปแบบ
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Digital disruption) 

 

 

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย) 
ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 คน โดย
มีผู้บริหารสายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมาย ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และ
ผู้บริหารกลุ่มก ากับงานกฎเกณฑ์ ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง โดยในปี 2562 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้มีการ
ประชุมทั้งสิ้น 10 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส ซึ่งสรุปผลงานส าคัญได้ดังนี้ 
 1. พิจารณารายงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance Report) ประจ าปี 2561  

 คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื้อหาและเห็นชอบรายงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual Compliance 

Report) ประจ าปี 2561 ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณาและน าส่งไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยและส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการก ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในปีถัดไป เช่น เพิ่มเติมเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการลงโทษพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และมาตรการควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 2. พิจารณาแผน สอบทาน และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ าปี 2562 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการก าหนดระดับความเสี่ยงตาม 
Risk Matrix เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Program) ประจ าปี 2562 โดยก าหนด 

Compliance Risk ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย/ยุทธศาสตร์ของธนาคารและตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันที่ธนาคารได้รับ
ผลกระทบกับเรื่องความไว้วางใจจากสาธารณชน (Public Trust) รวมถึงช่วยสร้างระบบเพื่อลดปัญหาการกระท าความผิดซ้ าซาก
เป็นประจ า อีกทั้งได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 

Program) ประจ าปี 2562 โดยคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานผลการด าเนินการให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไขปัญหาและ
ปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process Improvement) ให้สะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อ
สร้าง Compliance Culture โดยให้ความส าคัญกับเรื่อง Market Conduct ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย  
 3. พิจารณาระเบียบ และติดตามผลการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(หมวด 20) 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและให้ค าแนะน าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการร่างระเบียบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (หมวด 20) ตั้งแต่ค านิยาม กระบวนการท างาน จนถึงการก าหนดกรอบเวลา 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ อีกทั้งได้ติดตามการ
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ด าเนินการตามระเบียบฯ โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการติดตามความคืบหน้าจนกว่าเรื่องจะสิ้นสุด
กระบวนการทางวินัย และ/หรือ อาญา เพื่อให้ด าเนินการได้ตามกรอบเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. พิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาการบริหารจัดการน าเสนอวาระต่อคณะกรรมการธนาคารให้เกิดประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสม รวมถึงการเพิ่มระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารให้พิจารณาหรือหารือในเชิงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ระดับนโยบายให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Transformation) ของธนาคารและบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
กระบวนการน าเสนอที่จะปรับปรุงให้สามารถลดระยะเวลาลงได้ จะไม่ลดคุณภาพและการจัดการความเสี่ยงของการพิจารณา
วาระของคณะกรรมการธนาคาร 
 5. ทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) กฎบัตรของหน่วยงานก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Compliance Unit Charter) และกฎบัตรคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance 

Committee Charter) 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาของนโยบายฯ และกฎบัตรฯ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และโครงสร้างองค์กรของธนาคารในปัจจุบัน รวมถึงปรับให้ถ้อยค าในกฎบัตรฯ สอดคล้องกับ
ถ้อยค าของกฎหมาย เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับนโยบายฉบับต่างๆ ของธนาคาร 
 6. ทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธท่ีมีอานุภาพท าลายล้างสูง ประจ าปี 2562 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแก้ไขถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ครอบคลุม
และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มี
อานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. 2559 รวมทั้งปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับประกาศ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง 
แนวทางในการก าหนดนโยบายและระเบียบวิธีการส าหรับการประเมินและบริหารความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทาง
การเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  
 7. สอบทานและติดตามรายงานการก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสาขาต่างประเทศ  

 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามผลการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Report) ของ
สาขาต่างประเทศ 8 สาขาและ 1 ส านักงานผู้แทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม่ าเสมอ เพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ที่
ส าคัญและป้องกันมิให้เกิดกรณีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ทางการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือ
กรณีถูกปรับจากหน่วยงานทางการ รวมถึงเพื่อทราบทิศทางการขับเคลื่อนการก ากับสาขาต่างประเทศ ข้อไหนควรพิจารณาเป็น
พิเศษหรือเร่งด่วน เพื่อช่วยยกระดับ Compliance และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด 
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(นายธันวา เลาหศิริวงศ์) 
ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 

 8. สอบทานและติดตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน 

 คณะกรรมการฯ ได้สอบทานรายงานและติดตามข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสอย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงที่ตรวจพบการกระท าความผิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท าความผิด
ซ้ าซาก และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับธนาคาร 
 9. มอบนโยบาย ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion และโครงการ 
Compliance Change Maker (CCM) ซึ่งเป็นเสาหลักของกรุงไทยคุณธรรม 

 คณะกรรมการฯ ร่วมเป็นกรรมการนโยบายและก ากับโครงการ Compliance Change Maker (CCM) ซึ่งเป็น
โครงการที่ต่อยอดจากโครงการ Krungthai Compliance Champion โดยได้ก ากับดูแล ผลักดัน ให้ค าแนะน า และติดตามการ
ด าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion และโครงการ Compliance Change Maker (CCM) อย่างใกล้ชิด เพื่อให้
การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความตระหนักรับรู้ไปสู่สาธารณชน ทั้งนี้ ได้ให้ข้อแนะน า การ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ที่เน้นการมีส่วนร่วม (Collaboration) จากพนักงานทุกภาคส่วน ร่วมกันปรับ Mindset พัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการอย่างจริงจัง ด้วยการระเบิดจากข้างใน ผ่านเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon  

 10. มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 10.1 เรื่องคุณธรรม (Integrity) ต้องเริ่มจากสายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายเป็นสายงานหลักก่อน ดังนั้น 
แผนการปฏิบัติงานต้องสะท้อนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และจัดการประเด็นที่เป็นความเสี่ยงสูง
ให้หมดไป เช่น การผสมผสาน (Combination) จัดการความเสี่ยงที่เป็นแผนงานเชิงป้องกัน/การติดตามสอบทาน และเสริมสร้าง
ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งควรเพิ่มการด าเนินการเชิงรุก เพื่อสร้าง Compliance Culture ให้เกิดทั่วองค์กร 

 10.2 แนวทางและข้อเสนอแนะส าหรับการเตรียมความพร้อม เรื่อง การปรับแก้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562, การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการพนักงาน หมวด 1 ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน บท 7 วินัยและโทษ
ทางวินัย และบท 8 การกันเป็นพยาน, การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์การรู้จักลูกค้า (Know 

Your Customer : KYC) ส าหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน เพื่อรองรับก่อนมีผลใช้บังคับ ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน 
และครอบคลุมทุกประเด็น  
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร 3 คนและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวม
ทั้งหมด 4 คน โดยมีผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ก ากับดูแลความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงมีการ
ประชุมทั้งสิ้น 12 ครั้ง โดยมีรายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบทุกไตรมาส  

คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลตามแนวทางของหน่วยงานก ากับ และแนวทาง
พึงปฏิบัติที่เป็นสากล (COSO) เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสม/ เพียงพอส าหรับการด าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น  ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
ชื่อเสียงของธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีนัยส าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน 

2. ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย   Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk 
Tolerance และจัดท ารายงาน Risk Management Dashboard โดยค านึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) และ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ SEPA และ Basel  

3. ก ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายที่ก าหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยง ทุกด้าน รวมทั้ง
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร ภาวะการแข่งขัน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของกฎข้อบังคับต่าง ๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (Stress Test) ต่อฐานะความ
มั่นคงของธนาคาร 

4. พัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงกระบวนการบริหารสินเชื่อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงและลด NPL พร้อมทั้งเฝ้าระวัง
และติดตามพอร์ตสินเชื่อและ NPL ของธนาคารอย่างใกล้ชิด  

5. กลั่นกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร์ รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่า  
แผนยุทธศาสตร์และ Key Initiatives ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน  

6. ก าหนดแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประจ าปี (IT Master Plan) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และ
แผนธุรกิจของธนาคาร โดยค านึงถึงการพัฒนาขีดความสามารถด้านธุรกิจ การพัฒนาระบบงานเชิงพื้นฐาน เพื่อให้สามารถพัฒนา
ต่อยอดความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการสร้างศักยภาพการแข่งขัน
และการเติบโตทางธุรกิจ ดังนี้  
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6.1 ด้าน Future Banking เป็นการน าเทคโนโลยีใหม่มาพัฒนากระบวนการท างานและการให้บริการแก่ลูกค้าและ
สร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจในอนาคตจาก Future Banking รวมถึงการจัดหาและพัฒนาระบบด้าน Cyber Security ให้แข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้นเพื่อรองรับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ 

6.2 ด้าน Traditional Banking เป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของธนาคาร การปรับรูปแบบสาขา และ 
จัดหาอุปกรณ์ทดแทน เช่น การทดแทนเครื่อง ATM ด้วยเครื่อง RCM (Recycle Cash Machine) รวมถึงการปรับกระบวนการให้ 
Automated มากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและรองรับความต้องการของลูกค้าตาม Digital Trend ที่เกิดขึ้น 

6.3 ด้าน Business Infrastructure เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างการท างานและระบบ IT ของธนาคาร เพื่อ
รองรับกระบวนการท างานภายในธนาคาร อาทิ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล การยกระดับกระบวนการสินเชื่อให้เป็น
รูปแบบ Straight Through Process เพื่อให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการขยายธุรกิจของ
ธนาคารและการไปสู่ Future Banking 

6.4 ด้าน IT Infrastructure เป็นการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์ IT และระบบเดิมที่หมดอายุ หรือล้าสมัย เพื่อให้
ระบบโดยรวมมีเสถียรภาพและธนาคารสามารถด าเนินธุรกิจเป็นปกติและต่อเนื่องอย่างทัดเทียมกับคู่แข่งขัน 

6.5 ด้าน Personnel เป็นการจัดหาบุคลากรด้าน IT เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ และการ Upskill & 
Reskill บุคลากรให้สามารถท างานภายใต้ยุทธศาสตร์ Future Banking รวมถึงการยกระดับ Awareness และความรู้ด้าน
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้แก่บุคลากรทุกระดับในด้าน Digital Banking และความปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) 

ธนาคารให้ความส าคัญในการก ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยก าหนดหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบในการดูแลความเสี่ยงดังกล่าวและติดตามผลความคืบหน้าแผนการด าเนินการด้าน Security เพื่อให้ระบบมีความ
ปลอดภัย และยังค านึงถึงเรื่อง Availability เพื่อให้ระบบงานมีความพร้อมใช้งาน และ Capacity รวมถึงการเฝ้าระวังและติดตาม
ระบบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเรื่อง Integrity เพื่อให้ระบบงานและ
ข้อมูลมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยให้ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของธนาคารด้วย นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส าคัญอย่างมาก
เกี่ยวกับเรื่อง Cyber Security และ Data Privacy โดยติดตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

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

8. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนว
ทางการก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคุม ติดตามและประเมินความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

    (นายไกรฤทธิ์  อุชุกานนท์ชยั) 
ประธานกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
           3  กุมภาพันธ ์2563  
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รายงานการด าเนินการคณะกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการธนาคารให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการอิสระ เนื่องจากเป็นส่วนส าคัญที่ท า
ให้โครงสร้างของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสร้าง
คณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิ้นจ านวน12 คน ปัจจุบันมีกรรมการ จ านวน 11 คน และมีต าแหน่งกรรมการว่าง จ านวน 1 
ต าแหน่ง ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการสรรหา โครงสร้างคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ านวน 1 
คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 10 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 5 คน หรือมีอัตราเท่ากับ ร้อยละ 45.45 ของ
กรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่าข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด (ร้อยละ 33.33) แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน  กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถ
แสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรือมีข้อสังเกตอื่นใดในการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อดูแลสิทธิและป้องกันประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการด าเนินการด้านการ
ก ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ยกระดับการท างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการด าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จัดให้มีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระที่ได้ก าหนดคุณสมบัติ วาระการด ารงต าแหน่ง 
รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการอิสระเห็นสมควรให้มีการจัดท าและเปิดเผยรายงานของคณะกรรมการ
อิสระในรายงานประจ าปีทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ ปี 2561 เป็นต้นมา  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการอิสระ มีรายนามดังต่อไปนี้ 

1) พลเอก เทียนชัย  รับพร  ประธานกรรมการอิสระ 

2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์ กรรมการอิสระ 

3) นายธันวา  เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 

4) นายวิชัย  อัศรัสกร  กรรมการอิสระ 

5) นางนิธิมา  เทพวนังกูร กรรมการอิสระ 

 นายนิรุฒ  มณีพันธ์  เลขานุการคณะกรรมการอิสระ 

 นางวิภาวดี   เลิศศรีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ 

 นางสาวสินีนาฏ  ด าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ 

 ในปี 2562 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทั้งสิ้น จ านวน 5 ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นรายไตรมาส สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

1. ทบทวนและให้คงนโยบายการก าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน าเสนอเป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการอิสระ ดงันี้ 
 1.1 ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย 



แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 2562    

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการแต่ละชุด 

 1.2 เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าแก่ฝ่ายจัดการให้มีการบริหารจัดการให้ทุกเรื่องมีความสมดุลกันทั้งด้านการ
บริหาร การควบคุมภายใน การก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

 1.3 เรื่องร้องเรียนธนาคาร เฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อฝ่ายจัดการ หรือกรรมการที่มีอ านาจจัดการ ใน
ประเด็นที่มีปัญหา หรือเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก ากับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี 

 1.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

2. เห็นชอบคู่มือกรรมการ “แนวทางการปฏิบัติของกรรมการที่มีผลกระทบต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร ” และ
มอบหมายให้เผยแพร่ต่อกรรมการธนาคารทุกท่าน เพื่อให้ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติของกรรมการตามที่กฎหมายและหลักเกณฑ์
ของหน่วยงานก ากับที่เกี่ยวข้องก าหนด เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร  

3. ทบทวนนโยบายการจ ากัดจ านวนบริษัทที่กรรมการธนาคารจะไปด ารงต าแหน่งกรรมการ โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาต่อไป ซึ่งมีสาระส าคัญดังนี้ 

 3.1 กรรมการแต่ละคนจะด ารงต าแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจได้ไม่เกิน 3 แห่ง 
 3.2 กรรมการธนาคาร สามารถด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อย่างใดอย่าง

หนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ 

 3.3 กรรมการธนาคารสามารถด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวม บมจ.ธนาคารกรุงไทย แต่ไม่นับรวมบริษัทที่ได้มา จากการปรับโครงสร้างหนี้) 

4. เห็นชอบหลักการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งที่ 27 (ปี 2563) โดยให้น าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาอนุมัติต่อไป 

5. ก าหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระเป็นการล่วงหน้า ส าหรับปี 2563 โดยให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง ในวัน
พุธสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีที่กรรมการอิสระมีเรื่องต้องพิจารณาเร่งด่วนหรือเป็น
พิเศษภายใต้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ จะมีการนัดประชุมเพิ่มเติมจากก าหนดการตามปกติ รวมทั้งหากมีความ
จ าเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุม จะมีการหารือตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้กรรมการอิสระทุกท่านทราบเป็น
รายกรณีต่อไป 

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

7. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ ประจ าปี 2562 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ การประเมินผลคณะกรรมการอิสระ (ทั้งคณะ) และการประเมินผลคณะกรรมการอิสระรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 
โดยภาพรวมของผลการประเมินฯ ประจ าปี 2562 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเยี่ยม โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบต่อไป  

(พลเอก เทียนชัย  รับพร) 
ประธานกรรมการอิสระ 


