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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกิจ 

  

1.1. ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

1.1.1. Statement of Direction วสิัยทัศน ์และพันธกิจ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย (“ธนาคาร”) มี Statements of Direction เป็นสถาบนัการเงินเพื่อการพฒันาในการสรา้งโอกาสให้
ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการใหค้วามรูท้างการเงิน เพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ  
ฐานราก พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และลดความเหลื่อมล า้ในสงัคม ภายใตก้ารบรหิารจดัการองค์กร
ที่มั่นคง โปรง่ใส และยั่งยืน โดยการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการและใหบ้รกิารทางการเงิน  

ธนาคารกรุงไทยด าเนินธุรกิจภายใตวิ้สยัทศัน ์“Growing Together for Sustainability” “กรุงไทย เคียงขา้งไทย สู่ความ
ยั่งยืน” โดยมุ่งมั่นดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรเพื่อสนบัสนนุการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลกูคา้ สรา้งคณุภาพที่ดีขึน้
แก่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และสรา้งผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ โดยมีพนัธกิจไดแ้ก่  

▪ ดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและระบบงาน  
▪ ใหบ้รกิารและค าแนะน าที่มีคณุค่าแก่ลกูคา้อย่างต่อเนื่อง 
▪ รว่มพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
▪ สรา้งผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

1.1.2. ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารและความคืบหน้าของแผนงานในปี 2563 

จากสภาพแวดลอ้มการแข่งขนัทางธุรกิจในปัจจบุนัและกระแส Disruption ที่เป็นสภาวการณข์องการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและรุนแรง ทัง้ดา้นเทคโนโลยี คู่แข่ง องคก์รภาครฐั และพฤติกรรมของผูบ้ริโภค รวมทัง้ความทา้ทายจากปัจจยัความ
ผันผวนต่างๆ เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลก ปัญหาหนีค้รัวเรือนที่ปรับตัวสูงขึน้  
ตลอดจนการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าใหธ้นาคารตอ้งปรบัตวัใหท้นัต่อสถานการณ ์เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการลกูคา้และผูถื้อหุน้ ตลอดจนสามารถรบัมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในครัง้นี ้  ซึ่งธนาคารไดป้รบัตวัในการด าเนิน
ธุรกิจดว้ยยุทธศาสตรค์ู่ขนาน หรือ 2 Banking Models โดยการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจแบบดัง้เดิม (Carrier) พรอ้มกับการ
ด าเนินธุรกิจแบบใหม่ (Speed Boat) ที่เน้นการวิเคราะหข์้อมูลบน Digital Platform เพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งและ
ความสามารถในการแข่งขนัใหก้ับองคก์ร สนบัสนนุภาครฐัผลกัดนันโยบาย Thailand 4.0 ผ่านการพฒันาดิจิทลัแพลตฟอรม์
ใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน  ลดความเหลื่อมล า้และช่องว่างการกระจายรายไดใ้นสังคม 
เพิ่มทกัษะความเขา้ใจและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy) แก่ประชาชน ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนนุใหป้ระเทศไทยกา้วสู่สงัคม
ไรเ้งินสดอย่างแทจ้รงิและตอบโจทยท์กุความตอ้งการของคนไทยในทกุภาคสว่น 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ  
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คณะกรรมการธนาคารใหค้วามส าคัญเป็นอย่างมากกับการพิจารณาทบทวนและก าหนดกรอบนโยบาย วิสัยทัศน ์  
พันธกิจ แผนยุทธศาสตร ์และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงติดตามดูแลใหม้ีการน าไปปฏิบัติเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์ร โดยธนาคารจัดใหม้ีการประชุมระดมความคิดระหว่างคณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจดัการของธนาคาร และผูบ้ริหาร
ของบริษัทในเครือ เพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์และโครงการส าคัญที่จะขับเคลื่อนกลุ่มธุร กิจให้บรรลุเป้าหมาย 
เชิงยุทธศาสตร ์จากนั้นฝ่ายจดัการน าความคิดเห็นที่ไดจ้ากการประชุมฯ ไปประกอบการจดัท าแผนธุรกิจของธนาคาร และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนมุตัิ เสร็จแลว้จึงด าเนินการสื่อสารแผนยุทธศาสตรแ์ละแผนธุรกิจ
ของธนาคาร รวมทั้งเป้าหมายที่ส  าคัญใหพ้นักงานในองค์กรได้ทราบโดยทั่วกัน อาทิ ผ่านการจัดสัมมนาระหว่างคณะ  
กรรมการและผูบ้ริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB Business Strategy Seminar) เป็นประจ าทุกปี เพื่อใหผู้บ้ริหารตัง้แต่
ผู้จัดการสาขา ผู้บริหารส านักงานเขต และผู้บริหารระดับฝ่ายขึน้ไป ได้รับทราบนโยบายและทิศทางในการบริหารงาน 
ตลอดจนแนวโนม้ภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานเชิงรุก
ใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมาย รวมทัง้จะไดน้ ายุทธศาสตรไ์ปถ่ายทอดแก่พนกังานในหน่วยงานอย่างถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทาง  
ที่สอดคลอ้งกันทั้งธนาคารต่อไป นอกจากนี ้ธนาคารจัดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการธนาคารสัญจร พรอ้มตรวจเยี่ยม
หน่วยงานและสาขาในแต่ละภูมิภาคอย่างสม ่าเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและกลยุทธท์ี่ส  าคญัในดา้นต่างๆ รวมถึงรบัทราบ
ปัญหาจากการด าเนินงานของพนกังานอย่างใกลช้ิด 

คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเป้าหมายตัวชีว้ัดรายเดือน และติดตาม
ความคืบหน้าการด าเนินงานโครงการส าคัญต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายตวัชีว้ดัรายไตรมาสและเปรียบเทียบกับธนาคารคู่เทียบ ในระหว่างปี นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารยงัไดม้อบ
นโยบาย กลยุทธ์ และค าแนะน าต่างๆ ไปยังฝ่ายจัดการ ผ่านการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งเมื่อฝ่ายจัดการรบัไป
ด าเนินการแลว้ตอ้งกลบัมารายงานความคืบหนา้และผลส าเรจ็ต่อที่ประชมุฯ อย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี ้เพื่อใหธ้นาคารกรุงไทยสามารถบรรล ุStatement of Direction วิสยัทศัน ์และพนัธกิจ ซึ่งมุ่งเนน้การท าใหป้ระชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ มีโอกาสทางเศรษฐกิจและสามารถเขา้ถึงบรกิารทางการเงินไดม้ากขึน้ รวมทัง้รกัษาขีดความสามารถใน
การแข่งขนัในฐานะธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของประเทศ ส าหรบัในปี 2563 ในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเรว็
ยิ่งกว่าเดิม ธนาคารกรุงไทยจึงไดม้ียุทธศาสตรก์ารขับเคลื่อนองคก์ร 2 รูปแบบในลกัษณะคู่ขนาน ไดแ้ก่ เรือบรรทุกเครื่องบิน 
(Carrier) และเรือเรว็ (Speedboat) โดย 

1. แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier : ยุทธศาสตรท์ี่จะขับเคลื่อนธุรกิจหลกัของธนาคาร ทัง้ดา้นสินเชื่อ เงินฝาก
ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ รวมถึงการพฒันา Krungthai NEXT ใหเ้ป็นแอปพลิเคชนัที่ตอบทกุโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ 

2. แบบเรือเร็วหรือ Speed Boat : ยุทธศาสตรท์ี่มุ่งเนน้การสรา้งโมเดลทางธุรกิจใหม่ การสรา้งแพลตฟอรม์ที่สามารถ
เชื่อมต่อกับแพลตฟอรม์อื่นๆ ในลักษณะระบบเปิด (Open Banking) บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อใหเ้ป็นระบบการเงิน 
แบบเปิด สามารถรองรับ Wallet ไดห้ลายตัวพรอ้มๆ กัน และมีการน าเทคโนโลยี Blokchain มาประยุกตใ์ช้ดว้ย โดยที่
แพลตฟอรม์และแอปพลิเคชนัของธนาคาร จะถูกสนบัสนุนดว้ย AI Machine Learning และ Data Analytics ที่จะสามารถ
เขา้ใจ และตอบโจทยล์กูคา้ไดอ้ย่างสมบรูณแ์บบ  ตวัอย่าง Wallet ต่างๆ ของเป๋าตงั เช่น G-Wallet ของโครงการภาครฐัต่างๆ 
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เช่น ชิมชอ้ปใช ้ เราเที่ยวดว้ยกนั  คนละครึง่  Health Wallet  Wallet สบม. (สะสมบอนดม์ั่งคั่ง)  บรกิารต่างๆ ของ กยศ. ผ่าน
เป๋าตงั เป็นตน้เพื่อใหป้ระชาชนคนไทยทกุคนสามารถเขา้ถึงธุรกรรมทางการเงินไดส้ะดวกมากขึน้ 

นอกจากนี ้ ธนาคารยังคงให้ความส าคัญกับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของธนาคาร ได้แก่   
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  โดยได้รับความไว้วางใจให้ดูแลการเชื่อมระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์การพัฒนาแพลตฟอรม์ต่างๆ เชื่อมโยงบริการทางการเงินจากภาครฐัสู่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกในการ
ผลกัดนันโยบายส าคญัๆ ของประเทศ  กลุ่มการช าระเงนิ พฒันานวตักรรมการช าระเงินที่ครบวงจร เป็นดิจิทลัแพลตฟอรม์ ที่
ตอบโจทยท์ุกไลฟ์สไตลข์องลูกคา้  กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ ขยายบริการทางการเงิน บริการจ่ายเงินเดือน 
บรกิารจ่ายเงินคู่คา้ดว้ยระบบโอนเงินอตัโนมตัิ และยกระดบับรกิารสู ่Smart Hospital  กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน 
พฒันา University แอปพลิเคชนัเพื่อเป็นแพลตฟอรม์ที่เชื่อมโยงทกุมิติการใชช้ีวิตในยคุดิจิทลั และ  กลุ่มระบบขนส่ง พฒันา
ระบบช าระค่าโดยสารแบบไรเ้งินสดส าหรบัการเดินทางรูปแบบต่างๆ ทัง้นี ้ธนาคารมองเห็นว่าลกูคา้ 5 กลุ่มดงักล่าวเป็นจุด
แข็งของธนาคารที่ตอ้งพยายามรกัษาไวแ้ละยังสามารถใชเ้ชื่อมโยงการใหบ้ริการไปสู่ระบบนิเวศอื่นๆ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในชีวิตประจ าวนัของลกูคา้ได ้

การที่ธนาคารกรุงไทยสามารถสรา้งฐานลกูคา้ขนาดใหญ่ผ่านการด าเนินการวางโครงสรา้งพืน้ฐานทางการเงินต่างๆ ของ
ภาครัฐ จะท าใหธ้นาคารสามารถต่อยอดธุรกิจไดอ้ีกมาก หนึ่งในนั้นคือ การต่อยอดธุรกิจจาก คู่คา้ของลูกคา้ ( X2G2X)  
ที่เริ่มตน้จากลูกคา้หลกัของธนาคาร คือ ภาครฐั (Government) เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่คา้ของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น 
Distributor วิสาหกิจชุมชน รา้นคา้ปลีก รา้นอาหาร โรงแรม ธุรกิจรถเช่าและอื่นๆ ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยงกันดว้ย
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี เพื่อใหเ้ขา้มาอยู่ในระบบนิเวศของธนาคาร ท าใหธ้นาคารสามารถน าเสนอบริการทางการเงิน
ต่างๆ ไดอ้ย่างตรงใจ และตอบโจทยท์ุกความตอ้งการอย่างแทจ้ริง ตลอดจนจะเป็นการปทูางในการน าไปสู่การสรา้งดิจิทลั
แพลตฟอรม์ของประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอนัใกล ้

ตวัอย่างผลิตภณัฑแ์ละบรกิารส าคญัของ 5 ระบบนิเวศเปา้หมายในปี 2563  

1. กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ (Government) ได้แก่ 

▪ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ธนาคารไดร้่วมกับกรมบญัชีกลาง พฒันาบตัรสวสัดิการแห่งรฐัแจกจ่ายใหแ้ก่ผู้
มีรายไดน้อ้ยแลว้ ประมาณ 11.6 ลา้นใบ ในปี 2561 รวมทัง้ไดจ้ดัท าบตัรสวสัดิการแห่งรฐัเพิ่มเติมภายใตโ้ครงการ
ไทยนิยมยั่งยืน ส  าหรบักลุม่ผูพ้ิการ ผูส้งูอาย ุผูป่้วยติดเตียง หรือผูท้ี่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนไดใ้นปี 2560 
อีกกว่า 3  ล้านใบ  ในปี  2562 เพื่ อช่วยเหลือบรรเทาค่าครองชีพ  ค่าใช้จ่ ายเ ก่ียวกับอุปโภคบริโภค  
(ค่าน า้ประปา ค่าไฟฟ้า สว่นลดค่าซือ้ก๊าซหุงตม้) ค่าเดินทางดว้ยรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือ
เพิ่มเติมและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจระยะเรง่ด่วน เพื่อช่วยเหลือ ผูม้ีรายไดน้อ้ยกว่า 14.6 ลา้นคนทั่วประเทศ 

ปัจจุบันมีผูถื้อบัตรสวัสดิการเหลืออยู่ 13.9 ลา้นราย จากเดิม 14.6 ลา้นราย เนื่องจากมีผู้ถือบัตรสวัสดิการที่
เสียชีวิตไปแล้วกว่า 6 แสนราย ทั้งนีท้ี่ผ่านมาในปี 2561 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือ
ประชาชนผูม้ีรายไดน้อ้ยที่ถือบตัรสวสัดิการแห่งรฐัจ านวนกว่า 43,000 ลา้นบาท ในปี 2562 จ านวนกว่า 93,000 
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ลา้นบาท ปี 2563 จ านวนกว่า 47,000 ลา้นบาท และปี 2564 คาดการณค์่าใชจ้่ายที่ประมาณ 54,000 ลา้นบาท 
ซึ่งกระทรวงการคลงัจะเปิดใหม้ีการลงทะเบียนผูม้ีรายไดน้อ้ยเพื่อรบัสวสัดิการรฐัเพิ่มเติมในปี 2564 โดยเงื่อนไขที่
จะลงทะเบียนจะพิจารณาเกณฑใ์นเรื่องรายไดข้องครวัเรือนแทนเกณฑเ์ดิมที่พิจารณาจากรายไดส้่วนบุคคลไม่
เกิน 1 แสนบาทต่อปี 

▪ โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ เพื่อเพิ่มช่องทางในการใชบ้ตัรสวสัดิการ
แห่งรฐัอย่างทั่วถึงและช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนตามนโยบายของรฐับาล โดยในปี 2563 ธนาคารไดต้ิดตัง้
เครื่อง EDC ณ รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐักว่า 35,000 แห่ง และติดตัง้แอปพลิเคชันถุงเงินประชารฐัในรา้นคา้กว่า 
50,000 แห่ง  

▪ ความร่วมมือกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเพื่อน าเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ ธนาคารรว่มกบั
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ด าเนินโครงการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เพื่อยกระดับ
โครงสรา้งพืน้ฐานสถาปัตยกรรมในการรองรบัภารกิจของหน่วยงานในสงักดักระทรวงการคลงั เช่น กรมบญัชีกลาง 
กรมสรรพาสากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ส  านักงานบริหารหนีส้าธารณะ เป็นตน้ เพื่อน าบล็อกเชนมาใช้
พฒันาระบบงาน การจดัเก็บรายไดข้องรฐับาล การหาแหลง่เงินทนุ การบริหารทรพัยส์ินและการประมลูงาน เพื่อ
ช่วยยกระดับประสิทธิภาพระบบงาน ลดขั้นตอน รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใสและตรวจสอบได้  โดยในปี 2563 
ธนาคารกรุงไทยไดร้่วมมือกับหน่วยงานสงักัดกระทรวงการคลงั เปิดด าเนินโครงการที่ใชเ้ทคโนโลยีบล็อกเชนใน
การใหบ้รกิารต่างๆ ดงันี ้

1. โครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว (VAT Refunds for Tourists) ธนาคารร่วมมือกับ
กรมสรรพากร กรมศุลกากร และส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดตัวและน าระบบเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) มาใชใ้หบ้ริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มใหน้ักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ( Application 
Thailand VRT) เป็นครัง้แรกของโลกโดยนักท่องเที่ยวสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มไดจ้ากท่าอากาศยาน
นานาชาติทัง้ 10 แห่ง และตวัแทนใหบ้ริการคืนภาษีมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่ผูเ้ดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรใน
เมืองที่กรมสรรพากรไดอ้นุมตัิ นอกจากนี ้ธนาคารยงัไดร้่วมพฒันาระบบ Web Application เพื่อใหส้ามารถ
ท างานไดแ้บบ Paperless ในการตรวจสอบขอ้มลูและยืนยนัสถานะสินคา้ ที่ไดม้ีการน าออกนอกประเทศและ
เปิด API (Application Program Interface) ให้รา้นค้าสามารถส่งข้อมูลการซือ้สินค้าและบริการของ
นกัท่องเที่ยวเขา้สูร่ะบบเพื่อการขอคืนภาษีมลูค่าเพิ่มกบักรมสรรพากรไดซ้ึ่งนบัว่าเป็นการพฒันาระบบการคืน
ภาษีมลูค่าเพิ่มใหก้ับนกัท่องเที่ยวแบบ Digital อย่างเต็มรูปแบบ ทัง้นี ้ระบบการคืนภาษีมลูค่าเพิ่มดังกล่าว 
จะช่วยอ านวยความสะดวก ลดระยะเวลาการด าเนินการ ลดค่าใชจ้่ายการบริการภาครฐั เพิ่มความพึงพอใจ
ใหก้ับกลุ่มนกัท่องเที่ยวมากขึน้ รวมทัง้มีส่วนส าคัญในการส่งเสริมและสนบัสนุนการท่องเที่ยวของประเทศ
ไทยในอนาคต 

2. โครงการระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Government Procurement : e-GP) 
ธนาคารรว่มมือกบักรมบญัชีกลางยกระดบัระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั ซึ่งประกอบดว้ย 2 โครงการย่อย คือ   
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1) e-LG การออกหนงัสือค า้ประกันอิเล็กทรอนิกสข์องผูป้ระกอบการในระบบ e-GP สามารถอนุมตัิรายการ
ได้ภายใน 5-10 นาทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลากว่า 4 -5 วัน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและการตรวจสอบ
หลกัประกันของผูป้ระกอบการ และสรา้งความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของหลกัประกันที่น  ามาใช ้โดย
ผูป้ระกอบการสามารถขอ e-LG จากทกุธนาคารและผ่านระบบบล็อกเชน 

2) e-Credit Confirmation โดยบล็อกเชนของ e-GP มีการรวบรวมข้อมูลประวัติของผู้ประกอบการ  
นิติบุคคล รวมถึงระบบ Rating ของผูป้ระกอบการตามผลงานในการท างานกับภาครฐั สามารถช่วยให้
ผู้ประกอบการลดระยะเวลา และภาระของผูป้ระกอบการในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอขึน้ทะเบียน
ผูป้ระกอบการและการยื่นเสนอราคา เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ สรา้งความโปรง่ใสของระบบการจดัซือ้จัด
จา้ง ซึ่งช่วยผลกัดนัการใชง้บประมาณในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ  

3. Wallet สบม. (สะสมบอนดม์ั่งค่ัง) ธนาคารร่วมมือกับส านกังานบริหารหนีส้าธารณะพฒันา Wallet สบม. 
บนแอปพลิเคชนัเป๋าตัง เพื่อรองรบัการซือ้ขายพันธบัตรแบบดิจิทัลเป็นครัง้แรกของประเทศไทย โดยน าร่อง
พนัธบตัรออมทรพัยรุ์่นวอลเล็ต สบม. ของกระทรวงการคลงั ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไรใ้บตราสาร 
(Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี ดอกเบีย้คงที่ 1.70 % วงเงินรวมไม่เกิน 200 ลา้นบาท สามารถซือ้ขายไดแ้บบ Real 
Time ดขูอ้มลูการซือ้ ตรวจสอบประวตัิการซือ้ และดาวนโ์หลดเอกสารต่างๆ รวมทัง้รบัดอกเบีย้และเงินตน้คืน
เขา้ Wallet ซึ่งพนัธบตัรดงักลา่วสามารถจ าหน่ายไดห้มดภายใน 99 วินาที ยอดลงทนุเฉลี่ย 145,560 บาทต่อ
คน จ านวนผูซ้ือ้ทั้งสิน้ 1,374 คน จาก 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งการจ าหน่าย พันธบัตรออมทรพัยรุ์่น  
วอลเล็ต สบม. ครัง้ที่ 2 วงเงิน 5,000 ลา้นบาท อายุ 4 ปี อตัราดอกเบีย้ 1.70 % ต่อปี มีผูส้นใจลงทุนถึงกว่า 
20,000 ราย โดยมีผูล้งทุนอายุตัง้แต่ 15 ปี จนถึงอายุ 99 ปี มีวงเงินซือ้เฉลี่ย 333,000 บาทต่อราย ส่วนใหญ่
เป็นวัยท างานตอนตน้จนถึงวัยก่อนเกษียณ โดยการจ าหน่ายในรอบนี ้มีการกระจายตวัทัง้ในดา้นจ านวนผู้
ลงทุน อายุผู้ลงทุน วงเงินซือ้เฉลี่ยและถิ่นฐานผูล้งทุน แสดงถึงความส าเร็จในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกตใ์ชก้ับธุรกรรมทางการเงินที่ผูล้งทุนสามารถเขา้ถึงการลงทุนไดง้่าย ทั่วถึงทุกภูมิภาค ทุกระดับการ
ลงทุน ท าให้ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งเสริมการออมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ธนาคารยังไดพ้ัฒนาวอลเล็ต สบม. ใหส้ามารถซือ้ขายพันธบัตรในตลาดรองได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นทางเลือกใหก้ับลูกคา้ที่ไม่ตอ้งการรอรบัเงินคืนเมื่อพันธบัตรครบก าหนดไถ่ถอน 
ตลอดจนสามารถซือ้พนัธบตัรโดยไม่ตอ้งรอรอบการจดัจ าหน่ายพนัธบตัร ทัง้นี ้เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคลอ่งใหก้ับ
พนัธบตัรรฐับาล รวมทัง้สง่เสรมิตลาดเงินตลาดทนุของประเทศ 

▪ บริการ e-Filing Court ธนาคารรว่มมือกบัส านกังานศาลยตุิธรรม พฒันาและเปิดใหบ้รกิารระบบการยื่น-ส่งและ
รบัค าคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-Filling) รองรบัการพิจารณาคดีในสว่นของคดีแพ่ง เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ช่วย
ใหท้นายความสามารถยื่นค าฟ้อง ค ารอ้งขอ ไดโ้ดยไม่ตอ้งเดินทางมาที่ศาล รวมทัง้จ าเลยยงัสามารถยื่นค าใหก้าร 
ขอคดัถ่าย และดเูอกสารส านวนคดีต่างๆได ้ในขณะที่เจา้หนา้ที่ศาลก็สามารถตรวจสอบเอกสารยื่นค าฟ้อง ค ารอ้ง
พรอ้มใหค้วามเห็นในระบบ รวมถึงผูพ้ิพากษาก็สามารถพิจารณาสั่งค าฟ้อง ค ารอ้ง ผ่านระบบไดเ้ช่นเดียวกัน 
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นอกจากนี ้ระบบดงักล่าวยงัช่วยใหคู้่ความสามารถติดตามคดีไดต้ลอดเวลา รวมทัง้ช่วยอ านวยความสะดวกใน
การช าระค่าธรรมเนียมศาลใหก้ับผูใ้ชบ้รกิารระบบงาน e-Filing ไดต้ลอด24 ชั่วโมง ซึ่งในปี 2563 มีจ านวนคดียื่น
ฟ้องผ่านระบบแลว้มากกว่า 150,000 คดี และมีทนายความทั่วประเทศขึน้ทะเบียนในระบบแลว้กว่า 10,000 ราย 
ช่วยตอบโจทย์พันธกิจที่จะพัฒนาและสรา้งระบบสนับสนุนอ านวยความยุติธรรมใหม้ีความรวดเร็ว สะดวก 
ทันสมัย และเป็นสากล ทัง้นี ้ธนาคารและส านักงานศาลยุติธรรม มีแผนพัฒนาระบบดังกล่าวใหค้รอบคลุมถึง
คดีอาญา และคดีในศาลช านาญพิเศษ รวมถึงการเชื่อมโยงขอ้มลูไปยงักรมบงัคบัคดี หลงัจากศาลมีค าพิพากษา
เพื่อรองรบัการใหบ้รกิารแก่ประชาชนไดค้รอบคลมุและรวดเรว็ยิ่งขึน้ในทกุขัน้ตอน 

▪ บริการจัดการทางการเงนิครบวงจรแก่กองทัพบก ธนาคารและกองทพับก ร่วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงการ
ใหบ้ริการจัดการทางการเงินและบริการดา้นสิทธิก าลังพล การใหส้ินเชื่อโครงการเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ขา้ราชการกองทพับก และการใหบ้ริการโครงการพฒันาระบบการด าเนินงานของกองทพับก (กิจการออมทรพัย์
ข้าราชการกองทัพบก รวมสวัสดิการทหารบก) โดยธนาคารจะใหบ้ริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรกับ
กองทพับก เช่น บรกิารบญัชีเงินฝาก บตัรอิเล็กทรอนิกส ์และสินเชื่อสวสัดิการส าหรบัขา้ราชการและก าลงัพลที่ใช้
บริการบัญชีเพื่อรองรับการจ่ายตรงเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางผ่านธนาคารกรุงไทย เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นงบประมาณและการเงินของกองทพับก พรอ้มทัง้เป็นการยกระดบัคณุภาพชีวิต
ขา้ราชการในสงักดั 

▪ Treasury e-Auction ธนาคารและกรมธนารกัษ ์รว่มลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความร่วมมือการพฒันาระบบประมลู
ขายทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามค าพิพากษาของศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนาเว็บไซต์ 
Treasury e-Auction ซึ่งเป็นระบบประมลูทรพัยอ์อนไลน ์อ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนสามารถรว่มประมลูได้
แบบเรียลไทม ์ทกุที่ทกุเวลา และมีความโปรง่ใสใหก้บัประชาชนผูใ้ชบ้รกิาร โดยมีการออกแบบเว็บไซตใ์หส้ามารถ
รองรบัการใชง้านบนอุปกรณห์ลายชนิด รองรบัวิธีการช าระเงินรูปแบบต่างๆ เช่น การหักบัญชีธนาคารกรุงไทย 
บตัรเครดิต บตัรเดบิต ช าระดว้ย QR Code หรือใบแจง้การช าระเงิน เป็นตน้ สามารถบนัทึกทรพัยท์ี่สนใจลงใน
รายการโปรด ก าหนดการประมลูไดต้ามช่วงราคาที่ตอ้งการ นอกจากนี ้ระบบจะแสดงอนัดบัของผลประมลูล่าสุด
ทันที มีการแจ้งเตือนผู้ประมูลเมื่อมีการเปลี่ยนอันดับ พรอ้มแจ้งเตือนเมื่อใกลห้มดเวลาประมูล ทั้งนี ้ระบบ 
Treasury e-Auction จะช่วยสนบัสนนุการบรหิารจดัการทรพัยส์ินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สรา้งรายไดก้ลบัคืนเขา้
สูร่ฐั รวมถึงการใหบ้รกิารสินเชื่อของธนาคารกรุงไทยแก่ผูป้ระมลูได ้

▪ มาตรการความช่วยเหลือทางการเงนิและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อช่วยเหลือ
ลูกค้าและประชาชนจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 จากวิกฤติเศรษฐกิจและการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อลกูคา้ของธนาคาร ทัง้ลกูคา้รายย่อยและลกูคา้ธุรกิจ ซึ่งธนาคารไดเ้รง่ให้
ความช่วยเหลือลูกคา้ทุกกลุ่ม โดยไดเ้ขา้ร่วมมาตรการช่วยเหลือดา้นสินเชื่อส  าหรบัลกูหนีท้ี่ไดร้บัผลกระทบจาก 
COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการของกระทรวงการคลงั รวมทัง้การออก
มาตรการต่างๆ ของธนาคารเพื่อเยียวยาช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดรอ้นใหลู้กคา้ที่ไดร้ับผลกระทบทั้ง
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ทางตรงและทางออ้ม เช่น พกัช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้  ลดอตัราดอกเบีย้  ลดเพดานดอกเบีย้ ค่าบรกิารต่างๆ 
และเบีย้ปรบั  ขยายวงเงินสินเชื่อและระยะเวลาผ่อนช าระ  ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ สนับสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft 
Loan)  โครงการ DR BIZ เป็นตน้     

ซึ่งในปี 2563 ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงไทยไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการ  / ลูกหนี ้ผ่าน
มาตรการความช่วยเหลือต่างๆ คิดเป็นวงเงินสินเชื่อมากกว่า 400,000 ลา้นบาท ครอบคลุมผูป้ระกอบการและ
ลกูหนีม้ากกว่า 1 แสนราย โดยสว่นใหญ่เป็นลกูหนีร้ายย่อยและผูป้ระกอบการ SMEs ขนาดเล็ก 

นอกจากนี ้ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชยข์องรฐั ยงัไดร้่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาครฐัในการเร่งให้
ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผ่านการพฒันา Digital Platform อ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนคนไทย ในการ
เขา้ถึงมาตรการการช่วยเหลือต่างๆ ของรฐับาลในช่วงสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยโครงการ
ส าคญัต่างๆ ของภาครฐัที่ธนาคารมีสว่นรว่มในการด าเนินการ ไดแ้ก่ 

1. โครงการเราไม่ทิง้กัน ธนาคารร่วมพฒันาและสนบัสนุนแพลตฟอรม์ รวมทัง้ระบบประมวลผลของเว็บไซต ์
เราไม่ทิง้กนั เพื่อใหผู้ไ้ดร้บัผลกระทบลงทะเบียนขอรบัเงินเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) เช่น แรงงาน ลกูจา้ง
ชั่วคราวและผูป้ระกอบอาชีพอิสระที่ไม่ไดอ้ยู่ในระบบประกันสงัคม นอกจากนี ้ ธนาคารไดส้่งพนกังานทั่ว
ประเทศจ านวน 6,500 คน ทีมเราไม่ทิง้กัน เขา้ร่วมท าหนา้ที่ผูพ้ิทกัษ์ช่วยประชาชนยืนยนัสิทธิ์ ตลอดจนให้
สาขาทั่วประเทศ เป็นจดุบรกิารในการใหค้วามช่วยเหลือตอบค าถาม ด าเนินการแกไ้ขขอ้มลูของผูข้อเยียวยา 
ตลอดจนเป็นจุดรอ้งเรียนของผู้ขอทบทวนสิทธิ์กรณีลงทะเบียนไม่ส  าเร็จ หรือไม่ได้สิทธิ์ ทั้งนี ้ผลการ
ด าเนินงานส าคญัของโครงการ พบว่า มีผูมี้สิทธิ์รบัเงินเยียวยาทัง้หมด 15.3 ลา้นคน จากจ านวนผูล้งทะเบียน
ทัง้หมดกว่า 28.8 ลา้นคน และไดร้บัวงเงินช่วยเหลือทัง้หมดกว่า 170,000 ลา้นบาท 

2. โครงการพัฒนาแพลตฟอรม์ไทยชนะ ธนาคารร่วมมือกับศนูยบ์ริหารสถานการณ ์โควิด-19 (ศบค.) ใน
การพฒันาแพลตฟอรม์ไทยชนะ เพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยใหก้ารสอบสวนโรคท าไดอ้ย่างถกูตอ้งและรวดเร็ว 
ขณะที่ประชาชนและสถานประกอบการต่างก็สามารถปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนได้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส าหรบัยอดสะสมการใช้งาน www.ไทยชนะ.com ตัง้แต่เริ่มโครงการเมื่อเดือนพฤษภาคม 
2563 – ธันวาคม 2563 พบว่า มีผูใ้ชง้านกว่า 51 ลา้นคน และรา้นคา้ลงทะเบียนกว่า 323,000 รา้นคา้ 

3. โครงการเราเที่ยวด้วยกัน ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลัง ส  านักงานเศรษฐกิจการคลัง และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ด าเนินโครงการเราเที่ยวดว้ยกัน มีระยะเวลาด าเนินการตัง้แต่เดือนกรกฎาคม 
2563 โดยคณะรฐัมนตรีมีมติขยายระยะเวลาโครงการฯ ออกไปจนถึงวันที่  30 เมษายน 2564 โดยรฐัร่วม
สนบัสนุนค่าใชจ้่ายโรงแรมที่พกัและค่าตั๋วเครื่องบินในลกัษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ซึ่งผูจ้องมีสิทธิไดร้บัเงิน
สนบัสนุนในลกัษณะการจ่ายเงินคืนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตงั รวมถึงรบัคปูองดิจิทลัใชเ้ป็นสว่นลดค่าอาหาร
และค่าเขา้สถานที่ท่องเที่ยวที่รว่มโครงการโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคลอ่งแก่ผูป้ระกอบการ
ธุรกิจท่องเที่ยวและช่วยกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ โดยธนาคารไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว
ผ่านการพัฒนาแพลตฟอรม์การลงทะเบียนและการช าระเงินแบบดิจิทัลผ่าน www.เราเที่ยวดว้ยกัน.com 
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และแอปพลิเคชนัเป๋าตงั ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันกลางในการรบัเงินสนบัสนุนจากภาครฐั ส  าหรบัความคืบหนา้
ของการด าเนินโครงการเราเที่ยวดว้ยกนั ตัง้แต่เริ่มโครงการเม่ือวนัที่ 15 กรกฎาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 
พบว่า ปัจจุบนัมีประชาชนลงทะเบียนแลว้ทัง้สิน้ 7.3 ลา้นคน มีผูป้ระกอบการโรงแรมที่พกัลงทะเบียนทัง้สิน้
กว่า 8,500 แห่ง รา้นอาหารกว่า 67,000 แห่ง สถานที่ท่องเที่ยวกว่า 2,000 แห่ง รา้น OTOP กว่า 1,300 แห่ง 
และสปาหรือรา้นนวดเพื่อสุขภาพและบริการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวกว่า 200 แห่ง ซึ่งมีการใช้สิทธิจอง
หอ้งพักผ่านโครงการฯ แลว้ทัง้สิน้กว่า 5.1 ลา้นสิทธิ (จากทัง้หมด 6 ลา้นสิทธิ) คิดเป็นมูลค่ากว่า 13,600 
ลา้นบาท รวมถึงมีการใชจ้่ายผ่าน E-Voucher กว่า 5,700 ลา้นบาท และมูลค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกว่า 
1,000 ลา้นบาท โดยรวมแลว้ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ  ผ่านโครงการฯ แลว้ไม่ต ่ากว่า 20,000  
ลา้นบาท 

4. โครงการคนละคร่ึง ธนาคารร่วมกับกระทรวงการคลงั ส  านักงานเศรษฐกิจการคลงั และกรมบัญชีกลาง 
ด าเนินโครงการคนละครึ่ง โดยภาครฐัรว่มจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินคา้ทั่วไปผ่านฝ่ายของผูซ้ือ้รอ้ยละ 
50 ทัง้นี ้ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวนั หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการแก่ ผูไ้ดร้บัสิทธิ
ไม่เกิน 10 ลา้นคน เป็นวงเงินรวม 30,000 ลา้นบาท โครงการดงักลา่วมีวตัถปุระสงคเ์พื่อฟ้ืนฟเูศรษฐกิจระดบั
ฐานราก ส าหรบัผูป้ระกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อใหม้ีรายไดจ้ากการขายสินคา้
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายของประชาชน เพื่อสนบัสนนุโครงการคนละครึง่ใหป้ระสบความส าเรจ็ 
ธนาคารกรุงไทยไดจ้ดัใหม้ีโครงการและการด าเนินการต่างๆ เพิ่มเติม ดงันี ้

- พฒันาระบบการลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการคนละครึง่ของธนาคารกรุงไทยโดยมีการขยาย Bandwidth 
เพื่อรองรับการลงทะเบียนของประชาชนที่สนใจเขา้ร่วมโครงการไดพ้รอ้มกัน รองรับการลงทะเบียน
สงูสดุไดอ้ยู่ที่ 200,000 คนต่อครัง้ และไม่ไดม้ีการจ ากดัผูเ้ขา้ลงทะเบียนต่อวนั 

- เพิ่มช่องทางการยืนยนัตวัตน G-Wallet ผ่านตู ้ATM ธนาคารกรุงไทย มากกว่า 3,000 ตูท้ั่วประเทศ 

- ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกใหก้ับรา้นคา้และประชาชนที่สนใจเขา้รว่มโครงการโดยธนาคารไดเ้ตรียม
เจา้หนา้ที่ลงพืน้ที่ไปหารา้นคา้ดว้ยตวัเอง โดยจะลงพื ้นที่ตามชุมนุม ตลาด เพื่อใหค้ าแนะน าพรอ้มเชิญ
ชวนลงทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ โดยเฉพาะกลุม่ผูส้งูอายแุละรา้นคา้หาบแรแ่ผงลอย นอกจากนี ้รา้นคา้
ที่สนใจสามารถติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย หรือใหร้า้นคา้แจง้ความประสงคใ์นการเขา้รว่มโครงการไป
ยงัหน่วยงานทอ้งถิ่น เช่น  เทศบาล  อบต.  ฯลฯ โดยหน่วยงานทอ้งถิ่น จะรวบรวมความตอ้งการดงักลา่ว 
เพื่อแจง้ธนาคารกรุงไทยใหช้่วยด าเนินการต่อไป 

- ขยายขอบเขตประเภทร้านค้า ให้รวมถึงร ้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง เพื่อ
ครอบคลมุผูป้ระกอบการรา้นคา้รายย่อย ไดแ้ก่ กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และรา้นคา้ชุมชนตาม
มติคณะรฐัมนตรี 
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ผลการด าเนินงานของโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 1 ตัง้แต่วนัที่ 23 ตลุาคม 2563 – 27 ธันวาคม 2563 พบว่า 
มีรา้นคา้ลงทะเบียนเขา้รว่มโครงการแลว้กว่า 1.1 ลา้นรา้นคา้ สว่นใหญ่เป็นรา้นอาหารและเครื่องดื่ม รา้นคา้
ทั่วไป หาบเรแ่ผงลอย รวมทัง้รา้น OTOP มีผูใ้ชส้ิทธิแลว้จ านวนกว่า 9.5 ลา้นคน โดยมียอดการใชจ้่ายสะสม
กว่า 49,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายกว่า 25,000 ลา้นบาท และภาครัฐร่วมจ่ายอีกกว่า 
24,000 ลา้นบาท 

โครงการดังกล่าวนอกจากจะมีส่วนช่วยฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากผ่านการบริโภคจับจ่ายใชส้อยของ
ประชาชนแลว้ ยงัมีสว่นช่วยสรา้งการเรียนรูใ้หก้บัประชาชนจนถึงระดบัฐานราก ใหส้ามารถใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยี เพื่อลดความเหลื่อมล า้และพัฒนาใหส้ังคมไทยเดินหน้าสู่ Digital Society ไปพรอ้ม ๆ กัน  
ในขณะเดียวกันยังเป็นการลดการใชเ้งินสด ท าใหก้ารด าเนินโครงการโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ 

จากผลส าเรจ็ของโครงการ คณะรฐัมนตรีจึงมีมติอนมุตัิให้กระทรวงการคลงัด าเนินโครงการคนละครึง่ ระยะ
ที่ 2 โดยแบ่งกลุม่ผูใ้ชส้ิทธิเป็น 2 กลุม่ ประกอบดว้ย 

1) ผูไ้ดร้บัสิทธิเดิม ไม่เกิน 10 ลา้นคน จะไดร้บัสิทธิวงเงินสนับสนุนจากรฐัเพิ่มเติมคนละ 500 บาท ใน 
วันที่ 1 มกราคม 2564 ซึ่งเมื่อรวมกับวงเงินตามสิทธิที่มีอยู่เดิม 3,000 บาท เท่ากับจะมีวงเงินรวม 
3,500 บาท สามารถใชจ้่ายไดถ้ึงวนัที่ 31 มีนาคม 2564 

2) ผูล้งทะเบียนใหม่ ไม่เกิน 5 ลา้นคน จะไดร้บัสิทธิวงเงินสนบัสนุนจากรฐัคนละ 3,500 บาท ส าหรบัใช้
จ่ายตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2564 

โดยมุ่งหวังว่า โครงการคนละครึ่ง ระยะที่  2  จะช่วย ดูแลและเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก
สถานการณ ์COVID-19 และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจระดบัฐานรากอย่างต่อเนื่อง และเป็นแรงส่งใหเ้ศรษฐกิจไทยมี
แนวโนม้ของการเจรญิเติบโตที่ดีขึน้อย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2564 

5. โครงการวัคซีนเพื่อคนไทย ธนาคารเป็นผูด้  าเนินการพฒันาแพลตฟอรม์และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการ
ช าระเงินใหก้ับจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เพื่อใหส้ามารถรองรบัการรบับริจาคจากประชาชนจ านวน 1 ลา้น
คน ในโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิซียูเอ็นเทอรไ์พรซ ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย  
ไดร้่วมกับองคก์รพนัธมิตร จดัท าโครงการรบับริจาค เพื่อสนบัสนุนนกัวิจยัไทย คน้ควา้ วิจยั และผลิตวคัซีน
ตา้น COVID-19 ในประเทศไทย (วคัซีนของคนไทยเพื่อคนไทย) โดยมีเปา้หมายรบับรจิาคเงินจาก 1 ลา้นคน 
คนละ 500 บาท เริ่มเปิดรบับริจาควันแรกตัง้แต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เป็นตน้ไป ทัง้นี ้แพลตฟอรม์และ
โครงสรา้งพืน้ฐานของธนาคารที่เตรียมไว ้สามารถรองรบัการบริจาคไดจ้ากโมบายแบงกิง้ทุกธนาคาร  หรือ
สามารถบริจาคผ่านสาขาของธนาคารที่มีอยู่กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศกรณีไม่มีโมบายแบงกิง้ นอกจากนี ้
ระบบของธนาคารยงัสามารถติดตามขอ้มลูไดแ้บบเรียลไทม ์และระบบจะปิดรบับริจาคทนัที เมื่อยอดครบ 
500 ล้านบาท นอกจากสนับสนุนด้านการท าแพลตฟอร์มรองรับการบริจาคแล้ว ธนาคาร ยังได้ร่วม
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ประชาสมัพนัธโ์ครงการ “วคัซีนเพื่อคนไทย” ผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร เพื่อเชิญชวนประชาชนรว่มกนับรจิาค 
เป็นการสนบัสนนุใหเ้กิดการผลิตวคัซีน COVID-19 เพื่อคนไทย 

2. กลุ่มการช าระเงนิ (Payment) ได้แก่  

▪ Krungthai NEXT เวอร์ชันใหม่ ธนาคารไดน้ าเทคโนโลยีชั้นน าระดับโลก เช่น AI (Artificial Intelligence), 
Cloud Native, API (Application Program Interface), Biometric Verification เป็นต้น มาใช้พัฒนา 
แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เวอรช์ั่นใหม่ เพื่อกา้วสู่การเป็น The Full-scale Digital Banking รองรบัทุก
กิจกรรมการเงินในอนาคต โดยตวัอย่างเทคโนโลยีและฟีเจอรส์  าคญัของ Krungthai NEXT เวอรช์ั่นใหม่ เช่น 

1. AI (Artificial intelligence) สรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ชง้านผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรูแ้ละขึน้แถบ
รายการธุรกรรมทางการเงินที่ใชง้านบ่อย Smart Banner ท าหนา้ที่แจง้เตือนรายการส าคัญ เช่น การครบ
ก าหนดช าระค่าเบีย้ประกัน การต่ออายุบตัร เป็นตน้ และ Smart Promotion น าเสนอโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ
บคุคล 

2. Cloud Native มาใช ้100% เป็นแห่งแรกของประเทศไทยดว้ยเทคโนโลยี 3S ไดแ้ก่ Scalability – รองรบัการ
ท าธุรกรรมการเงินที่พรอ้มกันจ านวนมหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกัน Stability – มีความเสถียรใชง้านได้
อย่างลื่นไหล และ Security – มีความปลอดภยัสงูสดุดว้ยเทคโนโลยีระดบัโลก 

3. Biometric Verification สามารถเปิดใชง้านดว้ย Face Authentication สแกนใบหนา้และบตัรประชาชน เพื่อ
พิสจูนอ์ตัลกัษณต์วัตน 

4. User Experience (UX) และ User Interface (UI) ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสรา้งประสบการณ์ 
Customer Experience ที่เหนือกว่า เช่น การตัง้รูปโปรไฟล ์ปรบัแต่งหนา้โฮมเพจไดต้ามใจ และมีการปรบั
โฉมธีมสีใหม่อตัโนมตัิตามช่วงเวลาหรือเทศกาลส าคญั เป็นตน้ 

5. ฟีเจอรส์  าคญัดา้นบริการโอน เติม จ่าย ที่มีเน็ตเวิรค์การท าธุรกรรมการเงินที่ครอบคลมุที่สุดในประเทศไทย 
ทั้งช่องทางภาครัฐและเอกชน เช่น ค่าไฟฟ้า น ้าประปา ค่าบริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ค่าบริการ
อินเทอรเ์น็ต บรกิารรบัช าระค่าปรบัจราจร เป็นตน้ 

▪ บริการ Contactless ATM ธนาคารพฒันาและใหบ้รกิารฟังกช์นั Contactless ที่เครื่อง ATM และ ATM+ จ านวน
กว่า 3,300 เครื่องทั่วประเทศ เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศ รองรับบัตรเดบิตกรุงไทยที่มีสัญลักษณ์ 
Contactless และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยลูกคา้สามารถท ารายการถอนเงินหรือสอบถามยอดแทนการเสียบ
บตัร ช่วยเพิ่มความสะดวก ปลอดภยัในการท าธุรกรรม และลดปัญหาการลืมหยิบบตัรออกจากเครื่อง 

▪ In-CAR Fast & Trust Experiences ธนาคารรว่มมือกบั บมจ. บางจากฯ พฒันาโครงการ In-CAR Fast & Trust 
Experiences โดยการรบัช าระเงินผ่านเครื่อง Mobile Android EDC ที่มีความทนัสมยั สามารถช าระเงินไดอ้ย่าง
รวดเร็ว ไดม้าตรฐาน และปลอดภยั เริ่มเปิดใหบ้ริการที่สถานีบริการน า้มันบางจาก สาขาสุขุมวิท 62 และสาขา  
ศรีนครินทร ์1 เป็นโครงการน าร่อง และจะติดตัง้ครบทุกสถานีในอนาคต โดยลูกคา้ที่เข้ารบับริการเติมน า้มันที่
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สถานีน า้มนับางจาก สามารถน าบตัรแตะเพื่อช าระเงินไดท้นัที ขณะนั่งอยู่ภายในรถยนต ์ซึ่งขอ้มลูของหวัจ่ายจะ
เชื่อมกับเครื่อง Mobile Android EDC ยอดตัวเลขการช าระเงิน ชนิดและปริมาณน า้มันจะแสดงโดยอัตโนมัติ   
ใชเ้วลาในการท ารายการไม่เกิน 1 นาที ช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการรอรบับริการ ลดความ
กงัวลเรื่องการน าขอ้มลูสว่นตวัไปใช ้รวมทัง้ลดการสมัผสัเงินสด 

▪ บริการรับช าระค่าธรรมเนียมและภาษีอากรผ่านเคร่ือง EDC ณ ส านักงานที่ดิน ธนาคารร่วมมือกับ 
กรมที่ดิน ติดตัง้เครื่อง EDC (Electronic Data Capture) ณ ส านกังานที่ดินจงัหวดั / สาขา และส่วนแยกทัง้ 461 
ส านกังานทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรบัช าระค่าธรรมเนียมและภาษีอากร จากเดิมที่ตอ้งช าระดว้ยเงินสด
หรือแคชเชียรเ์ช็ค มาเป็นการช าระเงินดว้ยบัตรเดบิต บตัรเครดิต และการสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App 
ของทกุธนาคาร ทัง้นี ้บรกิารดงักลา่วจะช่วยสง่เสรมิสงัคมไรเ้งินสด ลดภาระของประชาชน ลดความยุ่งยากในการ
ช าระเงินสด และสามารถตรวจสอบผลการช าระเงินจากระบบของธนาคารไดท้นัที 

▪ บริการขึ้นเงินรางวัลล็อตเตอร่ีผ่านสาขาธนาคาร ธนาคารไดร้บัความไวว้างใจจากส านกังานสลากกินแบ่ง
รฐับาลแต่งตัง้ธนาคารเป็นตัวแทนในการใหบ้ริการรบัขึน้เงินรางวัลสลากกินแบ่งรฐับาลผ่านช่องทางสาขาทั่ว
ประเทศ ทัง้สลากกินแบ่งรฐับาลและสลากการกุศล โดยประชาชนที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรฐับาล สามารถน า
สลากที่ถูกรางวลัพรอ้มบตัรประจ าตวัประชาชน มาติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทยดว้ยตนเอง ซึ่งสามารถขึน้
เงินรางวัลไดทุ้กรางวัล ยกเวน้รางวัลที่  1 ที่ตอ้งน าไปขึน้กับส านักงานสลากกินแบ่งรฐับาล ธนาคารจะจ่ายเงิน
รางวัลใหใ้นงวดปัจจุบันที่ออกรางวัล โดยคิดค่าธรรมเนียม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเพียง 1% และค่าอากรแสตมป์ 
0.5% ของมูลค่ารางวัล ส  าหรบัสลากกินแบ่งรฐับาล และคิดค่าธรรมเนียม 1% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% ของ
มลูค่ารางวลั ในส่วนของสลากการกุศล นอกจากนี ้ผูร้บัรางวลัสามารถเลือกรบัเงินไดห้ลายรูปแบบ เช่น โอนเงิน
เขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย บญัชีต่างธนาคาร หรือแคชเชียรเ์ช็ค ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภยั
แก่ประชาชนในการขึน้เงินรางวลั 

▪ แต่งต้ังไปรษณียไ์ทยเป็น Banking Agent ธนาคารแต่งตัง้ไปรษณียไ์ทยเป็น Banking Agent อย่างเป็นทางการ 
ช่วยพฒันาขีดความสามารถในการใหบ้ริการทางการเงินใหค้รอบคลมุทั่วประเทศ โดยจุดใหบ้ริการของไปรษณีย์
ไทยกว่า 1,200 แห่ง รวมกับสาขาของธนาคาร 1,000 แห่ง และเครื่องบริการอตัโนมตัิอีกกว่า 10,000 จุด ท าให้
ธนาคารมีจุดใหบ้ริการรวมทั้งสิน้กว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ เพิ่มความสะดวกใหลู้กคา้มากยิ่งขึน้ ปัจจุบัน
ไปรษณียไ์ทยเป็นตวัแทนใหก้บัธนาคาร (Banking Agent) ในการรบัฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 
การรบัช าระค่าปรบัการจราจร นอกจากนี ้ไปรษณียไ์ทยยงัช่วยสนบัสนุนผูป้ระกอบการที่เป็นลกูคา้ของธนาคาร
เปิดช่องทางการจ าหน่ายสินค้าผ่านแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ซึ่งเป็น 
Marketplace ที่รวบรวมสินคา้ของดีทั่วไทย 

3. กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (Health and Wellness) ได้แก่  

▪ โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ธนาคารร่วมกบักรมบญัชีกลางในการด าเนินโครงการบตัร
สวสัดิการรกัษาพยาบาลขา้ราชการแก่ขา้ราชการและครอบครวักว่า 4.7 ลา้นคน โดยปรบัระบบเบิกจ่ายตรงค่า
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รักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและครอบครัว  จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตร
ประชาชนท าธุรกรรมผ่านเครื่องรบับัตรอิเล็กทรอนิกส ์(EDC) โดยมีการติดตัง้เครื่อง EDC กว่า 5,600 เครื่องที่
สถานพยาบาลของรฐัและเอกชนทั่วประเทศกว่า 1,300 แห่ง ท าใหก้ารใชส้ิทธิ์เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
เป็นไปอย่างสะดวก รวดเรว็ และตรวจสอบได ้โดยในปี 2563 รฐับาลก าหนดวงเงินรวมของโครงการบตัรสวสัดิการ
รกัษาพยาบาลขา้ราชการเป็นจ านวนกว่า 71,000 ลา้นบาท และเพิ่มเป็นกว่า 74,000 ลา้นบาท ในปี 2564 เพื่อ
รองรบัสวสัดิการดงักลา่ว 

▪ โครงการ Smart Hospital ธนาคารร่วมมือกับโรงพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสขุในการพฒันา Smart 
Hospital อันเป็นการยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ และเป็นตน้แบบที่สมบูรณแ์บบใหก้ับโรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ ธนาคารไดร้่วมกับโรงพยาบาลน าเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงการใหบ้ริการโดยการบูรณาการแบบ
ครบวงจร ประกอบดว้ย Self-Check-in เครื่องตรวจร่างกายอัตโนมัติ AI Chat Bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรอง
ผูป่้วยโดยใชร้ะบบการสั่งงานดว้ยเสียง Telemedicine การปรกึษาเพื่อหาแนวทางการดแูลรกัษาในกลุ่มผูป่้วยที่
ต้องพบแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบ VDO Conference  บริการ HIE Blockchain ระบบการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลพืน้ฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ป่วยระหว่างหน่วยงานใหบ้ริการทางการแพทยแ์ละร ะบบ Self-
Payment หรือระบบการช าระเงินดว้ยตนเองที่สามารถตรวจสอบสิทธิ์การรกัษาพยาบาลก่อนช าระเงินไดแ้บบ
เรียลไทม์ทั้งส  านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สิทธิ์หลักประกันสุขภาพ (บัตรทอง) สิทธิ์

ประกันสงัคม และสิทธิ์สวัสดิการการรกัษาพยาบาลของขา้ราชการ นอกจากนี ้ผูป่้วยยังสามารถสามารถเลือก
ช าระค่ารกัษาพยาบาลดว้ยเงินสด บตัรเดบิต บตัรเครดิต หรือสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชนั กรุงไทย NEXT
และธนาคารอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดความเสี่ยงและความยุ่งยากในการบริหารจัดการเงินสดให้กับ
โรงพยาบาล ทั้งนี ้ธนาคารไดร้่วมมือกับโรงพยาบาล หลายแห่งในปี 2563 เช่น โรงพยาบาลสมุทรปราการ 
โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้ เป็นตน้ เพื่อสนบัสนนุโรงพยาบาลต่างๆ ในการกา้วสู ่Smart Hospital  

▪ Health Wallet ผ่านเป๋าตัง ธนาคารร่วมกับส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พัฒนาระบบ 
Krungthai Digital Health Platform เพื่ออ านวยความสะดวกใหป้ระชาชนผูข้ึน้ทะเบียนบตัรทอง และประชาชนที่
ไดร้บัสิทธิสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกนัโรคใหเ้ขา้ถึงบรกิารดา้นสขุภาพ ซึ่งเป็นสิทธิการรักษาพยาบาลของภาครฐั
ที่มอบใหก้ับประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ผ่าน Health Wallet หรือ 
กระเป๋าตงัสขุภาพ บนแอปพลิเคชนัเป๋าตัง ซึ่งที่ผ่านมา สปสช. ไดใ้หป้ระชาชนจองสิทธิฉีดวคัซีนป้องกันไขห้วัด
ใหญ่ผ่าน Health Wallet ไปแลว้ 15,000 สิทธิ และเปิดสิทธิอื่น ๆ ที่เป็นบริการสรา้งเสรมิสขุภาพและปอ้งกันโรค
อีก 16 รายการ เช่น วคัซีน มะเร็งปากมดลกู วางแผนครอบครวั คมุก าเนิด คดักรองมะเร็งล  าไสใ้หญ่ เป็นตน้ แก่
ประชาชนที่อยู่ในพืน้ที่กรุงเทพมหานครผูข้ึน้ทะเบียนบตัรทอง โดยสามารถจองตารางนดัหมายลว่งหนา้เพื่อเขา้รบั
บริการในโรงพยาบาล สถานพยาบาลและหน่วยบริการจ านวน 346 แห่งในกรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบ
ต าแหน่งที่ตัง้ ตรวจประวตัิการใชส้ิทธิยอ้นหลงั มี QR Health ID ที่ยืนยนัตวัตนแทนบตัรประชาชน รวมทัง้ช าระ
ค่าบริการส่วนเกินที่อยู่นอกเหนือสิทธิผ่าน Wallet ไดท้นัที ช่วยเพิ่มความสะดวกและปลอดภยัส าหรบัประชาชน 
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ช่วยใหใ้หร้ฐับาลสามารถมอบสิทธิประโยชนก์ารรกัษาโดยตรงไปยงัผูท้ี่มีสิทธิ์แต่ละคนไดอ้ย่างถกูตอ้ง และรวดเรว็ 
ตลอดจนเป็นสว่นหนึ่งในการยกระดบัระบบสาธารณสขุของประเทศ 

4. กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน (Education) ได้แก่  

▪ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ธนาคารไดร้บัความไวว้างใจจากกองทุน กยศ. ใหเ้ป็นผูบ้ริหารและ
จดัการเงินใหกู้ย้ืมตัง้แต่ปี 2539 จนถึงปัจจบุนั รวมทัง้ธนาคารไดร้ว่มมือกบั กยศ. รว่มลงนามในสญัญาจา้งจดัหา
ระบบกองทุนเงินใหกู้ย้ืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั (DSL) เพื่อตอบสนองการปฏิบตัิงานของกองทุนฯ ผูกู้ย้ืมและ 
ผูค้  า้ในรูปแบบ Paperless และ Digital ID ที่เชื่อมโยงขอ้มูลกับหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในการตรวจสอบ  
ท าใหก้ารบรหิารจดัการเป็นไปดว้ยความรวดเรว็และปลอดภยั สอดคลอ้งกบันโยบาย National e-Payment 

จนถึงปัจจบุนั กยศ. ไดป้ลอ่ยกูใ้หก้บันกัเรียนไปแลว้กว่า 5.6 ลา้นราย ผ่านวงเงินกว่า 600,000 ลา้นบาท ทัง้นี ้ใน
ปี 2563 กยศ. ไดด้ าเนินการปลอ่ยกูแ้ลว้กว่า 37,000 ลา้นบาทแก่นกัเรียนกว่า 650,000 ราย ซึ่งธนาคารไดเ้ขา้ไป
มีสว่นรว่มช่วยสนบัสนนุการด าเนินงานของ กยศ. เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายดงักลา่ว 

▪ บริการต่างๆ ของ กยศ. ผ่านเป๋าตัง ธนาคารรว่มมือกบั กยศ. พฒันาช่องทางใหม่ที่สามารถใหบ้ริการไดอ้ย่าง
ครบวงจรแก่ผูกู้ย้ืมโดยผูกู้ย้ืมสามารถตรวจสอบขอ้มลู กยศ. เช่น ยอดเงินกูค้งเหลือ ดอกเบีย้สะสม วนัครบก าหนด
ช าระ ข้อมูลช าระเงินล่าสุด และช าระยอดเงินกู้ เป็นต้น ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยไม่มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียม 

▪ โครงการ Smart University ธนาคารไดร้ว่มมือกบัมหาวิทยาลยัต่างๆ ทั่วประเทศในโครงการ Smart University 
เพื่อพฒันาไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัอจัฉรยิะและสงัคมไรเ้งินสด โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษากับ
ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารและใหบ้ริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจรผ่านระบบ Krungthai 
Digital Platform เช่น บตัร Smart Card ส าหรบันกัศกึษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยั การติดตัง้ EDC ตามจุด
รบัช าระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั บริการ QR Code เพื่อรบัช าระเงิน และการพัฒนา University Mobile 
Application เพื่อสนบัสนนุนโยบาย Thailand 4.0 และมุ่งสูส่งัคมไรเ้งินสด  

ทั้งนี ้ธนาคารไดข้ยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในปี 2563 ไดแ้ก่ สถาบันบัณฑิต 
พฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ วิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น เป็นตน้ 

▪ University Application (U APP) ธนาคารรว่มมือกบัมหาวิทยาลยัชัน้น า 5 แห่ง ใน 5 ภมูิภาค ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั
แม่โจ ้มหาวิทยาลยับรูพา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์และ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น รว่มกนัเปิดตวั University Application ที่เชื่อมโยงระบบการท าธุรกรรมดิจิทลัของธนาคาร
กับทุกกิจกรรมในมหาวิทยาลัยไวใ้นที่เดียว เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  โดยธนาคารและ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ดังกล่าว จะท างานร่วมกันผ่าน Krungthai Digital Platform รวมทั้งผลักดัน University 
Application ที่สามารถเชื่อมระบบสารสนเทศไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รองรบัทุกมิติดิจิทลัไลฟ์สไตลท์ัง้นกัศึกษา 
อาจารย ์และบุคลากร ในการใชช้ีวิตอย่างสะดวกสบายและคล่องตวั ดว้ยบริการต่างๆ เช่น Virtual ID เพื่อยืนยนั
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ตวัตนและใชแ้ทนบตัรนกัศึกษาหรือบุคลากร  การสแกน QR Code เพื่อเช็กชื่อเขา้ชัน้เรียน  เช็กตารางการเดินรถ  
อพัเดทข่าวสารและกิจกรรม  แจง้เตือนตารางเรียนหรือการยกเลิกชัน้เรียน  และสามารถลงทะเบียนเรียนแต่ละ
ภาคการศึกษาไดทุ้กที่  รวมทัง้ช าระค่าสินคา้และบริการแบบไม่ตอ้งใชเ้งินสดโดยสามารถท ารายการและเลือก
ช าระเงินผ่าน University Application พรอ้มรบัสิทธิประโยชนท์ี่เลือกไดต้ามไลฟ์สไตล ์นอกจากนี ้ธนาคารยงัได้
วางระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกสใ์หก้ับรา้นคา้กว่า 1,000 รา้น ภายในและโดยรอบมหาวิทยาลยั  เพื่ อรองรบัการ
ช าระเงินดว้ย QR Code ผ่าน University Application ช่วยบรหิารจดัทางการเงินและมุ่งหนา้สรา้งสงัคมไรเ้งินสด
ภายในมหาวิทยาลยั 

5. กลุ่มระบบขนส่ง (Mass Transit) ได้แก่ 

▪ ต๋ัวร่วมแมงมุม ธนาคารรว่มมือกับการรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ออกบตัรเดบิตแมงมมุเม่ือ
เดือนกันยายน 2561 ปัจจุบันสามารถใชบ้ัตรดังกล่าวโดยสารรถไฟฟ้า MRT ไดท้ัง้สายสีน า้เงินสายสีม่วง และ 
แอรพ์อรต์ เรล ลิงค ์ ธนาคารจะต่อยอดใหส้ามารถเชื่อมต่อการเดินทางทุกรูปแบบโดยวางแผนขยายบริการตั๋ว
รว่ม (Common Ticketing System) ไปยงัรถไฟฟ้าสายอ่ืนๆ และระบบการขนสง่สาธารณะต่างๆ ต่อไปในอนาคต 

▪ บริการสมัครบัตร M-PASS ผ่านแอปพลิเคชัน ธนาคารร่วมกับกรมทางหลวง พัฒนา M-PASS Mobile 
Application ใหผู้ใ้ชส้ามารถสมคัรบตัร M-PASS ผ่าน M-PASS Mobile Application เพื่ออ านวยความสะดวก
ผูใ้ชบ้รกิารและสง่เสริมการลดใชเ้งินสดอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหนา้นีไ้ดจ้ดัท าระบบเติมเงินบตัรผ่านทางอตัโนมตัิ
ผ่านแอปฯ ดงักล่าว เพื่อเพิ่มช่องทางใหผู้ใ้ชง้านเติมเงินไดท้นัทีเพียงสรา้ง QR Code และท ารายการผ่านโมบาย
แบงกก์ิง้ของธนาคารต่างๆ ไม่มีค่าธรรมเนียม และสามารถตรวจสอบราคาค่าผ่านทาง พรอ้มตรวจสอบยอดเงิน
คงเหลือในบตัรไดท้กุที่ทกุเวลา 

▪ บริการช าระค่าต๋ัวโดยสารรถไฟผ่านเคร่ือง EDC ธนาคารร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ติดตัง้เครื่อง 
รูดบตัรอตัโนมตัิ (EDC) กว่า 140 เครื่อง ที่จุดจ าหน่ายตั๋วโดยสาร 56 สถานีทั่วประเทศ รองรบัการรบัช าระค่าตั๋ว
โดยสารดว้ยการสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking รวมทัง้บตัรวีซ่า และมาสเตอรก์ารด์ของทุกธนาคารทั่ว
โลกตลอดจนพัฒนาช่องทางจองตั๋วออนไลนท์ี่เชื่อมต่อระบบช าระเงินผ่าน Krungthai Payment Gateway ให้
ลกูคา้สามารถเลือกช าระเงินไดท้ัง้บตัรเดบิตและบัตรเครดิตวีซ่า มาสเตอรก์ารด์ เจซีบี และยูเนียนเพย ์ของทุก
ธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูโ้ดยสารและยกระดบัการใหบ้รกิารของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

▪ Ubon Smart Bus ธนาคารและบรษิัท อบุลรวมใจพฒันาเมือง (URCD) จ ากดั รว่มลงนามความรว่มมือ "โครงการ 
Ubon Smart Bus สูก่ารเป็น Ubon Smart City" เพื่อพฒันาระบบรบัช าระค่าโดยสารแบบไรเ้งินสดเชื่อมต่อระบบ
ออนไลนข์องผูใ้ชบ้รกิาร Ubon Smart Bus โดยสามารถช าระค่าโดยสารดว้ยการแตะบตัรเดบิตหรือบตัรเครดิตที่มี
สญัลกัษณ ์PayWave ที่เครื่อง Krungthai EDC หรือสแกน QR CODE เพื่อช าระค่าโดยสารผ่าน Krungthai Next 
ห รื อ  Mob i l e  Bank i ng  ของทุกธนาคารส าห รับ  Ubon  Sma r t  Bus  เ ป็น โคร งการที่ จัดท าขึ ้น  
เพื่อตอ้งการแก้ไขปัญหารถติดสะสมท าใหเ้กิดปัญหาการจราจรติดขัด จึงตอ้งการจูงใจประชาชนใหห้ันมาใช้
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บริการขนสง่สาธารณะมากขึน้ และลดการใชร้ถยนตส์ว่นตวั เพื่อลดปัญหาการจารจรติดขดัและเป็นการหนัมาใส่
ใจสิ่งแวดลอ้มในเมืองอบุลฯ ใหเ้พิ่มมากขึน้ดว้ย 

 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัไดจ้ดัตัง้ บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด (Infinitaas by Krungthai) ดว้ยวิสยัทศัน ์Infinity 
as a Service โดยเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑท์างการเงินดิจิทัลรูปแบบใหม่  เพื่อสนับสนุนแผนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรค์ู่ขนานระหว่างการด าเนินธุรกิจ 2 รูปแบบไปพรอ้มๆ กัน (2 Banking Models) โดยแบ่งออกเป็น เรือบรรทุก
เครื่องบิน (Carrier) แนวทางการด าเนินธุรกิจแบบดัง้เดิม และ แบบเรือเรว็ (Speed Boat) แนวทางการด าเนินธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ โดยบริษัท อินฟินิธัส จะมุ่งเนน้การใหบ้ริการดา้นการพัฒนา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพื่อเขา้สู่ Open 
Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ สนบัสนุนโอกาสในการสรา้ง
ธุรกิจใหม่ๆ ใหก้ับองคก์รและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในส่วนของธนาคารกรุงไทยและบริษัทในเครือ ลูกคา้ของธนาคาร และ
พันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนผลกัดัน Platform ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชันเป๋าตัง เป็นโครงสรา้งดิจิทัลพืน้ฐานของ
ประเทศ อันจะน าไปสู่การวางรากฐานทางการเงิน เพื่อใหป้ระชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงการท าธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล และ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใหส้ามารถเดินหนา้ต่อไปไดอ้ย่างมั่นคงและยั่งยืน 

จากการเขา้ร่วมวางรากฐานโครงสรา้งพืน้ฐานการเงินของประเทศไทยหลายโครงการในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลใหธ้นาคาร
ไดร้ับโอกาสต่อยอดธุรกิจจากโครงการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึน้ของฐานลูกคา้ใหม่ ฐานเงินฝาก และสินเชื่อของ
ธนาคาร ซึ่งสะทอ้นจากความส าเร็จของกรุงไทย NEXT ที่มีผูใ้ชง้านมากกว่า 9 ลา้นราย ผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรฐักว่า 13.9 
ลา้นราย และรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐัจ านวนกว่า 8 หมื่นแห่งทั่วประเทศ โครงการเราไม่ทิง้กันกว่า 15.3 ลา้นราย โครงการ 
คนละครึง่ที่ใหบ้รกิารแอปพลิเคชนัเป๋าตงักบัประชาชนกว่า 9.5 ลา้นราย และแอปพลิเคชนัถงุเงินส าหรบัรา้นคา้ที่สนใจเขา้รว่ม
โครงการกว่า 1.1 ลา้นรา้นคา้ ผู้กูย้ืมกองทุนเงินกูย้ืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กว่า 5.6 ลา้นราย ตลอดจนผูถื้อบตัรสวัสดิการ
รกัษาพยาบาลขา้ราชการกว่า 4.7 ลา้นราย ท าใหธ้นาคารกรุงไทยมีฐานลกูคา้และประชาชนมากกว่า 40 ลา้นราย ผลกัดนัให้
ธนาคารพรอ้มเป็นผูน้  าในการวางโครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ รวมทัง้ช่วยใหธ้นาคารประเมินความตอ้งการของลกูคา้ได้
อย่างตรงจุด สนบัสนนุการขยายธุรกิจในกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการด าเนินการและ
สรา้งรายไดใ้หก้ับธนาคารไดอ้ย่างยั่งยืน ตวัอย่างเช่น การออกผลิตภณัฑส์ินเชื่อ Krungthai sSME Smart Shop ซึ่งช่วยเพิ่ม
โอกาสใหธ้นาคารสามารถขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มผูป้ระกอบการที่ใชว้งเงินสินเชื่อนอ้ยกว่า 200,000 บาท และเพื่อเสริม
สภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ  ร ้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ  
ชิม ชอ้ป ใช ้รา้นคา้ตามโครงการของภาครฐั หรือผูป้ระกอบการที่ใชบ้รกิาร Application เช่น ถงุเงิน เป๋าตงุ เป็นตน้  

1.1.3. ทศิทางและแผนงานของธนาคารรวมทัง้โครงการทีส่ าคัญของธนาคารในปี 2564  (forward looking) 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ยังมีความไม่แน่นอนสูงของการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์ COVID-19 
ส่งผลต่อเศรษฐกิจที่พึ่งพาต่างชาติสูงทัง้ดา้นการท่องเที่ยวและส่งออกซึ่งยังไดร้บัผลกระทบต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยวที่ยังฟ้ืนตัวกลบัมาไดช้า้ รวมทัง้การส่งออกยังกระจุกตัวอยู่บางอุตสาหกรรม เช่น รถยนต ์อิเล็กทรอนิกส ์เป็นตน้ 
อย่างไรก็ตาม ปัจจยัสนบัสนุนของการเติบโตของเศรษฐกิจในปี 2564 คาดว่าจะมาจากการลงทุนของภาครฐัที่ทยอยออกมา
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มากขึน้ และการออกมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครัฐที่เขา้มาสนับสนุนการบริโภคในประเทศใหฟ้ื้นตัวกลบัมา จาก
สถานการณด์งักล่าว ทิศทางและแผนงานของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 จะใหค้วามส าคญัไปที่การรกัษาศกัยภาพของการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคารใหเ้ติบโตขึน้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางปัจจยัความไม่แน่นอนและความทา้ทา้ทายของปัจจยัต่างๆ  ที่เขา้
มากระทบต่อธุรกิจธนาคาร โดยธนาคารยงัคงใหค้วามส าคญักับการควบคมุคณุภาพสินเชื่อ และการดแูลลกูคา้ของธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อท าใหลู้กคา้และธนาคารสามารถผ่านวิกฤติที่เกิดขึน้ในครัง้นีไ้ปได้ โดยธนาคารจะใหค้วามส าคญักับการ
สรา้งเสถียรภาพและสรา้งรากฐานที่แข็งแกรง่เพื่อสรา้งการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

ส าหรบัยทุธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 จะยงัคงใหค้วามส าคญักบัการขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ย 
เรือบรรทกุเครื่องบิน (Carrier) และ เรือเรว็ (Speed Boat) เพื่อต่อยอดการเติบโตของธนาคารผ่าน 2 รูปแบบธุรกิจส าคญั คือ  

1. แบบเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ Carrier : เนน้เพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนการด าเนินงานของหน่วยงานหลกัต่างๆ 
เพื่อปกปอ้งฐานธุรกิจเดิมและลกูคา้ของธนาคาร 

2. แบบเรือเร็วหรือ Speed Boat : มุ่งท าธุรกิจในรูปแบบของ Agile โดยมีหลกัการท างานแบบ Fail Fast Learn Fast 
อาศัยความคล่องแคล่ว รวดเร็ว และวิเคราะหข์อ้มูลบน Digital Platform / Open Banking เพื่อทดลองและเสาะแสวงหา
ธุรกิจแบบใหม่ๆ และต่อยอดธุรกิจจากคู่คา้ของลกูคา้ รวมทัง้ความรว่มมือต่างๆ กบัโครงการของรฐับาล   

ภายใตแ้ผนยุทธศาสตรด์ังกล่าว ธนาคารจะด าเนินธุรกิจโดยยึดตามแผนปฏิบัติการ 5 เสาหลกัส าคัญ (5 Execution 
Pillars) ในการรบัมือกบัปัจจยัความไม่แน่นอนและความทา้ทา้ทายของปัจจยัต่างๆ ในปี 2564 ดงันี ้

1. การประคองการเติบโตของธุรกิจหลกั (เรือบรรทุกเครื่องบิน) ที่เป็นธุรกิจเดิมใหเ้ติบโตต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
โดยตอ้งดแูลหนีท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายไดค้วบคู่ไปกับการประคองลูกหนีข้องธนาคาร และดแูลการขายขา้มผลิตภัณฑ ์
(Cross Selling) เพื่อใหล้กูหนีก้ระทบนอ้ยที่สดุเท่าที่ท  าได ้

2. การสรา้งรูปแบบธุรกิจใหม่ภายใตย้ทุธศาสตรค์ู่ขนานระหว่างเรือบรรทกุเครื่องบิน และเรือเรว็ 

- การเปลี่ยนรูปแบบการใหบ้ริการเป็นการขาย เนื่องจากธนาคารมีพนกังานจ านวนมากในบางสาขาซึ่งบริการ
หลายอย่างอาจจะถูกทดแทนดว้ยดิจิทลั เช่น Call Center  การประเมินหลกัทรพัย ์เป็นตน้ ดงันัน้การใหบ้ริการ
ตอ้งมีการปรบัรูปแบบเปลี่ยนจาก Service เป็น Sale เพื่อใหบ้ริการลกูคา้ที่หลากหลายมากขึน้ รวมทัง้อาจจะ
น าสิ่งที่ธุรกิจเดิมมีอยู่มาต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ เช่น บริการ Call Center หรือการติดตามหนีท้ี่ธนาคารช านาญ
อยู่แลว้ก็อาจจะเปิดรบัใหบ้รกิารติดตามหนีแ้ก่ธุรกิจอื่นที่มีความตอ้งการบรกิารนี ้

- การจดัตัง้ “อินฟินิธัส บาย กรุงไทย” เพื่อพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินดิจิทลัรูปแบบใหม่ เช่น Digital Lending, 
Health Platform, Tourist Platform, Capital Market Platform เป็นตน้ เพื่อมอบประสบการณท์ี่ดีที่สดุและ
ประทบัใจใหก้บัลกูคา้และประชาชน 

3. ลดการใชก้ระดาษใหน้อ้ยที่สดุ (Paperless) ธนาคารจะน าระบบ RPA หรือ Robotic Process Automation และ
การใช ้AI เขา้มาใชใ้นกระบวนการท างานภายในของธนาคารมากขึน้ เพื่อลดการใชก้ระดาษในอนาคต ลดขัน้ตอน
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การท างานต่างๆ ท าให้การกระบวนการท างานภายในของธนาคารรวดเร็วมากขึน้  ซึ่งจะช่วยยกระดับขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร รวมทัง้เพิ่มความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของลกูคา้ 

4. การต่อยอดจากธุรกิจจากคู่คา้ของลูกคา้ ดว้ยกลยุทธ์ X2G2X ที่ยึดภาครฐัเป็นศูนยก์ลาง และต่อเชื่อมดว้ยคู่คา้
ธุรกิจและลกูคา้รายย่อยโดยเชื่อมโยงกนัดว้ยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี (Digital Supply Chain)  

5. กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน (Krungthai Sustainability) สนับสนุนนโยบายในการด าเนินกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ เพื่อดแูลคนไทย ดแูลเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม เช่น กรุงไทยรกัชมุชน โครงการบตัรสวสัดิการ
แห่งรฐั  โครงการรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั เป็นตน้ เพื่อตอบโจทยช์มุชนเขม้แข็ง สง่ผลท าใหธ้นาคารเติบโตไปพรอ้มกับ
สังคม เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่ งยืน นอกจากนี ้ ธนาคารได้เตรียมพร้อมบุคคลกรเพื่อเดินไปตามแผน
ยุทธศาสตรอ์งคก์ร โดยธนาคารจะไม่ปลดพนกังานออก แต่จะ Up Skill และ Re Skill เพื่อปรบัรูปแบบการท างาน
ใหก้บัพนกังานเพื่อต่อยอดและสามารถเดินไปกบัยทุธศาสตรข์องธนาคารได ้

ธนาคารยงัคงใหค้วามส าคญักับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธนาคารอย่างต่อเนื่องในปี 2564  โดย
ธนาคารจะด าเนินโครงการต่างๆ และมุ่งเน้นการคิดคน้นวัตกรรมที่เชื่อมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ตัวอย่างเช่น  
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ  ได้แก่ โครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ตามนโยบายของกระทรวงการคลัง  
การขยายระยะเวลาด าเนินโครงการเราเที่ยวดว้ยกัน โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 2 การพฒันาฟังกช์นัและบริการใหม่ๆ ของ 
วอลเล็ต ต่างๆ  กลุ่มการช าระเงนิ เช่น การพฒันาฟังกช์นัและบรกิารใหม่ๆ ของ Krungthai NEXT  บรกิาร Digital Lending  
กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ เช่น การขยายโรงพยาบาลพนัธมิตร Smart Hospital  การพฒันาฟังกช์นัและบรกิาร
ใหม่ๆ ของ Health Wallet  กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน  เช่น การขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและ
สถาบนัการศกึษาเพื่อด าเนินโครงการ Smart University  และ กลุ่มระบบขนส่ง เช่น พฒันาระบบรบัช าระค่าโดยสารแบบไร้
เงินสดใหก้บัระบบขนสง่สาธารณะรูปแบบต่างๆ เป็นตน้ 

เพื่อขบัเคลื่อนแผนธุรกิจต่างๆ ของธนาคารในปี 2564  ธนาคารไดต้ัง้งบลงทนุดา้นเทคโนโลยีกว่า 1 หมื่นลา้นบาท  เพื่อ
น าเทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการท างานภายในของธนาคารและพฒันางานบริการใหก้ับลกูคา้ ซึ่งยงัมีแผนการลงทุนดา้น
เทคโนโลยีที่เตรียมลงทุนต่อเนื่องจากปี 2563 มาในปี 2564 รวมทัง้สนับสนุนการขยายธุรกิจใหม่ๆ ตามแนวทางของการ
ด าเนินธุรกิจแบบเรือเร็วโดยธนาคารยังคงผลักดันแพลตฟอรม์ที่เป็นระบบเปิดของธนาคารที่ได้ร่วมพัฒนากับภาครัฐ
โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน “เป๋าตงั” ซึ่งไดม้ีการใชง้านอย่างแพร่หลายมาตัง้แต่โครงการชิม ชอ้ป ใช ้  โครงการเราเที่ยวดว้ยกัน 
โครงการคนละครึ่ง  Health Wallet เป็นตน้ เพื่อท าใหป้ระชาชนทกุคนเขา้ถึงการใชบ้ริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทลัไดง้่าย
และสะดวก ตลอดจนช่วยสนบัสนนุนโยบาย Thailand 4.0 ในการมุ่งสูส่งัคมไรเ้งินสดของประเทศไทยในอนาคต 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ยงัเป็นปีที่ธนาคารกรุงไทยเรง่พฒันาระบบดิจิทลัแบบคู่ขนาน คือระบบเปิด คือ “เป๋าตงั” และระบบปิด 
โมบายแบงกิง้ Krungthai NEXT เพื่อใหร้ะบบของธนาคารสามารถรองรบัการเติบโตการใชแ้พลตฟอรม์ที่มากขึน้ จากปัจจบุนั
ที่ทัง้ 2 แพลตฟอรม์สามารถรองรบัลกูคา้ไดก้ว่า 40 ลา้นคน ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ดา้นดิจิทลัที่ใหญ่ที่สดุที่ด  าเนินการในประเทศ
ไทยในปัจจบุนั และเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่สดุบนระบบคลาวด ์เพื่อมุ่งสู่การสรา้งดิจิทลัแพลตฟอรม์ของ
ประเทศ (Thailand Digital Platform) ของคนไทย เพื่อคนไทยในอนาคตอนัใกล ้
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การด าเนินการตามแผนยทุธศาสตรด์งักลา่ว ท าใหธ้นาคารก าหนดโครงการส าคญัปี 2564 เพื่อสนบัสนนุแผนงานต่างๆ 
ของธนาคาร ไวด้งันี ้ 

1. Government as a Platform ธนาคารมุ่งสนบัสนนุนโยบายและมาตรการของรฐับาล โดยการพฒันานวตักรรมและ
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเทคโนโลยีใหส้ามารถรองรบัการใหบ้ริการที่สอดคลอ้งกับแผนงานของหน่วยงานภาครฐั ซึ่ง
นอกจากจะมีสว่นช่วยสง่เสรมินโยบายภาครฐัที่มีเปา้หมายใหป้ระชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนแลว้ ธนาคารยงัสามารถขยายฐานลกูคา้เพิ่มและต่อยอดธุรกิจไดด้ว้ย 

2. Digital Supply Chain Solution ต่อยอดธุรกิจจาก คู่คา้ของลกูคา้ (X2G2X) ที่เริ่มตน้จากลกูคา้หลกัของธนาคาร 
คือ ภาครัฐ (Government) เชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจที่เป็นคู่คา้ของลูกคา้ในห่วงโซ่อุปทาน โดยเชื่อมโยงกันดว้ย
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี  (Digital Supply Chain) เพื่อใหเ้ขา้มาอยู่ในระบบนิเวศของธนาคาร และธนาคาร
สามารถน าเสนอบรกิารทางการเงินต่างๆ เพื่อตอบโจทยท์กุความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ 

ธนาคารคาดว่าการด าเนินการตามแผนกลยทุธแ์ละโครงการส าคญัที่กลา่วมาจะมีสว่นช่วยสนบัสนนุนโยบายของภาครฐั 
โดยเฉพาะยุทธศาสตร ์Thailand 4.0 การมุ่งสู่สงัคมไรเ้งินสด และการลดความเหลื่อมล า้และช่องว่างการกระจายรายไดใ้น
สงัคม นอกจากนี ้ยงัจะเป็นการสรา้งเสรมิศกัยภาพการแข่งขนัดา้น Digital Banking ของธนาคาร สนบัสนนุการด ารงบทบาท
ของธนาคารในฐานะเป็นเสาหลกัทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนยกระดบัความเชื่อมั่นของสาธารณชน (Public Trust) 
ต่อธนาคาร  สอดคลอ้งกบั Statement of Direction วิสยัทศัน ์และพนัธกิจที่ใหค้วามส าคญักบัผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุภาคส่วน 
ทัง้พนกังาน ลกูคา้ สงัคม และผูถื้อหุน้ ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร 

1.2. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

ประวัติความเป็นมา 

ธนาคารก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวมกิจการระหว่างธนาคารมณฑล จ ากัด กับธนาคารเกษตร 
จ ากัด โดยมีกระทรวงการคลงัเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ โดยเป็นรฐัวิสาหกิจแห่งแรก ที่น  าหุน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ธนาคารไดเ้ริ่มเปิดท าการซือ้ขายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตัง้แต่ วนัที่ 2 สิงหาคม 2532 เป็นตน้มา 
โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน จ ากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า “บมจ  . ธนาคารกรุงไทย”  
เลขทะเบียน บมจ.335 (ปัจจบุนัเปลี่ยนเป็น 0107537000882) ชื่อย่อ KTB 

ในเดือนสิงหาคม 2530 ธนาคารไดร้บัโอนสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธนาคารสยาม จ ากัด มาด าเนินการ  และในเดือน 
พฤศจิกายน 2541 ธนาคารไดร้บัโอนสินทรพัยแ์ละหนีส้ินของธนาคารมหานคร จ ากดั (มหาชน) มาด าเนินการ  

ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้  อนุมตัิใหล้ดทนุจดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดย
การลดมลูค่าหุน้ที่ตราไวจ้ากเดิมหุน้ละ 10  บาท เหลือมลูค่าหุน้ละ  5.15  บาท 

ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  มีนโยบายที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้น
ธนาคารลง ธนาคารจึงไดเ้สนอขายหุน้ที่ถือโดยกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน จ านวน 3 ,000 ลา้นหุน้ 
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ซึ่งไดร้บัความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก จึงมีการจัดสรรหุน้เพิ่มอีก 450 ลา้นหุน้  รวมเป็นหุน้ที่ออกจ าหน่ายทัง้สิน้ 
3,450 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุน้ละ 8 .50 บาท ส่งผลใหก้องทุนฟ้ืนฟูฯ ถือหุน้รอ้ยละ 56 .4 ของจ านวนหุน้ที่
จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของธนาคาร ณ ขณะนัน้ 

ในเดือนตลุาคม 2555 ธนาคารไดด้ าเนินการเพิ่มทนุโดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 2,796.31 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ของผูถื้อหุน้แต่ละราย ทัง้หุน้สามญัและหุน้บุรมิสิทธิ (Rights Offering) โดยเสนอขายในราคา
หุน้ละ 12.60 บาท โดยหลงัจากการเพิ่มทุนกองทุนฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินยงัคงถือหุน้ รอ้ยละ 55.05 ของหุน้
สามญัและหุน้บรุมิสิทธิ  ณ 31 ธันวาคม 2555 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563  คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่าธนาคารไม่เป็นรฐัวิสาหกิจตาม (2) และ (3)i ของ
บทนิยามของค าว่า "รัฐวิสาหกิจ” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดใ้หค้วามเห็นเพิ่มเติมดว้ยว่า ค าว่า “รฐัวิสาหกิจ” ปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบบั การพิจารณาว่า 

หน่วยงานใดเป็นรฐัวิสาหกิจหรือไม่ จึงตอ้งพิจารณาตามที่กฎหมายแต่ละฉบบัก าหนด ii   

 อย่างไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทยมีกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน เป็นผูถื้อหุน้เกินรอ้ยละ 50 
ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ธนาคารกรุงไทยจึงยงัคงมีสถานะเป็นธนาคารพาณิชยข์องรฐัที่มีหน่วยงานของรฐัถือ
หุน้เกินรอ้ยละ 50 อยู่เช่นเดิม นอกจากนี ้ธนาคารกรุงไทยยงัคงอยู่ภายใตบ้งัคบัของพระราชบญัญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 
2550 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
ธนาคารกรุงไทยจึงยงัคงประกอบธุรกิจการธนาคารพาณิชย ์และยงัคงเป็นบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยดงัเช่นที่ผ่านมา อนึ่ง จากการที่กระทรวงการคลงัไดม้ีการแกไ้ขระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณของสว่นราชการ สง่ผลให้
การเปลี่ยนสถานภาพของธนาคารตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของ
ธนาคารกรุงไทยต่อการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยราชการ และการฝากเงินของหน่วยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจที่มี
อยู่กับธนาคาร และการเปลี่ยนสถานภาพของธนาคารกรุงไทยไม่มีผลกระทบต่อสถานะทางการเงินและการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคารแต่อย่างใด 

 ส าหรบัการตีความสถานภาพของธนาคารกรุงไทยตามกฎหมายฉบบัอื่นจะเป็นไปตามขอบเขตและบทนิยามของค า
ว่า "รฐัวิสาหกิจ" ตามที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายแต่ละฉบบัซึ่งมีความแตกต่างกันตามวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตในการบงัคบัใช้
ของกฎหมาย เช่น  

  - พระราชบัญญัติการบริหารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564 ส  านักงานบริหารหนี ้

สาธารณะไดใ้หค้วามเห็นว่า ธนาคารกรุงไทยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 4(ข) iii  ของพระราชบัญญัติดังกล่าว 
เนื่องจากนิยามของค าว่า ”รฐัวิสาหกิจ” ตามพระราชบญัญัติบรหิารหนีส้าธารณะฯ ไดก้ าหนดไวแ้ตกต่างจากค านิยามของค า
ว่า ”รฐัวิสาหกิจ” ตามพระราชบญัญัติวิธีการงบประมาณฯ 

 - พระราชบญัญัติการร่วมลงทุนระหว่างรฐัและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่งเมื่อวนัที่ 10 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 ส านกังาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจมีหนงัสือแจง้ว่า ธนาคารกรุงไทยยงัคงเป็นรฐัวิสาหกิจตามมาตรา 4 ของพระราชบญัญัติ
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ดงักล่าว เนื่องจากการก าหนดบทนิยามค าว่า “รฐัวิสาหกิจ” ใน (2) iv แห่งพระราชบญัญัติดงักลา่วก าหนดใหบ้รษิัทที่มีทนุของ 
“หน่วยงานอื่นของรฐั” รวมอยู่ดว้ยเกินกว่ารอ้ยละ 50 เป็นรฐัวิสาหกิจ ภายใตพ้ระราชบญัญัติการรว่มลงทนุฯ เม่ือกองทุนเพื่อ
การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินอยู่ภายใตข้อบข่ายสถานภาพความเป็นหน่วยงานอื่นของรฐัตามพระราชบัญญัติ
การร่วมลงทุนฯ และไดถื้อหุน้ในธนาคารกรุงไทยเกินกว่ารอ้ยละ 50 ธนาคารกรุงไทยจึงยงัคงเป็นรฐัวิสาหกิจตามกฎหมาย
ดงักล่าว ดงันัน้ จากหนงัสือแจง้สถานภาพของธนาคารกรุงไทยดงักลา่ว  การที่ธนาคารกรุงไทยเขา้ร่วมงานในโครงการต่าง ๆ 
ของหน่วยงานของรฐั จึงไม่เป็นการรว่มลงทนุระหว่างรฐัและเอกชนที่ตอ้งด าเนินการตามพระราชบญัญัติการรว่มลงทนุฯ 

 ทัง้นี ้หากมีการตีความเก่ียวกบัสถานภาพของธนาคารตามกฎหมายฉบบัอื่นอีก จะไดร้ายงานความคืบหนา้เพิ่มเติม
ใหท้ราบต่อไป 

 

 

 

 

 

i
 “รฐัวิสาหกิจ” หมายความว่า 

(๑) องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล กิจการของรฐัซึ่งมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจา้ของ 
(๒) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่ส่วนราชการหรือรฐัวิสาหกิจตาม (๑) มีทนุรวมอยู่ดว้ยเกินรอ้ยละหา้สิบ 
(๓) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตาม (๑) หรือ (๒)หรือที่รฐัวิสาหกิจตาม (๑) และ (๒) หรือที่รฐัวิสาหกิจตาม (๒) มีทนุรวมอยู่ดว้ยเกินรอ้ยละหา้สิบ 
ii
 รายละเอียดความเห็นสามารถติดตามไดจ้ากบนัทึกส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง สถานภาพของกองทนุเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน และธนาคารกรุงไทย 

จ ากดั (มหาชน) เรื่อง เสร็จที่ 1397/2563   
iii
 “รฐัวิสาหกิจ” หมายความว่า 

(ก) องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล กิจการของรฐัซึ่งมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจา้ของ 
(ข) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดัที่หน่วยงานของรัฐหรือรฐัวิสาหกิจตาม (ก) มีทนุรวมอยู่ดว้ยเกินรอ้ยละหา้สิบ 
iv
 “รฐัวิสาหกิจ” หมายความว่า 

(ก) องคก์ารของรฐับาลตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัตัง้องคก์ารของรฐับาล กิจการของรฐัซึ่งมีกฎหมายจดัตัง้ขึน้ หรือหน่วยงานธุรกิจที่รฐับาลเป็นเจา้ของ 
(ข) บริษัทหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบคุคลที่ส่วนราชการ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ มีทนุรวมอยู่ดว้ยเกินรอ้ยละหา้สิบ 
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1.3. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

ธนาคารมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลกัเกณฑก์ารก ากับแบบรวมกลุ่ม(Consolidated Supervision) 
ภายใตก้ารก ากบัของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงินใหม้ีความมั่นคง ด าเนิน
ธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสมและเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุม่ตามแนวทาง ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย โดยธนาคารไดจ้ัดกลุ่มของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อเป็นการ
สนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของธนาคารและเสรมิสรา้งความรว่มมือทางธุรกิจ ดงันี ้

1. กลุ่มบริษัทย่อย หมายถึง บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ที่ธนาคารถือหุน้ไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมเกินกว่า  
รอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ ทัง้นี ้เพื่อสนบัสนุนการด าเนินธุรกิจของธนาคารและมีความส าคญัเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของ  
ธนาคาร มุ่งเนน้การใหบ้ริการแก่ธนาคารเป็นหลกัหรือเป็นช่องทางใหบ้ริการทางการเงินที่ครบวงจร  ซึ่งการด าเนินธุรกิจของ 
กลุม่บรษิัทย่อยจะสอดคลอ้งตามแนวนโยบายและแผนกลยทุธข์องธนาคาร บรษิัทในกลุม่นีไ้ดแ้ก่  

▪ บจ. รกัษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ  ประกอบธุรกิจใหบ้ริการแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจทาง
การเงิน ในดา้นงานบริการขนส่งทรพัยส์ิน งานบริการรกัษาความปลอดภยั งานบริการรกัษาความสะอาด งานบริหารอาคาร
และศนูยฝึ์กอบรม งานบรหิารธุรกิจการพิมพ ์งานบรกิารติดตามทวงถามหนี ้งานบรกิารบรหิารลกูคา้ สมัพนัธ ์งานบรกิารอื่นๆ 
และใหบ้รกิารขนสง่เงินสดและเอกสารแก่สถาบนัการเงินอื่นรวมถึงหน่วยงานที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยอนญุาต 

▪ บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรวิ์สเซส  ใหบ้ริการบรหิารและจดัการระบบคอมพิวเตอร ์บริการดา้นการเช่า พืน้ที่ เพื่อ
ติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร ์บริการดา้นพฒันาระบบงาน และ ใหบ้ริการดา้นค าปรกึษาแก่องคก์รอื่นๆ ในดา้นการใช้  เทคโนโลยี
สารสนเทศในองคก์ร 

▪ บจ.กรุงไทยกฎหมาย  ประกอบธุรกิจใหบ้รกิารงานดา้นกฎหมายกับธนาคาร รวมถึงบริษัทในเครือและ หน่วยงานที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยอนญุาต 

▪ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย  ประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร Digital Platform รวมถึงบรกิารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั เทคโนโลยี  

▪ บมจ. หลกัทรพัยจ์ัดการกองทุน กรุงไทย  ประกอบธุรกิจดา้นหลกัทรพัยป์ระเภทการจัดการกองทุนและ กิจการที่
ไดร้บัอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 

▪ บจ. กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่  ประกอบธุรกิจ Holding Company (เดิมประกอบธุรกิจที่ปรกึษาทางการเงิน) 

▪ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  ประกอบธุรกิจใหเ้ช่าซือ้และการใหเ้ช่าซือ้แบบลีสซิ่งส  าหรับสงัหาริมทรพัย์ ทุกประเภท 
ธุรกิจแฟคเตอริ่ง และเช่าซือ้สินคา้อปุโภคและบรโิภค (ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาการปลอ่ยสินเชื่อใหม่) 

▪ บจก. เคทีซี นาโน  ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบั 

▪ บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบริษัทที่อยู่ภายใตก้ารถือหุน้ของ บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ านวน 4 บริษัท  
ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดบัจงัหวดัภายใตก้ารก ากับ (ธนาคารลงทุนทางออ้มผ่าน บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) โดย 
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บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) ลงทนุใน บจก. เคทีซี พิโก (ชลบรุี)  บจก. เคทีซี พิโก (ปทมุธานี)  บจก. เคทีซี พิโก  (สมทุรปราการ) 
และ บจก. เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) รอ้ยละ 100) 

▪ บจก. เคทีซี พรีเพด  ประกอบธุรกิจบรกิารการช าระเงินภายใตก้ารก ากบั (Payment Services Business) ไดแ้ก่ การ
ใหบ้รกิารเงินอิเล็กทรอนิกส ์(e-Money) การใหบ้รกิารโอนเงินดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์(Money Transfer Services) การ
ใหบ้รกิารแก่ผูร้บับตัร (Acquiring Services) และการใหบ้รกิารรบัช าระเงินแทน (Bill Payment) 

2. กลุม่บรษิัทรว่ม หมายถึง บรษิัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือหุน้ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ตัง้แต่รอ้ยละ 20 
แต่ไม่เกินรอ้ยละ 50 ของทุนช าระแลว้ ซึ่งธนาคารร่วมลงทนุกับพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อเสรมิสรา้งความร่วมมือทางธุรกิจ  และ
เพื่อเอือ้ประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ใหก้ับธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ที่จะ
ตอบสนองความตอ้งการที่หลากหลายของลกูคา้ธนาคาร บรษิัทในกลุม่นีไ้ดแ้ก่ 

▪ บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั  ประกอบธุรกิจรบัประกนัวินาศภยัทกุประเภท 

▪ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง  ด าเนินธุรกิจใหบ้รกิารลีสซิ่ง เช่าซือ้ และแฟ็กเตอริง แก่ธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั่วไป ใน
การจดัหาเครื่องจกัร อปุกรณก์ารผลิต อปุกรณส์  านกังาน ยานพาหนะ และทรพัยส์ินอื่นๆ เพื่อใชใ้นกิจการ 

▪ บมจ. บตัรกรุงไทย(1)  ประกอบธุรกิจบตัรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกับธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจรา้นคา้รบับัตร 
การใหบ้รกิารรบัช าระเงินแทน และธุรกิจสินเชื่อสว่นบคุคล (Personal loan) 

▪ บล. กรุงไทย ซีมิโก ้(เดิมชื่อ บล. เคที ซีมิโก ้เปลี่ยนชื่อเป็น บล. กรุงไทย ซีมิโก ้เม่ือวนัที่ 17 มกราคม 2563)  เป็นการ
ร่วมทุนระหว่างธนาคารและกลุ่มซีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ การจัดจ าหน่าย 
หลักทรัพย์ ที่ปรึกษาทางการเงิน และกิจการที่ได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด 
หลกัทรพัย ์

▪ บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต  ประกอบธุรกิจประกนัชีวิต  

3. กลุม่บรษิัทอื่น หมายถึง บรษิัทที่ธนาคารลงทนุ และอยู่นอกกลุม่ธุรกิจทางการเงิน  
 
 

(1) ส าหรบัการจดัท างบการเงิน ธนาคารไดร้วม บมจ. บตัรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงอ านาจควบคมุต่อบริษัท ตามมาตรฐานการรายงาน ทาง
การเงินฉบบัที่ 10 
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โครงสรา้งการถือหุน้ในกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

45% 
 

100% 
 

100% 
 

49% 
 

100% 
 

บริษัทร่วม 
 

บริษัทย่อย 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  45% 

บริษัท ทนุไพบูลย ์จ ากดั 26% 
บริษัท บญุเพิ่มพนู จ ากดั 14% 
รอ้ยตรีสมบตัิ พานิชชีวะ  4% 
บริษัท ศรีพี่นอ้ง จ ากดั  3% 
อ่ืนๆ   8% 
 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49% 
กลุ่มมิซูโฮ ลีสซิ่ง   49% 
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั       2%

   

บจ. กรุงไทยกฎหมาย 
 

บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ กรุงไทย  

 

 บจ. รกัษาความปลอดภยั
กรุงไทยธุรกิจบริการ 

 

บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกนัภยั 
 

100% 
 

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง  
 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 
รายชื่อผูร้ว่มทนุ 

 

49.29% 
 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49%  
รายย่อยอื่น  51% 

บจ. กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่ 

บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์
เซอรว์ิสเซส 
 

 
 
 
 
      
      บมจ. บตัรกรุงไทย 

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 

100% 
 

100% 
 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  50%  
บมจ. หลกัทรพัย ์ซมีิโก ้ 49% 
รายย่อยอื่น    1% 

50% 
 

บล. กรุงไทย ซีมิโก ้

 

 
บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกนัชีวิต 
 

 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย 50% 
เนชั่นแนลมิวชวลอินเตอรเ์นชนัแนล 
พีทีวาย ลิมิเต็ด   45% 
บจ. ไตรรตันชาต ิ                            5% 
 

50% 
 

บจ. เคทีซี นาโน 

 

บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) 

24.95% 
 

24.95% 
 

75.05% 

 

บจ. อินฟินิธัส บาย
กรุงไทย 

 

76% 
 

บจ. เคทีซี พรีเพด 
75.05% 

 
24.95% 
 

75.05% 

 

24% 
 

บจ. เคทีซี พิโก (ชลบรุี) 

บจ. เคทีซี พิโก (ปทมุธานี) 

บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) 

บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) 

100% 
 
100% 

 
100% 

 
100% 
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รายชื่อบรษิัทที่ธนาคารถือหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
  หน่วย : ลา้นบาท 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ธนาคารถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

เงนิลงทนุ 
ของธนาคาร 
(วิธีราคาทนุ) 

บริษัทย่อย    

บจ. กรุงไทยกฎหมาย บรกิารงานกฎหมาย 100.00 30.00 
บจ. รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร งานบรกิารทั่วไป 100.00 140.00 
บจ. กรุงไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์ิสเซส บรกิารดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 100.00 1,300.00 
บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย จดัการกองทนุ 100.00 210.90 
บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่ เช่าซือ้ 100.00 1,000.00 
บจ. กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่ Holding Company 76.00 228.00 
บจ. เคทีซี นาโน สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ 24.95(1) 12.48 
บจ. เคทีซี พรีเพด  บรกิารการช าระเงินภายใตก้ารก ากบั 24.95(1) 24.95 
บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) สินเชื่อรายย่อย 24.95(1) 14.97 
บจ. เคทีซี พิโก (ชลบรุี) สินเชื่อรายย่อย --(2) 0.00 
บจ. เคทีซี พิโก (ปทมุธานี) สินเชื่อรายย่อย --(2) 0.00 
บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) สินเชื่อรายย่อย --(2) 0.00 
บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) สินเชื่อรายย่อย --(2) 0.00 
บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย บรกิาร Digital Platform  --(3) 0.00 
บริษัทร่วม    

บมจ. กรุงไทยพานชิประกนัภยั ประกนัวินาศภยั 45.00 1,518.82 
บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง เช่าซือ้ 49.00 87.38 
บมจ. บตัรกรุงไทย บตัรเครดติ 49.29 2,150.11 
บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ หลกัทรพัย ์ 50.00 1,068.90 
บมจ. กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีติ ประกนัชีวติ 50.00 4,071.77 
บริษัทอืน่    

บมจ. ทิพยประกนัภยั ประกนัวินาศภยั 10.00 129.80 
บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ โรงแรม 10.00 91.58 
บจ. เมืองใหม่อตุสาหกรรม สระบรุี นิคมอตุสาหกรรม 10.00 0.00 
บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์(4) จดัการระบบช าระเงินระหว่างธนาคาร 19.86 36.33 
บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)(4)                  

  
ใหบ้รกิารหนงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกสบ์นระบบบล็อกเชน 
 

22.17                    117.50 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

บริษัท ประเภทธุรกิจ ธนาคารถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

เงนิลงทนุ 
ของธนาคาร 
(วิธีราคาทนุ) 

บริษัทอื่นทีถื่อหุ้นจากการปรับโครงสร้าง
หนี ้

   

บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล ผลิตและจ าหน่ายอาหารกระป๋อง 12.42 0.06 
บมจ. แมเนเจอร ์มีเดีย กรุ๊ป การผลิตและจ าหน่ายหนงัสือพิมพแ์ละ

ส่ิงพิมพ ์ 
16.09 0.00 

บมจ. อลัฟาเทค อีเลคทรอนิคส ์ ผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิกส ์ 30.51 0.00 
บมจ. สหวิรยิาสตีลอินดสัตร ี อตุสาหกรรมเหล็ก 40.49 0.00(5) 

กองทรัสต ์
กองทรสัตเ์พื่อกิจการเงินรว่มทนุส าหรบัธุรกิจ
เอสเอ็มอีกา้วไกลไปดว้ยกนั 1 

 
Private Fund (เป็นกองทุนที่จัดตัง้ขึน้
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)) 

 
88.11 

 
 

 
157.65 

 

 

กองทรสัตเ์พื่อกิจการเงินรว่มทนุส าหรบัธุรกิจ
เอสเอ็มอีกา้วไกลไปดว้ยกนั 2 

Private Fund (เป็นกองทุนที่จัดตัง้ขึน้
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)) 

85.84 
 

570.45 
 

(1) ธนาคารลงทนุทางตรง รอ้ยละ 24.95 และลงทนุทางออ้มผ่านบริษัท บตัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 75.05 

(2) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่านบริษัท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ ากดั ที่ถือหน้ในบริษัทรอ้ยละ 100 

(3) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจ.กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่ ที่ถือหุน้ในบริษัทรอ้ยละ 100.00 
(4) ส าหรบัการจัดท างบการเงิน ธนาคารไดน้ับรวม บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ์และ  บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทร่วมโดยพิจารณาถึง

สดัส่วนการถือหุน้ และการมีตวัแทนอยู่ในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัต่อบริษัทตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัที่ 28 

(5) นอ้ยกว่า 0.01 ลา้นบาท 
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2.1. โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดห้ลกัของธนาคาร เปรียบเทียบตัง้แต่ปี 2561  – 2563  

 หน่วย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 2563 2562 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 3,594 2.9 7,113 5.7 9,882 8.4 
เงินลงทนุและธุรกรรมเพื่อคา้ 435 0.4 482 0.4 325 0.3 
เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 4,251 3.5 4,943 3.9 3,807 3.3 
เงินใหส้ินเชื่อ 104,307 85.3 109,784 87.4 104,681 89.3 
การใหเ้ช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงิน 184 0.1 428 0.3 936 0.8 
อื่นๆ 66 0.1 221 0.2 139 0.1 

รวมรายไดด้อกเบีย้ 112,837 92.3 122,971 97.9 119,770 102.2 
เงินรบัฝาก 13,765 11.3 17,861 14.2 19,445 16.6 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 1,860 1.5 2,532 2.0 2,707 2.3 
เงินน าส่งธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 5,687 4.6 9,978 7.9 9,705 8.3 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 3,080 2.5 4,085 3.3 4,093 3.5 
อื่นๆ 102 

24494 
 

0.1 199 0.2 131 0.1 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 24,494 

88,338 
 

20.0 34,655 27.6 36,081 30.8 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 88,343 72.3 88,316 70.3 83,689 71.4 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 27,690 22.7 29,596 23.6 29,493 25.2 
ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 7,162 5.9 6,359 5.1 5,831 5.0 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 20,528 16.8 23,237 18.5 23,662 20.2 
ก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

3,134 2.5 N/A N/A N/A N/A 

ก าไรสทุธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ - - 3,197 2.5 3,500 3.0 

ก าไรสทุธิจากเงินลงทนุ 951 0.8 4,372 3.5 435 0.4 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,060 1.7 1,425 1.1 1,130 0.9 
รายไดจ้ากเงินปันผล 376 0.3 496 0.4 453 0.4 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่น 6,856 5.6 4,615 3.7 4,352 3.7 

รวมรายไดท่ี้มิใช่ดอกเบีย้ 33,905 27.7 37,342 29.7 33,532 28.6 
รวมรายได้สุทธ ิ 122,248 100.0 125,658 100.0 117,221 100.0 

  

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
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2.2. ลักษณะผลิตภัณฑห์รือบริการ 

2.2.1. ผลิตภัณฑส์ินเช่ือ 

2.2.1.1 สินเช่ือส าหรับลูกค้าบุคคล 

ธนาคารมุ่งเนน้พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑส์ินเชื่อบุคคลใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้  พรอ้มทัง้จัด
รายการสง่เสรมิการขายในแต่ละผลิตภณัฑ ์โดยมีผลิตภณัฑห์ลกั ดงันี ้  

(1) สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ เป็นสินเชื่อวงเงินหมุนเวียน (Revolving) ส  าหรบัลูกคา้ที่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร เพื่อให้
ลกูคา้ใชจ้่ายในช่วงเวลาที่มีความจ าเป็น สามารถช าระคืนเงินตน้ไดต้ามความตอ้งการมีความสะดวกสบาย และไดร้บัความ
นิยมมาโดยตลอด โดยมีกลุ่มลกูคา้หลกัไดแ้ก่ กลุ่มลกูคา้ขา้ราชการ พนกังานราชการ ลกูจา้งประจ าของหน่วยงานราชการ 
และพนกังานรฐัวิสาหกิจ นอกจากนี ้ยงัไดข้ยายสินเชื่อไปยงักลุม่ลกูคา้พนกังานบรษิัทเอกชนที่มีศกัยภาพ  

(2) สินเชื่อโครงการเงินกูอ้เนกประสงค ์เป็นวงเงินกูแ้บบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) โดยมีกลุม่ลกูคา้หลกัเป็น
บุคลากรหน่วยงานภาครฐั รฐัวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน มีวัตถุประสงคใ์หล้กูคา้ใชจ้่ายในสิ่งที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิตและ
ตามความตอ้งการของลกูคา้ ไม่ว่าจะเป็นการใชอุ้ปโภคบริโภค ท่องเที่ยว ซือ้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ ลกัษณะ
โครงการของสินเชื่อมีทัง้แบบจัดท าบันทึกขอ้ตกลงใหส้ินเชื่อเป็นสวัสดิการ และแบบที่ไม่จัดท าบันทึกขอ้ตกลงเป็นสินเชื่อ
สวสัดิการกบัหน่วยงานตน้สงักัดของลกูคา้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีบรกิารสินเชื่อใหแ้ก่ขา้ราชการบ านาญ และลกูจา้งประจ า
ผูร้บับ านาญซึ่งเกษียณอายแุลว้ โดยการขอสินเชื่อใชห้นงัสือรบัรองสิทธิในบ าเหน็จตกทอดเป็นหลกัทรพัยป์ระกนัการกูเ้งิน 

(3) สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ เป็นผลิตภัณฑส์ินเชื่อที่ครอบคลุมกลุ่มนักเรียนนกัศึกษาทุก
กลุ่ม โดยพัฒนาผลิตภัณฑใ์หส้อดคลอ้งกับภาวะตลาดการศึกษาในปัจจุบันซึ่งมีหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษในทุกระดับ
การศกึษา ส าหรบัผลิตภณัฑส์ินเชื่อเพื่อการศกึษาต่างประเทศยังไดค้รอบคลมุถึงการศึกษาตามโครงการของสถาบนัแนะแนว
การศกึษาที่เขา้รว่มโครงการกบัธนาคารดว้ย 

(4) สินเชื่อกรุงไทยบา้นใหเ้งิน (Home Easy Cash) เป็นสินเชื่อแบบมีการจ านองหลกัทรพัยเ์ป็นประกนั โดยทรพัยส์ิน
จะตอ้งปลอดภาระหนี ้และหรือภาระผูกพนั (ค า้ประกัน) ใดๆ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นค่าใชจ้่ายตามความตอ้งการของลูกคา้ 
หรือเพื่อน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ รวมทัง้การน าไปช าระหนีท้ี่มีกบัสถาบนัการเงินอื่น โดยมีกลุม่ลกูคา้เปา้หมายเป็นผูท้ี่มี
รายไดป้ระจ า (Salary) และกลุม่ลกูคา้ที่มีรายไดจ้ากการประกอบธุรกิจสว่นตวั 

(5) สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลกัประกนั (Clean Loan) รองรบัทัง้กลุม่ลกูคา้ที่มีรายไดป้ระจ า 
(Salary) และกลุม่ลกูคา้ผูป้ระกอบการรา้นคา้รายย่อยทั่วไป (Self-employed) โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการอปุโภคบรโิภคต่างๆ 
หรือน าไปช าระหนีท้ี่มีอยู่กบัสถาบนัการเงินอื่น  

(6) สินเชื่อกรุงไทยให ้5 เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลกัประกัน (Clean Loan)  เป็นผลิตภณัฑส์ินเชื่อที่ประกอบดว้ยสินเชื่อ
อเนกประสงค ์5 Plus  ซึ่งเป็นสินเชื่อแบบมีก าหนดระยะเวลา (Term Loan) และสินเชื่อกรุงไทยธนวฏั 5 Plus ซึ่งเป็นสินเชื่อที่
มีลกัษณะวงเงินหมนุเวียน (Revolving) ผลิตภณัฑน์ีเ้ป็นผลิตภณัฑท์ี่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้กลุม่พนกังานหน่วยงาน
เอกชนที่รบัเงินเดือนผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  
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(7) สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั เป็นสินเชื่อเพื่อซือ้ที่ดินพรอ้มสิ่งปลูกสรา้ง หรือซือ้ที่ดินเพื่อสรา้งสิ่งปลกูสรา้ง โดยมีการ
ออกผลิตภณัฑท์ี่มีความหลากหลายตามกลุม่เปา้หมาย ไดแ้ก่ ลกูคา้ที่ซือ้ที่อยู่อาศยัจากบรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัยช์ัน้น าซึง่
รวมถึงพนกังานบริษัทเอกชน ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ กลุม่อาชีพพิเศษ กลุม่ขา้ราชการและพนกังานรฐัวิสาหกิจ นอกจากนี ้ยงั
มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อส  าหรับการอุปโภคบริโภค โดยมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน ใช้ชื่อว่า “สินเชื่อ Home For Cash” มี
วตัถุประสงค ์เพื่อใหล้กูคา้น าเงินสินเชื่อไปซือ้เครื่องอุปโภคบรโิภคหรือเพื่อปรบัปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศยั และช าระ
ค่าเบีย้ประกนัชีวิตใหแ้ก่บรษิัทประกนัชีวิต นอกจากนี ้ธนาคารยงัไดน้  าเสนอผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ของธนาคารและบรษิัทในเครือแก่
ลกูคา้ ในรูปแบบของ Housing Product Package ดว้ย เช่น ออกโปรโมชั่นพิเศษส าหรบัลกูคา้ที่สมคัรพรอ้มเพย ์บตัร ATM 
บตัรวีซ่าเดบิต บตัรเครดิต ประกันอคัคีภยั แผนคุม้ครองภาระหนีเ้พื่อความมั่นคงในชีวิต บริการหกับญัชีสาธารณูปโภคโดย
อตัโนมตัิ และบรกิาร Krungthai NEXT เป็นตน้ 

สินเชื่อส  าหรบัลกูคา้บคุคลนี ้ธนาคารไดจ้ดักิจกรรมพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยเขา้ร่วมงานมหกรรมที่เก่ียวกบับา้น เช่น 
Money Expo มหกรรมบา้นและคอนโด มหกรรมทางเงินต่างๆ และยงัจดักิจกรรมสง่เสรมิการขายร่วมกบัสาขาและส านกังาน
เขตทั่วประเทศ และธนาคารเขา้ร่วมโครงการพิเศษเพื่อช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจตามนโยบายรฐับาล ไดแ้ก่ มาตรการลดภาระ
การซือ้ที่อยู่อาศยัภายใตโ้ครงการ “บา้นดีมีดาวน”์ เพื่อเป็นการลดภาระและสนบัสนนุใหป้ระชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศยัเป็นของ
ตนเอง อีกทัง้ ธนาคารยังไดม้ีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ที่ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดย
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือจะมีแนวทางที่หลากหลายเพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกูคา้แต่ละผลิตภณัฑ ์แต่ละราย เช่น การพกัช าระ
หนี ้การพกัช าระเงินตน้ การลดค่าผ่อนช าระ เป็นตน้ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดรอ้นใหก้บัลกูคา้ของธนาคาร 

2.2.1.2 สินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) ของธนาคาร ยงัคงขยายสินเชื่อเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก ที่มี
ยอดขายไม่เกิน 100 ลา้นบาทต่อปี และวงเงินสินเชื่อธุรกิจรวมไม่เกิน 20 ลา้นบาท ที่เป็นลกูคา้สินเชื่อรายใหม่ใหไ้ดร้บัโอกาส
เขา้ถึงแหล่งทุน รวมทัง้รกัษาฐานลกูคา้เก่าและขยายสินเชื่อจากฐานลกูคา้เดิม ตลอดจนปรบัปรุงผลิตภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบั
กลุม่ลกูคา้เปา้หมายของธนาคาร และนโยบายของภาครฐั 

โดยในปีที่ผ่านมาธนาคารด าเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วหลายโครงการ เช่น ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 
Krungthai sSME รา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั เป็น ผลิตภณัฑส์ินเชื่อ “Krungthai sSME Smart Shop” เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวะ
การแข่งขนั และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดค้รบถว้น  ผลิตภณัฑส์ินเชื่อ Krungthai sSME บญัชีเดียว เพื่อสนบัสนนุ
นโยบายบัญชีเดียวของรฐับาล  ผลิตภัณฑส์ินเชื่อ Krungthai sSME เพื่อช าระภาษีต่อกรมสรรพากร เป็นการช่วยแบ่งเบา
ภาระค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบการ SMEs ใหม้ีสภาพคลอ่งเพิ่มขึน้  ผลิตภณัฑส์ินเชื่อ Krungthai sSME EEC 4.0 ซึ่งสนบัสนนุ 
ตามแผนยุทธศาสตรไ์ทยแลนด ์4.0 ในพืน้ที่ดงักล่าว  ผลิตภณัฑส์ินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผูป้ระกอบการในระดับทอ้งถิ่น รวมถึงจัดท ารายการส่งเสริมการขาย กระตุน้ยอด
สินเชื่อเพื่อรกัษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มลกูคา้รายใหม่อีกดว้ย นอกจากนีม้ีการพฒันาผลิตภัณฑส์ินเชื่อ Krungthai sSME 
Supply Chain Financing โดยต่อยอดสินเชื่อจากลกูคา้ของธนาคาร รวมถึงคู่คา้พนัธมิตรของธนาคาร 
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ทัง้นี ้จากการระบาดของ COVID-19 ธนาคารไดใ้หค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยการพักช าระหนีเ้งินตน้และดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และยังคงมี
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กระยะที่ 2 ตามความเหมาะสมและความสามารถของลกูคา้ 

2.2.1.3 สินเช่ือธุรกิจขนาดกลาง 

ธนาคารใหบ้ริการดา้นสินเชื่อธุรกิจส าหรบัลกูคา้ธุรกิจขนาดกลาง ซึ่งมีวงเงินรวมตัง้แต่ 20 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 500 
ลา้นบาท โดยไดต้ระหนักถึงความส าคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs) ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
ความส าคญัและช่วยสรา้งมลูค่าเพิ่มของทรพัยากรใหก้ับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม และยงัตอ้งการการสนบัสนุน
แหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจอยู่เป็นจ านวนมาก นอกจากนี ้ธนาคารสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ซึ่ง
เก่ียวขอ้งในภาคธุรกิจต่างๆ ที่สรา้งมลูค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแ้ก่ประเทศ ทัง้ภาคการผลิต บริการ คา้ส่ง คา้ปลีก การเกษตร 
การน าเขา้และส่งออก รวมทัง้สนับสนุนสินเชื่อใหแ้ก่ผูป้ระกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเก่ียวขอ้งกับการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจต่อเนื่องที่เก่ียวกบัการท่องเที่ยวส าหรบัลกูคา้ปัจจบุนัและลกูคา้ใหม่ที่มีความตอ้งการเงินทนุหมนุเวียนในกิจการหรือการ
ขยายกิจการ 

ธนาคารมีบรกิารที่ตอบสนองลกูคา้ตามลกัษณะธุรกิจ เช่น ธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง อะพารต์เมนต ์และธุรกิจท่องเที่ยว 
รวมทัง้การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในการปรบัเปลี่ยนเครื่องจกัร หรือ การใชหุ้่นยนต ์(Robot) หรือระบบอตัโนมตัิทดแทน
แรงงานคน เป็นตน้ นอกจากนีย้ังร่วมกับหน่วยงานราชการ ในการสนับสนุนโครงการต่าง เช่น  ร่วมกับกรมสรรพากร ออก
ผลิตภณัฑพ์ิเศษเพื่อช่วยส่งเสริมผูป้ระกอบการ SME ที่ลงทะเบียนแจง้ใชส้ิทธิตาม พ.ร.บ. ยกเวน้เบีย้ปรบัฯ และผ่านเกณฑ์
กรมสรรพากร  

ทัง้นีภ้ายใตวิ้กฤตการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารมีการใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้ของธนาคาร ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและวิกฤติ COVID-19 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น ธุรกิจน าเขา้-ส่งออก ธุรกิจที่เก่ียวกับทาง
ท่องเที่ยว ธุรกิจแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ โดยการอนุมตัิพกัช าระหนีเ้งินตน้วงเงินสินเชื่อระยะยาว (Term Loan) 
สงูสดุ 12 เดือน ขยายระยะเวลาช าระหนีส้  าหรบัตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) และสินเชื่อเพื่อการคา้ต่างประเทศ (Trade Finance) 
สงูสดุ 6 เดือน  รวมทัง้การสนบัสนนุสินเชื่อ Soft Loan เพื่อเสรมิสภาพคลอ่งของกิจการ 

นอกจากนีธ้นาคารยงัไดร้ว่มมือกบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) ในการพฒันา ส่งเสริม สนบัสนนุลกูคา้
ที่มีศกัยภาพและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ใหส้ามารถเขา้ถึงตลาดทนุ ผ่านโครงการ Live Platform (SME Platform) เพื่อเพิ่ม
องคค์วามรูแ้ละทักษะในการด าเนินธุรกิจ สรา้งความแข็งแกร่ง รองรบัการเติบโตอย่างเป็นระบบของภาคธุรกิจและเตรียม
ความพรอ้มสู่การระดมทุนในตลาดทุนเพื่อให ้SMEs และ Startups เติบโตเป็นผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ในตลาดทุนอย่างมี
คณุภาพ น าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ภายใต ้“โครงการพฒันาและสนบัสนนุ SMEs และ Startups” 
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2.2.1.4 สินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่  

ธนาคารแบ่งการใหบ้รกิารดา้นสินเชื่อธุรกิจส าหรบัลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่เป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ 

1. ลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท หรือมีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 500 ลา้นบาทขึน้ไป โดย
ใหบ้ริการดา้นสินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้แบบครบวงจรตามประเภทธุรกิจที่
แตกต่างกัน ทัง้นี ้เพื่อใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกในการใชบ้ริการ ธนาคารจึงแบ่งกลุ่มลกูคา้หลกัโดยแยกตามประเภทธุรกิจ 
ไดแ้ก่ กลุม่ธุรกิจการเกษตร กลุม่ธุรกิจก่อสรา้งและพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์กลุม่ธุรกิจบรกิาร และกลุม่ธุรกิจอตุสาหกรรม 

2. ลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษที่ตอ้งการบริการทางการเงินที่มีความซบัซอ้น โดยมุ่งเนน้รูปแบบการใหบ้ริการทาง
การเงินในลกัษณะ Total Solution การน าเสนอบรกิารของธนาคารจะมุ่งเนน้การตอบสนองทัง้ในรูปความตอ้งการดา้นสินเชื่อ
และ / หรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย การป้องกันความเสี่ยงดา้นต่างๆ ของโครงสรา้งทางการเงิน 
การตลาด อตัราแลกเปลี่ยน ความผนัผวนของราคาสินคา้และวตัถดุิบ ที่ลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่พิเศษตอ้งเผชิญอยู่ตลอดเวลา
เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจ การเงิน และพฤติกรรมของผูบ้รโิภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และผนัผวนมากขึน้ 

ธนาคารยงัคงมุ่งเนน้ความส าคญัต่อการใหบ้รกิารดงัต่อไปนี ้ส  าหรบัลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ทัง้ 2 กลุม่  

▪ การขยายฐานลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมที่มีศกัยภาพตามนโยบายของธนาคาร รวมทัง้อุตสาหกรรม
เป้าหมายใหม่ดา้นนวัตกรรม และโครงการลงทุนของภาครฐั และน าเสนอ solution ที่ตอบโจทยค์วามตอ้งการ
เฉพาะของแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อสรา้งการเติบโตใหก้ับธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกส าคัญในการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจและยกระดบัขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

▪ การสรา้งมลูค่าเพิ่ม และน าเสนอ บริการทางการเงิน Supply Chain แบบองคร์วม ผนวกกับดิจิทลัแพลตฟอรม์ที่
เชื่อมโยงลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่และคู่คา้ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งหรือธุรกิจต่อยอด ท าใหก้ารน าเสนอบรกิารทางการเงินมี
ความสะดวกแก่ลกูคา้มากขึน้ ลดความซ า้ซอ้นของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกนัโดยใชเ้ทคโนโลยีเขา้
มาช่วย 

▪ การขยายฐานลกูคา้ที่ใชบ้ริการเดินบญัชีหลกักับธนาคาร (Main Operating Accounts) โดยมุ่งเนน้บริการทาง
การเงินเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ 

▪ การสนบัสนนุลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ในการขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในแถบภมูิภาคเอเซีย
แปซิฟิก และประเทศกลุม่ CLMV 

▪ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และปรับกระบวนการท างานภายในโดยค านึงถึงลูกค้าเป็น
ศนูยก์ลาง (Customer-Centric) เพื่อน าเสนอบริการทางการเงินใหต้อบโจทยธ์ุรกิจและสง่มอบประสบการณท์ี่ดี
ใหแ้ก่ลกูคา้ 
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ในปี 2563 ภาคธุรกิจต่างๆ รวมทั้งลูกคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
ธนาคารไดใ้หค้วามช่วยเหลือลกูคา้อย่างต่อเนื่อง ตามความเหมาะสมส าหรบัลกูคา้แต่ละราย เช่น การพกัช าระหนี ้การผ่อน
ผนัเง่ือนไขสินเชื่อ รวมถึงการสนบัสนนุสินเชื่อตามความจ าเป็น เพื่อประคบัประคองใหล้กูคา้ด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

 สินเช่ือสถาบันการเงนิ และสาขาต่างประเทศ 
ธนาคารมีการท าธุรกิจกับลกูคา้กลุ่มสถาบนัการเงิน ไดแ้ก่ สถาบนัการเงินต่างประเทศ สาขาและบริษัทในเครือของ

สถาบันการเงินต่างประเทศที่ท  าธุรกิจในประเทศไทย รวมทั้งสถาบันการเงินในประเทศ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธุรกิจ
หลักทรัพย ์บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง โดยสินเชื่อสถาบันการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัใหบ้รกิารดา้นสินเชื่อและบรกิารทางการเงิน ผ่านเครือข่ายสาขาต่างประเทศรวม 8 สาขา และ
ส านกังานผูแ้ทน 1 แห่ง ไดแ้ก่ สาขาพนมเปญ สาขาย่อยจงัหวดัเสียมเรียบ สาขานครหลวงเวียงจนัทน ์สาขาสิงคโปร ์สาขา
คนุหมิง สาขามมุไบ สาขาลอสแอนเจลิส และสาขาเคยแ์มน ซึ่งใหบ้รกิารดา้นสินเชื่อเพื่อธุรกิจและบรกิารดา้นเงินโอน การคา้
และธุรกิจการช าระเงิน โดยมุ่งเนน้สนบัสนนุการเติบโตของลกูคา้ไทยที่ขยายศกัยภาพธุรกิจสูก่ารคา้ การลงทนุในภมูิภาค รวม
ไปถึงการขยายฐานลกูคา้ทอ้งถิ่นของธนาคารในต่างประเทศ  

ในขณะที่ส  านกังานผูแ้ทนย่างกุง้ ท าหนา้ที่ในการดแูลและประสานงาน อ านวยความสะดวกแก่ลกูคา้ที่มีการคา้และ
การลงทนุ ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมียนมา โดยเฉพาะโครงการ ASEAN Payment Gateway (APG) 
ที่ธนาคารกรุงไทยไดร้่วมมือกับธนาคารพันธมิตร ในการพัฒนาบริการการช าระเงินค่าสินคา้และบริการ การโอนเงินของ
แรงงานและธุรกิจ ซึ่งช่วยยกระดบับรกิารทางการเงินใหผู้ร้บัเงินในต่างประเทศไดเ้ขา้ถึงบรกิารธนาคารมากขึน้ 

ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 แมว่้าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวลง ธนาคารยังคงมุ่งหมายที่จะพัฒนาและ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยไดใ้ชช้่วงความทา้ทายของการด าเนินธุรกิจ ปรบัปรุง
ระบบงานหลกั (Core Banking) และกระบวนการท างานของสาขาต่างประเทศ ใหม้ีความเชื่อมโยงกับส านกังานใหญ่และ
ตอบสนองต่อการก ากบัดแูลการเปลี่ยนแปลงในดา้นกฎเกณฑแ์ละบรกิารทางการเงินใหม่ๆ ไดร้วดเร็วมากขึน้ เพื่อรองรบัการ
ขยายตวัของธุรกิจเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลบัมาเป็นปกติไดอ้ย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

 

2.2.1.5 สินเช่ือธุรกิจภาครัฐ 

ธนาคารไดใ้หบ้รกิารสินเชื่อแก่หน่วยงานภาครฐั ซึ่งเป็นฐานลกูคา้รายใหญ่และมีความเสี่ยงต ่า ไดแ้ก่ 

1. สินเชื่อที่ใหก้บัหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ เป็นสินเชื่อเพื่อสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลและการด าเนินงาน
ของหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ โดยธนาคารไดใ้หบ้รกิารทัง้สินเชื่อระยะสัน้และระยะยาว เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินการของหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจนัน้ๆ 

2. สินเชื่อที่ธนาคารใหค้วามร่วมมือกับหน่วยงานภาครฐัต่างๆ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชน ไดแ้ก่ โครงการเงินกูเ้พื่อ
สิ่งแวดลอ้ม (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม)  โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กระทรวง
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พลงังาน)  มาตรการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบการวิสาหกิจ ที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-
19 (Soft Loan BOT: COVID-19)  มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่าเพื่อช่วยเหลือผูป้ระกอบการที่ไดร้บัผลกระทบทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม จากการระบาดของ COVID-19 (Soft Loan GSB :COVID-19) ระยะที่ 1-2  มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต ่าเพื่อฟ้ืนฟู
ท่องเที่ยวไทย  โครงการ Transformation Loan เสริมแกร่ง (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ร่วมกับกระทรวง
อตุสาหกรรม กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสิน)  และเขา้รว่มกบั บสย. เพื่อให ้SMEs ที่ขาดหลกัประกนัไดเ้ขา้ถึงสินเชื่อของ
ธนาคาร ไดแ้ก่ โครงการค า้ประกันสินเชื่อ บสย. (PGS ระยะที่1-9)  โครงการค า้ประกัน PGS ระยะพิเศษ  Soft Loan Plus  
เป็นตน้ 

นอกจากนี ้เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการเงินและยกระดับความเป็นอยู่ใหก้ับข้าราชการ พนักงาน
รฐัวิสาหกิจ พนกังานราชการ เจา้หนา้ที่องคก์ารมหาชน และบุคลากรของรฐัอื่นๆ ธนาคารจึงไดร้่วมมือกับหน่วยงานภาครฐั 
ใหส้ินเชื่อในอัตราดอกเบีย้พิเศษ ส าหรบับุคลากรของหน่วยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานของรฐัอื่นๆ ที่มีบัญชี
เงินเดือนผ่านธนาคาร และมีการลงนามบนัทกึขอ้ตกลง (MOU) เพื่อหกับญัชีเงินเดือนช าระสินเชื่อใหก้บัธนาคาร ไดแ้ก่ สินเชื่อ
กรุงไทยธนวัฎ สินเชื่ออเนกประสงค ์(รวมถึงผูร้บับ านาญ) และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  ซึ่งสินเชื่อดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ
สินเชื่อบคุคล 

 

2.2.1.6 บริการอ่ืนๆ 

▪ บริการจัดการทางการเงนิ  

บริการจัดการทางการเงนิ (Cash Management) 
ธนาคารมุ่งเนน้การอ านวยความสะดวกในดา้นการบรหิารจดัการทางการเงินที่หลากหลายแบบครบวงจร ส  าหรบัทกุ

กลุ่มลกูคา้ ทัง้หน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นองคก์รขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและผูป้ระกอบการรายย่อย 
โดยมีบรกิารหลกั ดงันี ้

1. บริการด้านการรับเงิน (Collection Service) : บริการรบัช าระค่าสินคา้หรือบริการ ใหแ้ก่ลกูคา้หน่วยงานผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลการช าระเงินไดแ้บบ Real Time ไดแ้ก่ บริการ Direct Debit, Pay 
Alert, Bill Payment, Cross Bank Bill Payment บรกิารหกับญัชีเงินฝากอตัโนมตัิจากลกูคา้รายย่อยของบริษัทที่มีเงินฝากกับ
ธนาคาร ผ่านระบบ Corporate Group Payment (CGP) และ Page to Page รวมทัง้บริการรบัฝากเช็คเพื่อส่งเรียกเก็บผ่าน
บรกิารรบัฝากเช็ค 

2. บริการด้านการจ่ายเงนิ (Payment Service) : บรกิารจ่ายเงินใหก้บัคู่คา้ พนกังาน ทัง้การช าระดว้ย เงินสด เช็ค 
และการโอนเขา้บญัชีหรือหมายเลขอา้งอิงอ่ืนใดภายในธนาคารเดียวกนัและต่างธนาคาร พรอ้มรายงานประกอบการช าระเงิน
แบบ Real Time ไดแ้ก่ บรกิารโอนเงินไปยงับญัชีอื่นในธนาคารกรุงไทยแบบครัง้ละหลายราย (Direct Credit)  บรกิารโอนเงิน  
Payroll, E-Cheque, BAHTNET และบริการโอนเงินไปยงับญัชีต่างธนาคารอัตโนมตัิแบบครัง้ละหลายราย (Bulk Payment)  
การโอนเงินพรอ้มเพยแ์บบ Bulk Payment Promptpay และบรกิารจดัท าเช็ค 
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3. บริการด้านการบริหารสภาพคล่อง (Liquidity Service) : บริการช่วยบริหารจัดการบัญชีใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ โดยการโอนเงินระหว่างบญัชีที่อยู่ในบริษัทเดียวกันหรือกลุ่มบริษัทเดียวกันโดยอตัโนมัติจากบญัชีที่มีรายรบัดอกเบีย้
เพื่อเสรมิสภาพคลอ่งใหก้บับญัชีที่มีภาระผกูพนัหรือมีรายจ่าย 

4. บริการด้านข้อมูลทางการเงิน (Information Service) : บริการเพื่ออ านวยความสะดวกในการติดตามและ
ตรวจสอบสถานะทางบญัชีของลกูคา้แบบ Online ไดแ้ก่ การเรียกดคูวามเคลื่อนไหวทางบญัชี และเรียกดขูอ้มลูการรบัช าระ
ระหว่างวนั ผ่าน Krungthai Corporate Online 

สินเช่ือเพื่อธุรกิจ (Corporate Credit Product) 
ธนาคารมีบรกิารดา้นสินเชื่อแก่ลกูคา้ธุรกิจทกุกลุ่มที่ตอ้งการการสนบัสนนุแหลง่เงินทนุในการประกอบธุรกิจและการ

บริหารสภาพคล่อง โดยมีผลิตภัณฑท์ี่มุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการดา้นสินเชื่อของลกูคา้เป็นหลกั โดยมีบริการหลกั 
ดงันี ้

1. Supply Chain Financing :  บริการทางการเงินที่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางธุรกิจให้แก่
ผูป้ระกอบการ และเพื่อใหบ้รกิารแก่องคก์รต่างๆ ที่ตอ้งการเชื่อมโยงคู่คา้ต่างๆ ในห่วงโซ่เขา้ดว้ยกนั เพื่อครอบคลมุบรกิารทาง
การเงินอย่างครบวงจร โดยใชข้อ้มลูธุรกรรมยอ้นหลงักับคู่คา้ของธนาคาร ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และควบคมุการใช้
สินเชื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค ์

2. Factoring : สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่องในการด าเนินกิจการของลูกคา้ โดย
ธนาคารจะรบัซือ้หนีท้างการคา้ภายหลงัจากที่ลกูคา้ไดท้  าการสง่มอบสินคา้หรือบรกิารใหแ้ก่ลกูหนีก้ารคา้เรียบรอ้ยแลว้ 

3. กลุ่มบริการหนังสือค า้ประกันและผลิตภัณฑส์ินเช่ืออ่ืนๆ : บรกิารหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารทัง้การออก
หนังสือค า้ประกันรูปแบบเดิม เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกคา้ และการออกหนังสือค า้ประกันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อ
เชื่อมต่อขอ้มูลการค า้ประกันของธนาคารกับผูข้อออกหนังสือค า้ประกัน และผูร้บัผลประโยชนต์ามหนังสือค า้ประกันแบบ 
Online Real Time นอกจากนีย้ังมีบริการสินเชื่ออื่นๆ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ที่ธนาคารพัฒนากระบวนการใหเ้ป็นรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสม์ากยิ่งขึน้ เพื่อตอบสนองธุรกิจของลกูคา้ธนาคาร ทัง้ การรบัซือ้ลดตั๋วเงินที่ อาวลัโดยธนาคารกรุงไทย (Smart 
Aval) บริการรบัซือ้ลดเช็คเก๊ียวอิเล็กทรอนิกส ์ส  าหรบักลุ่มโรงงานน า้ตาลและเกษตรกร และบริการหนังสือรบัรองสินเชื่อ  
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Credit Confirmation) เป็นตน้ 

ทัง้นี ้ในปี 2563 ธนาคารไดพ้ฒันาโครงการ / ผลิตภณัฑแ์ละบริการจดัการทางการเงินเพื่อสนบัสนุนโครงการต่างๆ 
ของภาครฐั และตอบสนองต่อความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เอกชน ดงัต่อไปนี ้ 

▪ โครงการระบบรับช าระเงินกลางแบบ Online Realtime โดยสามารถช าระเงินไดทุ้กช่องทางการรบัช าระ
เงิน เช่น Cross Bank Bill Payment, P2P, Payment Gateway, IPay, EDC Link POS เป็นตน้ 

▪ โครงการโอนจ่ายเงนิสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ของกรมบญัชีกลาง 

▪ โครงการศาลดิจิทัล E-Filling เพื่อยื่นและรบัฟ้องผ่านระบบออนไลนข์องศาลยุติธรรม โดยช าระเงินผ่าน
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร Krungthai Fast Pay, Bill Payment Cross Bank, P2P เป็นตน้ 
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▪ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ ส  าหรบัผูจ้บการศึกษาใหม่โดยภาครฐัและภาคเอกชน (Government 
Co Payment) โดยธนาคารไดส้นบัสนนุบรกิารดา้นการจ่ายเงินอดุหนนุภาครฐัไปยงัลกูจา้งในสงักัดนายจา้งที่
เขา้ร่วมโครงการ และธนาคารไดช้่วยด าเนินการในการตรวจสอบการรบัเงินเดือนของลกูจา้งทุกรายที่เขา้รว่ม
โครงการตอ้งรบัเงินเดือนผ่านบญัชีธนาคารกรุงไทยทุกรายตลอดระยะเวลาโครงการ ตัง้แต่ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2564 เพื่อใหก้ารจ่ายเงินอดุหนนุภาครฐัเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน 

▪ โครงการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ธนาคารกรุงไทยรว่มกบักรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถิ่นและกรุงเทพมหานคร 
ในการขยายช่องทางการรบัช าระภาษีทอ้งถิ่นผ่านบริการ Cross Bank Bill Payment ไดทุ้กช่องทางการรับ
ช าระเงิน 

▪ โครงการการให้บริการระบบประมูลขายทรัพยก์รมธนารักษ ์(Treasury E- Auction) โดยช่วยจัดท า
ระบบประมูล Online ผ่านช่องทาง Website เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้ในยุค New 
Normal อนัเกิดจากการระบาดของ COVID-19  

▪ โครงการภายใต้แผนกลยุทธร์ะบบการช าระเงิน ในปี 2563 ธนาคารกรุงไทย ไดเ้ขา้ร่วมโครงการต่างๆ 
ภายใตแ้ผนกลยุทธ์ระบบการช าระเงินของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การส่งเสริมการใช้มาตรฐาน  ISO 
20022 เพื่อยกระดับการใหบ้ริการ อาทิ เช่น โครงการพัฒนาระบบงาน New Bulk Payment System (ISO 
20022)  การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานการช าระเงินส าหรับภาคธุรกิจ ( ISO 20022 Smart Financial 
Infrastructure for Business)  โครงการ BAHTNET ISO 20022 นอกจากนัน้ธนาคารไดพ้ฒันาและใหบ้รกิาร
ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น Digital (e - Payment) เช่น การคืนภาษีนิติบคุคลผ่านระบบ Promptpay 
โครงการ e - Withholding Tax เป็นตน้ 

▪ โครงการระบบภาษีออนไลน ์(e - Tax) ธนาคารไดร้บัการรบัรองจากกรมสรรพากรในการเป็นผูใ้หบ้ริการ
น าส่งข้อมูลใบก ากับภาษีอิเล็กทรอนิกส ์(e - Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส ์(e - Receipt) แทน
ผูป้ระกอบการ และยงัไดร้บัการรบัรองเป็นรายแรกของกรมสรรพากร ในการเป็นตวัแทนในการหกัและน าสง่
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (e - Withholding Tax Plus) แทนผู้ประกอบการเมื่อมีการโอนหรือช าระเงินผ่านระบบ  
e - Payment ของธนาคาร  

▪ การขึน้เงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ใหบ้ริการรบัขึน้เงินรางวลัสลากกินแบ่งรฐับาลที่สาขาของธนาคาร 
โดยคิดค่าธรรมเนียมการใหบ้ริการเพียงรอ้ยละ 1 ของมลูค่าเงินรางวลั ทัง้นีโ้ครงการยงัด าเนินเพื่อประโยชน์
ต่อประเทศชาติโดยรวม ลดการใช้เงินสดและเพิ่มการน าส่งภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าสู่ระบบจากค่าธรรมเนียม
ธนาคาร 

▪ การถอนเงินผ่านเคร่ืองรับช าระเงิน EDC ณ ที่ท าการไปรษณีย์ไทยท่ัวประเทศ ธนาคารกรุงไทย
เห็นชอบการแต่งตั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด เป็นตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ในปี 2562 โดย

http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
http://www.epayment.go.th/home/app/project-3
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ใหบ้ริการรบัฝากเงินเพื่อเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย และบริการรบัช าระค่าปรบัจราจร และในปี 2563 ไดเ้พิ่ม
บรกิารถอนเงินจากบตัรเดบิตธนาคารกรุงไทย  

▪ โครงการที่ส าคัญของระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit) การช าระค่าผ่านทาง ค่าโดยสาร และการ
บริหารจัดการระบบช าระเงินส าหรบักลุ่มภาคการขนส่งสาธารณะ อาทิเช่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (MRT) การรถไฟแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง องคก์ารขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จ ากัด และบรษิัท อี สมารท์ ทรานสปอรต์ จ ากัด (MINE SMART FERRY) ดว้ย
บตัรเดบิต และบตัรเครดิตมาตรฐาน EMV และบตัรสวสัดิการแห่งรฐั เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชน 
และสนบัสนนุนโยบายสงัคมไรเ้งินสดของภาครฐั 

▪ Bangchak In-car Payment ธนาคารและบรษิัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากดั มหาชน ไดร้ว่มกนัพฒันาระบบ
การช าระค่าสินคา้และบริการ พรอ้มสะสมแตม้ แบบอิเล็กทรอนิกสใ์นสถานีบริการน า้มันบางจาก ภายใต้
แนวคิด In-CAR Fast & Trust Experiences ซึ่งนบัเป็นรายแรกในประเทศไทย 

▪ โครงการ Digital Supply Chain Financing เป็นการต่อยอดโครงการภาครฐัต่างๆ ที่ธนาคารกรุงไทยมีส่วน
ร่วมด าเนินมาตรการช่วยเหลือกลุ่มรา้นค้าต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ รา้นค้าประชารัฐ ชิมช้อปใช้  
คนละครึง่ เป็นตน้ เพื่อต่อยอดกลุม่รา้นคา้เหลา่นีใ้หม้ีความแข็งแกรง่ขึน้ สามารถเขา้ถึงแหลง่เงินทนุไดง้่ายขึน้ 
โดยมิตอ้งใช้หลักประกัน หรือเอกสารทางการเงินในการขอสินเชื่อธนาคารในรูปแบบเดิม ท าใหร้า้นคา้มี
โอกาสเติบโต ขยายธุรกิจของตนเองได ้โดยการพิจารณาสินเชื่อ Digital Supply Chain Financing (DSCF) 
จะพิจารณาสินเชื่อ ดว้ยขอ้มลูการซือ้ - ขาย ระหว่างรา้นคา้กับ Distributor โดยเนน้กลุ่มลกูคา้สินคา้สินเชื่อ
รายเล็ก (SSME) และ รา้นคา้รายย่อย (Micro) 

▪ โครงการที่เก่ียวข้องกับบริการทางการเงินระหว่างประเทศ ในปี 2563 ธนาคารเพิ่มการใหบ้ริการการ
เชื่อมต่อแบบ Host-to-Host (TradeLynk) เพื่อเชื่อมต่อการรบัเเละส่งขอ้มลูกับธนาคารแบบ Real-time และ
ไดพ้ฒันาบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) บนช่องทาง Krungthai Corporate 
Online เพิ่มความสะดวกสบายใหก้บัผูป้ระกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ  

▪ บริการเงนิโอนระหว่างประเทศ   

1. บรกิารเงินโอนระหว่างประเทศ 

1.1. บรกิารเงินโอนต่างประเทศ 

1.1.1. บรกิารเงินโอนต่างประเทศขาเขา้ (Inward Remittance) 

บรกิารรบัเงินโอนเขา้บญัชีใหแ้ก่ลกูคา้หรือผูร้บัประโยชนใ์นประเทศไทย จากธนาคารตวัแทนในต่างประเทศ 
(Correspondent Banks) หรือสาขาต่างประเทศของธนาคาร โดยรบัเงินเขา้บญัชีทนัทีแบบ Straight Through Processing 
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(STP) หรือรบัเงินเขา้บญัชีภายในสิน้วนัท าการ นอกจากนีย้งัมีบริการ Pre-advice for Inward Remittance แจง้รายการเงิน
โอนเขา้ และ Credit Advice for Inward Remittance ใหล้กูคา้ทราบทาง e-mail  

 

1.1.2. บรกิารเงินโอนต่างประเทศขาออก (Outward Remittance) 

บริการโอนเงินไปต่างประเทศผ่านระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนในต่างประเทศ (Correspondent 
Banks) หรือธนาคารผูร้บัเงินโดยตรง การโอนเงินมีความรวดเร็วปลอดภัย และถูกตอ้ง โดยธนาคารไดร้บัรางวัล Straight 
Through Processing Award (STPA) จากธนาคารชัน้น าในต่างประเทศ ไดแ้ก่ Wells Fargo, Bank Of New York และ Bank 
of America Merrill Lynch นอกจากนีย้งัมีบรกิารสง่ Advice for Outward Remittance / Copy MT 103 ใหล้กูคา้ทาง e-mail 

ธนาคารมีระบบ SWIFT gpi ใหล้กูคา้ติดตามสถานะการโอนเงินแบบ Real Time ส าหรบัลกูคา้บคุคล ติดต่อ 
Call Center 02-111-1111 และลกูคา้ธุรกิจผ่าน Krungthai Corporate Online นอกจากนี ้ธนาคารมีบรกิารอตัราแลกเปลี่ยน
อตัราพิเศษส าหรบัยอดเงินโอนตัง้แต่ USD 20,000 ขึน้ไป และใหบ้รกิารโอนออกไปยงัต่างประเทศไดท้ั่วโลก 

กลุ่มลกูคา้หลกัส าหรบับริการโอนเงินต่างประเทศขาเขา้ และขาออก ไดแ้ก่ กลุ่มผูท้  าธุรกิจระหว่างประเทศ 
เช่น ผูน้  าเขา้ ผูส้่งออก นกัลงทุน ฯลฯ กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม บริษัททวัร ์กลุ่มการศึกษา เช่นสถาบนัการศึกษา
นกัศกึษาต่างชาติในไทย กลุม่แรงงานไทยที่ท  างานในต่างประเทศ กลุม่ชาวต่างประเทศที่อาศยัในประเทศไทย หรือท างานใน
ประเทศไทย และหน่วยงานภาครฐัที่ประสงคใ์ชบ้รกิาร 

1.2. บรกิารเงินโอนด่วนผ่านระบบ Western Union  

เป็นบรกิารรบัเงินโอนเขา้ และโอนเงินไปต่างประเทศ ระหว่างบคุคลถึงบคุคล จ านวนไม่มาก โดยผูร้บัเงินไม่
ตอ้งมีบญัชีกับธนาคาร เนน้ความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อถือได ้ตรวจสอบไดด้ว้ยหมายเลขก ากับการโอนเงิน  ใหบ้ริการผ่าน
สาขาและจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินที่มีสัญลักษณ์ Western Union ทั่วประเทศ รวมทั้งช่องทางบริการผ่านเครื่อง ATM, 
Internet Banking และ Krungthai NEXT โดยกลุม่ลกูคา้หลกัไดแ้ก่นกัท่องเที่ยว กลุม่ที่มีธุรกรรมกบัชาวต่างประเทศ นกัเรียน 
นกัศกึษาชาวต่างชาติที่ท  างานในประเทศไทย และผูท้ี่ไปท างานในต่างประเทศ เป็นตน้ 

ใน ปี  2563 ธนาคาร ได้เพิ่ มบริการรับช า ระ เงิ นค่ าสิ นค้าและบริการที่ ลูกค้าสั่ งซื ้อจากระบบ  
e-Commerce ไดแ้ก่ Amazon.com โดยลกูคา้ที่สั่งซือ้สินคา้จาก Amazon.com ที่เลือกวิธีช าระเงินสดผ่าน Western Union 
สามารถน ารหสัช าระเงิน (Pay Code) มาท ารายการช าระเงินไดท้ี่ช่องทางการใหบ้รกิารที่สาขาและจดุบรกิารแลกเปลี่ยนเงินที่
มีสญัลกัษณ ์Western Union รวมทัง้ผ่านเครื่อง ATM 

2. บรกิารบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ 

ธนาคารใหบ้รกิารบญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศกว่า 10 สกลุเงิน ประเภทบญัชีเงินฝากออมทรพัย ์เงินฝากประจ า 
และเงินฝากกระแสรายวนั ผ่านสาขาทั่วประเทศ เหมาะส าหรบัลกูคา้ที่มีความตอ้งการใชเ้งินตราต่างประเทศ หรือตอ้งการ
ออมเงินในสกุลต่างประเทศเพื่อใชใ้นอนาคต รวมทัง้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารความเสี่ยงดา้นอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่ม
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ลกูคา้หลกัคือ ผูน้  าเขา้ ผูส้่งออก ผูป้กครองที่ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่างประเทศ ผูป้ระกอบธุรกิจที่มีการรบั  - จ่ายเงินเป็น
สกุลเงินต่างประเทศ โดยธนาคารไดเ้ปิดใหบ้ริการโอนเงินไปต่างประเทศจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign 
Currency Deposit) : FCD ผ่าน Krungthai Corporate Online และสามารถจัดการบัญชี FCD เพื่อบริหารจัดการสภาพ
คลอ่ง สอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีการผ่อนปรนการใช้บญัชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศบญัชีเดียว
ที่ไดม้ีการประกาศใชใ้นปี 2563 

3. บรกิารแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรต่างประเทศที่สาขา และ จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน โดยน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลด
ระยะเวลาการบรกิารใหส้ัน้และกระชบั รวมทัง้เพิ่มทางเลือกใหแ้ก่ลกูคา้ในการช าระเงินค่าซือ้ธนบตัรต่างประเทศ ธนาคารรบั
ช าระดว้ยบัตรเครดิต KTC มีระยะเวลาปลอดดอกเบีย้สูงสุด 45 วัน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาที่ใหบ้ริการไดท้ี่
เว็บไซตข์องธนาคาร 

▪ บริการการค้าต่างประเทศ  

บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อธุรกิจน าเขา้ (Import) และ ธุรกิจส่งออก (Export) รวมถึงธุรกิจดา้นการซือ้ - ขาย
สินคา้ภายในประเทศภายใตก้ารช าระเงินแบบเลตเตอรอ์อฟเครดิต (Domestic Letter of Credit) และบริการดา้นหนงัสือค า้
ประกนัต่างประเทศ (Counter Guarantee / Standy Letter of Credit) เพื่ออ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมแก่ ผูน้  าเขา้ 
และผูส้ง่ออกในอตุสาหกรรมต่างๆ โดยมีทีมผูช้  านาญการใหค้ าแนะน าเก่ียวกับประเพณีและวิธีปฏิบตัิที่ก าหนดโดยหอการคา้
นานาชาติ (The International Chamber of Commerce : ICC) เช่น UCP600, URC522, URR725 เป็นตน้ โดยลกูคา้เลือกใช้
ช่องทางการส่งธุรกรรมผ่านเคานเ์ตอรศ์ูนยธ์ุรกิจต่างประเทศ จ านวน 25 แห่งทั่วประเทศ หรือ ผ่านอินเตอรเ์น็ตดว้ยระบบ 
Krungthai Corporate Online (Trade Online) เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 

ธนาคารใหบ้ริการลูกคา้เป็นแบบรวมศูนยอ์ย่างเต็มรูปแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ และระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ระดับมาตรฐานสากล ช่วยใหส้ามารถเข้าถึงลูกคา้ไดร้วดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมีประกาศนียบัตรรับรอง
มาตรฐาน “ISO / IEC 27001 : 2013” ส  าหรับระบบ Trade Finance System (TFS) และ ระบบ Krungthai Corporate 
Online (Trade Online) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นใหค้วามส าคัญกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบขอ้มูลสารสน เทศ
จากการรบัรองคณุภาพในระดบัสากล ในปี 2563 ลกูคา้ส่งออกของประเทศไทยหลายภาคสว่นไดร้บัผลกระทบจาก COVID-
19 ธนาคารจึงมีบรกิารเพื่อสนบัสนนุการสง่ออกเพื่อใหค้วามช่วยเหลือดา้นเงินทนุเพื่อประคองธุรกิจลกูคา้ใหส้ามารถผ่านพน้
วิกฤตไปได ้อนัจะเป็นปัจจยัส าคญัที่ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

▪ ผลิตภัณฑธุ์รกิจตลาดเงนิตลาดทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจ 

ผลิตภัณฑธุ์รกิจตลาดเงนิตลาดทุน  
บริการดา้นธุรกรรมการลงทุน การระดมทุน และการใหค้ าปรึกษาดา้นการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการท าก าไร ไดแ้ก่ บริการธุรกรรมดา้นซือ้ขายเงินตราต่างประเทศทันที และล่วงหนา้ บริการการซือ้ขาย
พันธบัตรรฐับาล และตราสารหนีเ้อกชน บริการจัดหาผลิตภัณฑก์ารลงทุนทัง้ของธนาคารและหน่วยงานพนัธมิตรเพื่อกลุ่ม
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ลูกค้าบุคคลขนาดใหญ่ (Ultra High Net Worth : UHNW) บริการอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและดา้นอัตราดอกเบีย้ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เช่น สิทธิในการซื ้อขายอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Option)  
ธุรกรรมแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบีย้ ( Interest Rate Swap: IRS)  ธุรกรรม Cross Currency Interest Rate Swap (CCIRS)  
ธุรกรรม Interest Rate Option  หุ ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Products)  ผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันความเสี่ยงดา้นราคาสินคา้ 
โภคภณัฑ ์(Commodity Hedging) ส  าหรบัลกูคา้ที่ท  าธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัราคาสินคา้โภคภณัฑ ์ไม่ว่าจะเป็นการจดัซือ้วตัถดุิบ 
หรือเป็นผูผ้ลิตที่ตอ้งการป้องกันความเสี่ยงดา้นราคาขายสินคา้โภคภัณฑ ์รวมถึงใหค้ าปรกึษาทางการเงินใหก้ับลกูคา้และ
เสนอผลิตภณัฑท์างการเงินที่เหมาะสมแก่ลกูคา้แต่ละราย โดยธนาคารเป็นผูน้  าในเรื่องผลิตภณัฑธ์ุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ ทัง้
ดา้นการบริการ และการน าเสนอผลิตภัณฑท์ี่มีนวัตกรรมสู่ตลาด โดยมีกลุ่มลูกคา้หลกั 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มลูกคา้บริษัทราย
ใหญ่ และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  กลุ่มลกูคา้หน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ กลุ่มลกูคา้สถาบนัการเงิน 
และกลุม่ลกูคา้บคุคลรายใหญ่ (Ultra High Net Worth หรือ UHNW) โดยธนาคารมีกระบวนการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของ
ลูกคา้ก่อนเสนอขายธุรกรรม (Client Suitability and Appropriateness) ตามข้อก าหนดของ ธปท. และส านักงาน กลต. 
เพื่อใหแ้น่ใจว่าธุรกรรมที่ธนาคารเสนอมีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้และลกูคา้มีความเขา้ใจธุรกรรมและความ
เสี่ยงที่เก่ียวขอ้ง  

ธนาคารมุ่งเนน้การใหบ้ริการความรู ้ค าปรึกษา ค าแนะน า และช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้ับลูกคา้ ในการป้องกันความ
เสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารไดเ้พิ่มช่องทางการใหบ้ริการซือ้ขายเงินตราต่างประเทศผ่าน
อินเตอรเ์น็ต (Krungthai Smart FX) เพื่อใหล้กูคา้มีความคลอ่งตวัในการบรหิารความเสี่ยงดา้นอตัราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึน้ 

ผลิตภัณฑธุ์รกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจตราสารหนี้ 
ธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ มีความส าคญัและมีบทบาทมากขึน้สอดคลอ้ง

กับความประสงคข์องลกูคา้ที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ความตอ้งการในการใหค้ าปรกึษาทางการเงิน การเพิ่มมลูค่า
ใหแ้ก่กิจการ การจดัหาเงินทุน การจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือ รวมถึงการแนะน าแผนงานที่เหมาะสมกับสภาวะการแข่งขนัใน
อตุสาหกรรม ทิศทางดอกเบีย้ อตัราแลกเปลี่ยน และภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ  

เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดังกล่าว ธนาคารใหบ้ริการดา้นการระดมทุนในธุรกรรมเก่ียวกับตลาดทุน 
(Debt and Equity Capital Markets) โดยท าหน้าที่เป็นตัวกลาง ( Intermediary) ระหว่างผู้ต้องการเงินทุนและนักลงทุน 
(บริษัทเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ หน่วยงานของรฐัและรฐัวิสาหกิจ) โดยใหบ้ริการแบบเป็นผูใ้หบ้ริการเพียงราย
เดียว (Sole) หรือเป็นผู้ด าเนินการจัดหาสถาบันการเงินอื่นที่สนใจเข้าร่วมกับธนาคาร (Syndicate) ในการจัดจ าหน่าย
หลกัทรพัยร์วมถึงใหบ้ริการที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriter) และ ตวัแทน
จ าหน่ายหลกัทรพัย ์(Selling Agent) ผ่านเครือข่ายสาขา ฐานลกูคา้ของธนาคาร และธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์โดย
แบ่งออกเป็น 3 บริการได้แก่  บริการด้านการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ (Arranging และ 
Underwriting) บริการดา้นการเป็นที่ปรกึษาทางการเงิน (Financial Advisor) และบริการการเป็นตวัแทนจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
(Selling Agent) 
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แมว่้าในปี 2563 จะเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจและการระดมทนุของภาคสว่น
ต่างๆ โดยมลูค่าการออกตราสารหนีแ้ละตราสารทนุในประเทศไทยมีการลดลงจากปีก่อนหนา้อย่างมีนยัส  าคญั แต่ธนาคารก็
ไดเ้ขา้รว่มเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายและผูร้บัประกนัการจดัจ าหน่ายตราสารหนีท้ัง้ตราสารหนีร้ะยะสัน้และตราสารหนีร้ะยะยาว ใหแ้ก่
ผูอ้อกตราสารหนีท้ี่เป็นภาครฐัวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างหลากหลาย โดยตราสารหนีท้ี่ธนาคารเป็นผูจ้ดัจ าหน่าย และ  / 
หรือผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายประสบความส าเร็จในการจัดจ าหน่ายเป็นอย่างดี นอกจากนั้น ธนาคารยังไดเ้ป็นผู้จัด
จ าหน่ายและผูร้บัประกันการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยป์ระเภทหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน และตวัแทนจ าหน่าย
หลกัทรพัยป์ระเภทหุน้สามญัอีกดว้ย  

นอกจากนี ้ในปี 2563 ธนาคารไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายและจดัการการแลกเปลี่ยนพนัธบตัร (Matrix 
Bond Switching) กับส านักงานบริหารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั ซึ่งประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี โดยมีมูลค่าที่รบั
แลกเปลี่ยนพนัธบตัร เท่ากบั 100,000 ลา้นบาท 

▪ บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส ์ 

1. บริการทีเ่คร่ืองอิเล็กทรอนิกส ์ 
1.1. บริการที่เครื่องถอนเงินสดอตัโนมตัิ (ATM) เครื่องฝาก-ถอนเงินสดอตัโนมัติ (RCM) และ เครื่องฝาก-

ถอนเงินสดและปรบัสมดุอตัโนมตัิ (3IN1) ของธนาคาร เปิดบรกิาร 7 วนั 24 ชั่วโมง ใหบ้รกิารถอน/ฝาก/โอนเงิน การสอบถาม
ยอดเงินคงเหลือในบญัชี  การช าระเงินกู/้ค่าสินคา้และบริการ  การเติมเงิน (Top Up) บตัร KTB E-Money Card / บตัร Easy 
Pass / ค่าโทรศพัทเ์ครือข่ายต่างๆ การซือ้พนัธบตัรรฐับาล รวมถึงการสมคัรใชบ้ริการต่างๆ เช่น สมคัรใชบ้ริการ Krungthai 
NEXT สมคัรใชบ้ริการ SMS Alert สมคัรบริการหกับญัชีอตัโนมตัิ ขอขอ้มลูเครดิต หรือ ขอรายการเคลื่อนไหวทางบญัชีแบบ
ย่อ (Mini Statement) เป็นตน้ และบริการเสรมิพิเศษ อาทิ บริการยืนยนัตวัตนดว้ยบตัรประชาชน (Dip-chip) เพื่อการใชง้าน 
“เป๋าตัง” และ บริการถอนเงินและสอบถามยอดผ่านการท ารายการดว้ยรูปแบบ (Contactless : แตะบัตรเพื่อท ารายการ) 
บริการถอนเงินสดด้วยโหมดผู้พิการทางสายตา (ส  าหรับเครื่องระบบหน้าจอสัมผัสรุ่นใหม่) บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร 
(Cardless) บรกิารแปลงค่าสกลุเงินใหก้บัลกูคา้ผูถื้อบตัรต่างประเทศ เพื่อยืนยนัอตัราแลกเงินก่อนการถอนเงิน ซือ้-จองสลาก
กินแบ่งรฐับาลล่วงหนา้ ลงทะเบียน PromptPay และบริการจ่ายค่าปรบัจราจร ผ่านเครื่อง ATM รวมถึง Krungthai NEXT 
และสาขาทั่วประเทศ 

ลูกคา้สามารถใชบ้ริการกับเครื่อง ATM ของธนาคารอื่นๆ ภายในประเทศได ้รวมถึงมีการใหบ้ริการ
ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ โดยรบับตัรที่มีตราสญัลกัษณ ์Plus, Cirrus, Union Pay, JCB, American Express, Diner’s Club,  
APN (Asian Payment Network)  และบตัร Non-Bank อื่นๆ และรองรบัการท ารายการไดห้ลากหลายภาษา อาทิ ภาษาไทย 
องักฤษ จีน ญ่ีปุ่ น เมียนมา 

1.2. บริการที่เครื่อง Auto Update Passbook เป็นบริการปรับสมุดคู่ฝากไดโ้ดยอัตโนมัติที่เครื่อง Auto 
Update Passbook  
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2. บริการ Krungthai NEXT  เวอรช์ันใหม่ 

ธนาคารไดน้ าเทคโนโลยีชัน้น าระดบัโลก เช่น  AI (Artificial Intelligence), Cloud Native, API (Application 
Program Interface), Biometric Verification เป็นตน้ มาใชพ้ฒันาแอปพลิเคชนั Krungthai NEXT เวอรช์ั่นใหม่ เพื่อกา้วสูก่าร
เป็น The Full-scale Digital Banking รองรับทุกกิจกรรมการเงินในอนาคต โดยตัวอย่างเทคโนโลยีและฟีเจอรส์  าคัญของ 
Krungthai NEXT เวอรช์ั่นใหม่ เช่น 

1. AI (Artificial intelligence) สรา้งปฏิสัมพันธ์กับผูใ้ชง้านผ่าน Smart Transaction ที่เรียนรูแ้ละขึน้แถบ
รายการธุรกรรมทางการเงินที่ใชง้านบ่อย  Smart Banner ท าหนา้ที่แจง้เตือนรายการส าคญั เช่น การครบ
ก าหนดช าระค่าเบีย้ประกัน การต่ออายุบัตร เป็นตน้ และ Smart Promotion น าเสนอโปรโมชั่นพิเศษ
เฉพาะบคุคล 

2. Cloud Native มาใช ้100% เป็นแห่งแรกของประเทศไทยดว้ยเทคโนโลยี 3S ไดแ้ก่ Scalability – รองรบั
การท าธุรกรรมการเงินที่พรอ้มกนัจ านวนมหาศาลในช่วงระยะเวลาเดียวกนั  Stability – มีความเสถียรใช้
งานไดอ้ย่างลื่นไหล และ Security – มีความปลอดภยัสงูสดุดว้ยเทคโนโลยีระดบัโลก 

3. Biometric Verification สามารถเปิดใชง้านดว้ย Face Authentication สแกนใบหนา้และบตัรประชาชน 
เพื่อพิสจูนอ์ตัลกัษณต์วัตน 

4. User Experience (UX) และ User Interface (UI) ตอบโจทย์ทุกการใช้งานและสร้างประสบการณ์ 
Customer Experience ที่เหนือกว่า เช่น การตัง้รูปโปรไฟล ์ปรบัแต่งหนา้โฮมเพจไดต้ามใจ และมีการ
ปรบัโฉมธีมสีใหม่อตัโนมตัิตามช่วงเวลาหรือเทศกาลส าคญั เป็นตน้ 

5. ฟีเจอรส์  าคญัดา้นบริการโอน เติม จ่าย ที่มีเน็ตเวิรค์การท าธุรกรรมการเงินที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ
ไทย ทัง้ช่องทางภาครฐัและเอกชน เช่น ค่าไฟฟ้า น า้ประปา ค่าบรกิารเครือข่ายโทรศพัทม์ือถือ ค่าบรกิาร
อินเทอรเ์น็ต บรกิารรบัช าระค่าปรบัจราจร เป็นตน้ 

 
2.2.1.7 การด าเนินธุรกิจของบริษัทในเครือ 

▪ บมจ.หลักทรัพยจั์ดการกองทุนกรุงไทย 

บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย ใหบ้รกิารดา้นการลงทนุ ครอบคลมุทัง้กองทนุรวม กองทนุโครงสรา้งพืน้ฐาน 
กองทนุอสงัหารมิทรพัย ์กองทนุส ารองเลีย้งชีพ และกองทนุสว่นบคุคล ผ่านช่องทางของธนาคาร ทัง้การซือ้ขายผ่านสาขา และ 
Krungthai NEXT โดยเนน้การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกใหก้ับนกัลงทุน เช่น 
กองทุนตราสารหนีใ้นประเทศและต่างประเทศ กองทุนหุน้ กองทุนผสม (หุน้ - ตราสารหนี)้ และกองทุนต่างประเทศ ทั้ง 
Feeder Fund และ Exchange Traded Fund (ETF) เป็นตน้ โดยธนาคารเป็นผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คืนหน่วยลงทนุ 
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▪ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต 

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกนัชีวิต ใหบ้รกิารผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิต น าเสนอแบบประกนัต่างๆ เพื่อจ าหน่ายผ่านช่อง 
ทางธนาคารใหแ้ก่ลกูคา้แต่ละกลุ่มที่มีความตอ้งการที่แตกต่างกัน ทัง้ผลิตภณัฑป์ระกันคุม้ครองตลอดชีพผลิตภณัฑ ์ประกัน
ดา้นสขุภาพและโรครา้ยแรง ผลิตภณัฑป์ระกนัสะสมทรพัย ์ผลิตภณัฑป์ระกนัเพื่อการเกษียณอาย ุและผลิตภณัฑ ์ประกนัชีวิต
ควบการลงทนุ ส  าหรบัลกูคา้กลุม่ที่ตอ้งการสรา้งความมั่งคั่งพรอ้มทัง้ไดร้บัความคุม้ครองชีวิต 

▪ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ใหบ้ริการประกันวินาศภัยทุกประเภทอย่างครบวงจร ประกอบดว้ย การประกัน  
อคัคีภยั การประกนัภยัรถยนตภ์าคสมคัรใจและภาคบงัคบั การประกันภยัการเดินทางต่างประเทศ การประกนัอุบตัิเหตุ ส่วน
บุคคล การประกันทรพัยส์ินภายในบา้น การประกันภัยขนส่งทางทะเล รวมถึงการประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ผ่านช่องทาง  
บรกิารที่หลากหลาย (Omni Channel) และครอบคลมุทั่วประเทศผ่านเครือข่ายธนาคาร โดยบรษิัทฯ มีสาขา จ านวน 23 สาขา 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รวมถึงช่องทางตัวแทน  นายหน้า  Online  และการขายผ่านโทรศัพท ์(Telemarketing) เพื่อ
อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ คู่คา้ และประชาชนทั่วไปใหไ้ดร้บัการบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็มากยิ่งขึน้ 

▪ บมจ.บัตรกรุงไทย  

บมจ. บตัรกรุงไทย ประกอบธุรกิจบตัรเครดิต ตลอดจนธุรกิจที่เก่ียวเนื่องกบัธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อบคุคล โดย
ธุรกิจหลกัคือบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลและธุรกิจรา้นคา้และสรา้งรายไดเ้พิ่มขึน้จากการขยายตัวของจ านวนบตัรและพอรต์
ลูกหนี ้รวมถึงขยายธุรกิจเพิ่มเติม ได้แก่ ธุรกิจพิโกไฟแนนซ์ ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ และธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็น 
หลกัประกนั โดยในเดือนมกราคม 2563 บรษิัทไดเ้ริ่มด าเนินธุรกิจพิโกไฟแนนซใ์น 4 สาขา ไดแ้ก่ บจ. เคทีซี พิโก (ชลบรุี)  บจ. 
เคทีซี พิโก (ปทุมธานี)  บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) และบจ. เคที พิโก (สมทุรสาคร) ส  าหรบัธุรกิจสินเชื่อ ที่มีทะเบียนรถ 
เป็นหลักประกัน ไดม้ีการขยายธุรกิจผ่านช่องทางเครือข่ายของธนาคารและช่องทางออนไลนข์องบริษัทรวมถึง  ในเดือน
ตลุาคม 2563 ไดจ้ดัตัง้  บจ. เคทีซี พรีเพด เพื่อประกอบธุรกิจบรกิารช าระเงินภายใตก้ารก ากบั (Payment Service Business) 

▪ บจ.กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง  

บจ. กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง ใหบ้ริการใหเ้ช่าอุปกรณแ์บบลีสซิ่ง เช่าซือ้ และบริการใหเ้ช่ารถยนตพ์รอ้มบ ารุงรกัษา  
โดยใหบ้รกิารแก่กลุม่ลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ และธุรกิจ SME 

▪ บล.เคท ีซีมิโก้ 

บล. กรุงไทยซีมิโก ้มีบรกิารและผลิตภณัฑห์ลกั ไดแ้ก่ การเป็นนายหนา้ซือ้ขายหลกัทรพัยเ์ป็นตวัแทนซือ้ขาย สญัญา
ซือ้ขายล่วงหนา้ การยืมและใหย้ืมหลกัทรพัย ์ลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละคา้หลกัทรพัย ์จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ที่ปรกึษาทางการ
เงิน ซือ้ขายหลกัทรพัยต์่างประเทศออกและจ าหน่ายใบส าคญัแสดงสิทธิอนพุนัธแ์ละตราสารอนพุนัธ์  ที่ปรกึษาการลงทนุและ
ตัวแทนซือ้ขาย หน่วยลงทุนจดัการกองทุนส่วนบุคคล โดยใหบ้ริการแก่นักลงทุนชาวไทยและนกัลงทุน ต่างประเทศ  รวมทัง้ 
นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายย่อย 
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2.3. ภาวะตลาด และการแข่งขัน ศักยภาพในการแข่งขัน 

▪ ภาวะตลาดและการแข่งขัน แนวโน้มภาวะธุรกิจ 

ปี 2563 ธุรกิจธนาคารพาณิชย ์(ธพ.) เผชิญความทา้ทายจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากผลกระทบของการ
แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งท าให ้ธพ. ตอ้งเร่งออกมาตรการช่วยเหลือลกูคา้ ทัง้การปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินกูต้าม
ทิศทางอตัราดอกเบีย้นโยบายและตามการปรบัลดอตัราเงินน าสง่เขา้กองทนุฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน ตลอดจน
การช่วยเหลือผ่านการเลื่อนและลดภาระการช าระหนี ้และการปรบัโครงสรา้งหนี ้ซึ่งมีมลูค่ารวมกว่า 4.55 ลา้นลา้นบาท คิด
เป็นสดัส่วนรอ้ยละ 31 ของสินเชื่อรวม ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 โดยเฉพาะอย่างยิ่งลกูคา้กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
(SMEs) ที่มีการช่วยเหลือมากถึงรอ้ยละ 49 ของสินเชื่อ SMEs นอกจากนัน้ ธพ. ยงัใหส้ินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่อง
ใหแ้ก่ภาคธุรกิจ เช่น ผ่านโครงการ Soft Loan ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) วงเงินรวม 5 แสนลา้นบาท ท่ามกลางการ
ผ่อนปรนการจดัชัน้ลกูหนีข้อง ธปท. ซึ่งช่วยชะลอปัญหาการเรง่ขึน้ของสินเชื่อดอ้ยคณุภาพในระบบ ธพ. 

การปรบัตวัใหส้อดรบักับบรบิทที่เปลี่ยนไปจากวิกฤติ COVID-19 โดยเฉพาะการกา้วสูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั (Digital 
economy) ที่เร็วกว่าคาด เป็นอีกความทา้ทายที่ ธพ. เผชิญ ในปี 2563 ดว้ยเหตนุี ้รูปแบบการด าเนินธุรกิจของ ธพ. จึงแปร
เปลี่ยนไป เช่น การปรบัช่องทางการใหบ้ริการสู่รูปแบบดิจิทลัมากขึน้ ยกระดบัประสิทธิภาพโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นไอที เพิ่ม 
Banking Agent มากขึน้ และลดจ านวนสาขาและจุดใหบ้ริการลง 338 แห่ง หลงัปริมาณธุรกรรมการช าระเงินผ่าน Mobile 
banking ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึน้มากถึงรอ้ยละ 77 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนัน้ ธพ. ต่าง
มุ่งเนน้น าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารดว้ยนวตักรรมและเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ดว้ยกลยทุธก์ารเขา้ไปอยู่ในระบบนิเวศของลกูคา้
มากขึน้ และในลกัษณะบริการที่นอกเหนือจากรูปแบบดัง้เดิม หรือ Beyond banking อาทิ บริการเปิดบญัชีเงินฝากออนไลน ์
และบริการ Social Banking เช่น ปล่อยสินเชื่อออนไลน ์(Digital lending) ผ่านแพลตฟอรม์ Social media ท่ามกลางความ
ทา้ทายจากการเตรียมพรอ้มรบัมือกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องทางการ เช่น พระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2562 (PDPA) ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยใ์นปี 2563 สรุปได ้ดงันี  ้

• เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ ขยายตวัรอ้ยละ 5.39 เร่งขึน้จากที่เติบโตรอ้ยละ 1.80 
ในปีก่อน ตามการใชส้ินเชื่อของภาครฐั และธุรกิจขนาดใหญ่  

• เงนิฝาก เพิ่มขึน้รอ้ยละ 9.63 เทียบกบัปีก่อนที่ขยายตวัรอ้ยละ 4.15 โดยเฉพาะจากเงินฝากออมทรพัยแ์ละ
กระแสรายวนั (CASA) 

• ก าไรสุทธิ ลดลงรอ้ยละ 46.44 จากที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 30.71 ในปีก่อน เนื่องจาก ธพ. ตัง้ส  ารองผลขาดทุน
ดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายไดด้อกเบีย้สุทธิเพิ่มขึน้เพียงรอ้ยละ 3.31 ส่วนรายได้
ค่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิหดตวัรอ้ยละ 10.00 

• สินเช่ือด้อยคุณภาพ (NPLs) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.52 เรง่ขึน้จากปีก่อนที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.82 จากผลกระทบ
ของเศรษฐกิจถดถอย ขณะที่สดัสว่น NPLs/Loan  อยู่ที่รอ้ยละ 3.11 สงูกว่าในปีก่อนที่อยู่ที่รอ้ยละ 2.98 
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• เงินกองทุนรวม เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5.24 ส่งผลให ้Total Capital Ratio อยู่ในระดบัแข็งแกร่งที่รอ้ยละ 20.13 
ซึ่งยงัคงสงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที่ ธปท. ก าหนดไวอ้ยู่มาก  

▪ แนวโน้มภาวะธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชยใ์นปี 2564 

 ปี 2564 ธพ. จะยงัตอ้งประสบกบัความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจ จากการพืน้ตวัที่ยงัมีความไม่แน่นอนสงู หลงัมีการระบาด
ระลอกใหม่ของไวรสั COVID-19 ซึ่งท าให ้ธปท. ไดก้ าหนดมาตรการร่วมกับสถาบนัการเงินในการขยายระยะเวลาช่วยเหลือ
ลกูหนี ้เรง่ปรบัโครงสรา้งหนีเ้ชิงรุก ผ่อนปรนบางเงื่อนไข และใหเ้งินทนุหมนุเวียนและเสรมิสภาพคลอ่งเพิ่มเติม นอกจากนัน้ การ
ด าเนินงานของ ธพ. จะยงัอยู่ภายใตภ้าวะดอกเบีย้ต ่าต่อเนื่อง ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital economy) 
ที่เขม้ขน้ขึน้ ซึ่งจะสรา้งความทา้ทายต่อ ธพ. ในการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินธุรกิจ (Business model) ใหเ้ท่าทนั อาทิ การ
ผสมผสานกันระหว่างช่องทาง Physical และ Digital การ Up & Re-skill พนกังาน การผนวกเทคโนโลยี เช่น AI, Blockchain, 
Cloud Computing, Data Analytics และ Open API เพื่อตอบสนองพฤติกรรมลกูคา้ที่เปลี่ยนไป เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 
ยกระดบัความปลอดภยั ลดตน้ทุน และแสวงหาแหลง่รายไดใ้หม่ๆ ท่ามกลางการแข่งขนัจาก Non-bank ที่จะมีบทบาทมากขึน้ 
เช่น บริการช าระเงินผ่าน Digital wallet และสินเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี การปรบัตวัอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชยไ์ทย 
ประกอบกับมาตรการเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของภาครฐั การลงทุนในเทคโนโลยีและการปรบัตัวสู่ Green economy ใน
บริบท New normal ของภาคธุรกิจซึ่งถือเป็นโอกาสของ ธพ.ในการขยายสินเชื่อและต่อยอดธุรกรรมการเงิน ขณะที่การให้
ความส าคญักับการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน หรือ Responsible Banking 
ดว้ยแนวคิดของการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ภายใตก้ารมีฐานะทางการเงินที่ยังคงแข็งแกร่ง
ต่อเนื่อง สะทอ้นผ่านระดับเงินกองทุนและเงินส ารองที่สงูกว่าเกณฑอ์ยู่มาก จะสนับสนุนใหธ้นาคารสามารถรองรบัความทา้
ทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง (Disruption) ต่างๆ ได ้

▪ ศักยภาพในการแข่งขันของธนาคาร 

 ธนาคารเป็นธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ที่มีศกัยภาพในการแข่งขนัอยู่ในระดบัชัน้น าของระบบธนาคารพาณิชยไ์ทย 
โดยจดุแข็งส าคญัที่สนบัสนนุศกัยภาพในการแข่งขนัของธนาคาร ไดแ้ก่ 

▪ มีความสัมพันธอั์นดีในกลุ่มลูกค้ารัฐบาล และรัฐวิสาหกิจ สว่นหนึ่งจากการที่ธนาคารสามารถตอบสนอง
บริการทางการเงินใหแ้ก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนบุคลากรของภาครัฐไดด้ีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ธนาคารยังมี
บทบาทส าคัญในการสนับสนุนการด าเนินนโยบายของภาครฐัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การวางโครงสรา้งพืน้ฐานของ
ระบบการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหค้รอบคลุมทั่วประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมไรเ้งินสด รวมทั้ง
มาตรการพยงุเศรษฐกิจฐานรากและฟ้ืนฟเูศรษฐกิจของประเทศในองคร์วม เช่น โครงการ “ชิมชอ้ปใช”้ “เราเที่ยวดว้ยกนั” และ 
“คนละครึ่ง”  เป็นตน้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัสามารถน าเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใชเ้พื่อยกระดบัประสิทธิภาพโครงการต่างๆ 
ของภาครฐั เช่น โครงการการคืนภาษีมลูค่าเพิ่มใหน้กัท่องเที่ยว โครงการระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์และ
โครงการการออมผ่านพนัธบัตรรฐับาลดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ทัง้นี ้ฐานลกูคา้และคู่คา้ของภาครฐั ท าใหธ้นาคารสามารถน ามาใช้
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ประโยชนใ์นการต่อยอดและสนบัสนนุธุรกิจ โดยเฉพาะใน 5 ระบบนิเวศหลกัทางธุรกิจ  ซึ่งไดแ้ก่ กลุ่มหน่วยงานภาครฐั กลุ่ม
การช าระเงิน กลุม่การรกัษาพยาบาลและสขุภาพ กลุม่สถาบนัการศกึษาและนกัเรียน และกลุม่ระบบขนสง่  

▪ มีเงินกองทุนที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโต โดย ณ 31 ธ.ค. 2563 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อ
สินทรพัยเ์สี่ยง (กลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) รอ้ยละ 19.11 ในจ านวนนี ้เป็นเงินกองทนุขัน้ที่ 1 รอ้ยละ 15.79 ซึ่งสงูกว่า
เกณฑข์ัน้ต ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด สะทอ้นความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนของธนาคารที่จะสามารถรองรบั
การขยายธุรกิจ ตลอดจนรองรบัความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎระเบียบต่าง ๆ ของ
ทางการได ้

▪ เป็นธนาคารพาณิชยท์ี่มีความแข็งแกร่งในเคร่ืองหมายการค้า ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์
ขนาดใหญ่ที่ใหบ้รกิารลกูคา้และประชาชนคนไทยมากว่า 50 ปี โดยเป็นธนาคารอนัดบัตน้ ๆ ที่ผูใ้ชบ้รกิารนึกถึง และเป็นธนาคาร
อันดับต้น ๆ ที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถใช้เครื่องหมายการค้าในการท ากิจกรรมทางการตลาดบนโซเชียลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  

▪ มีการปรับปรุงและพัฒนาองคก์รอย่างต่อเน่ือง ท าใหธ้นาคารสามารถกา้วทนัปัจจยัแวดลอ้มการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาทิ ปรบัปรุงกระบวนการภายในใหม้ีประสิทธิภาพ สรา้งนวัตกรรมดา้นผลิตภัณฑแ์ละ
บริการที่ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ มีแนวทางการพัฒนาดา้นดิจิทลั (Digital Banking) ที่ชัดเจนและครอบคลมุการ
ผนวกนวัตกรรมต่างๆ เขา้มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารใหม้ีเสถียรภาพและ
ปลอดภัยเพื่อใหส้ามารถรองรับธุรกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึน้และเพิ่มขึน้ในอนาคต นอกจากนี ้ธนาคารยังมุ่งพัฒนาทักษะ
บุคลากรใหม้ีความยืดหยุ่นและสามารถท างานไดห้ลากหลายมากขึน้ (Multi-tasking skill) พรอ้มกา้วสู่การเป็น Invisible 
Banking อย่างเต็มตัว ทัง้นี ้ดว้ยการพฒันาองคก์รอย่างต่อเนื่องดงักล่าว น ามาซึ่งการเพิ่มขึน้ของฐานลูกคา้ใหม่ อาทิ ผูใ้ช ้
Krungthai NEXT กว่า 9 ลา้นคน และผูใ้ชบ้รกิาร Krungthai Connext กว่า 10 ลา้นคน ณ สิน้ปี 2563   
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▪ รางวัลแห่งความส าเร็จ 
▪ รางวัลระดับนานาชาติ 

1. รางวลั Leadership Achievement Award for Best Managed Bank during COVID-19 in Thailand   
2. รางวลั Best CEO Response to COVID-19 in Thailand  

จากนิตยสาร The Asian Banker ประเทศสิงคโปร ์เนื่องจากธนาคารมีความโดดเด่นในการบริหารจัดการ
ในช่วง COVID-19 ในทุกมิติ การสรา้งแพลตฟอรม์เพื่ออ านวยความสะดวกลกูคา้และประชาชนในการเขา้ถึงมาตรการความ
ช่วยเหลือของรฐับาลอย่างต่อเนื่องในช่วง COVID-19 เช่น เราไม่ทิง้กัน ไทยชนะ เราเที่ยวดว้ยกัน การพัฒนาแอปพลิเคชนั 
Krungthai NEXT การออก 5 มาตรการช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเต็มที่ บริหารความเสี่ยงเพื่อลดการแพร่ระบาด   
COVID-19 โดยใหพ้นกังานปฏิบตัิงานที่บา้น ปรบัรูปแบบสาขาดิจิทลัใหพ้นกังานลดการสมัผสัเงินสด เวน้ระยะห่าง และน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาปรบัใชใ้นการท างาน 

3. รางวลั Bank of the Year 2020 in Thailand 
จากนิตยสาร The Banker ประเทศองักฤษ จากการเป็นธนาคารพาณิชยข์องรฐัที่มีความโดดเด่นดา้นการ

บริหารจัดการที่เป็นเลิศในทุกมิติ มุ่งมั่นในการคิดคน้และพัฒนาผลิตภัณฑ/์บริการทางการเงินดิจิทัล สอด รับกับกระแส
ดิจิทัลดิสรปัชนัและพฤติกรรมของลกูคา้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตลอดจนสนบัสนุนและผลกัดนันโยบายภาครฐัเพื่อ
กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการแพรร่ะบาดของ COVID–19 

4. รางวลั Best Social Impact Bank -Thailand 2020 
จากวารสาร Capital Finance International (CFI) ประเทศองักฤษ จากการเป็นธนาคารพาณิชยข์องรฐั มี

บทบาทส าคญัในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และรว่มผลกัดนันโยบาย National e-Payment และ Thailand 4.0 ของ
รฐับาล ตลอดจนสนบัสนุนนโยบายต่างๆ ของภาครฐั โดยการพฒันานวตักรรมทางการเงินใหเ้ขา้ถึงประชาชนทุกกลุ่ม  เพื่อ
พฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชน เช่น โครงการ ชิมชอ้ปใช ้โครงการเราไม่ทิง้กนั โครงการเราเที่ยวดว้ยกนั โครงการคนละครึง่ 
รวมทัง้ โครงการกรุงไทยรกัชมุชน โดยธนาคารไดร้างวลัต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 

▪ รางวัลระดับประเทศ 

1. รางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านการ
จัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) 
จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จากการเป็นองคก์รที่มีความเป็นเลิศทางดา้นการ

บรหิารจดัการในสาขาต่างๆ โดยตดัสินจากผลการส ารวจความเห็นของผูบ้รหิารระดบัสงูในประเทศเพื่อคดัเลือกองคก์รที่มีการ
บรหิารจดัการที่เป็นเลิศ 
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2. รางวลั Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech 
Innovation & AI  

จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศ (TMA) จากการสรา้ง Krungthai Innovation Lab เป็นศนูย์
นวตักรรมและเทคโนโลยีชัน้สงู เพื่อวางรากฐานบรกิารทางการเงินรูปแบบใหม่ อันเป็นจดุเริ่มตน้ของการท างานรว่มกนัของทุก
ภาคสว่นในทกุมิติ โดยธนาคารเป็นผูน้  าดิจิทลัแพลตฟอรม์และเทคโนโลยียืนยนัตวัตน (e-KYC) มาใชก้บัโครงการภาครฐั เช่น 
VAT Refund for Tourist ชิมชอ้ปใช ้เราเที่ยวดว้ยกนั 

3. Krungthai Connext ได้รับรางวัล Best Official Account of the Year และ  
4. Krungthai Care ได้รับรางวัล Best Smart Channel in Finance & Insurance) 
จาก LINE THAILAND เนื่องจากธนาคารมีบรกิารทางการเงินครบวงจร ทัง้การแจง้เตือนความเคลื่อนไหวบญัชี 

Krungthai Travel Card และ G-Wallet บนแอปเป๋าตงั บริการ CHATBOT ตอบค าถามผลิตภณัฑแ์ละบริการ และโครงการ
ภาครฐั รวมถึงน าเสนอผลิตภณัฑแ์ละบรกิารไดต้รงกลุม่เปา้หมาย 

5. รางวลั ESCO Excellent Financial Supporting Awards  
จากสมาคมบริษัทจดัการพลงังานไทย (Thai ESCO Association) จากการเป็นสถาบนัการเงินชัน้น าที่ใหก้าร

สนบัสนนุธุรกิจบรษิัทจดัการพลงังาน 

6. รางวลัคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น  
จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องจากธนาคารมีคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจ ซึ่ง

ปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ภาครัฐในการก ากับดูแลรฐั วิสาหกิจ และส่งเสริมการบริหารงานของฝ่ายจัดการใหม้ี
ประสิทธิภาพ โปรง่ใส สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

7. รางวลัการบริหารจัดการองคก์รดีเด่น  
จากส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องจากธนาคารมีระบบบรหิารจดัการองคก์รดีเด่น ที่

จะท าใหร้ฐัวิสาหกิจมีการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มีศกัยภาพในการแข่งขนัสามารถสรา้งมลูค่าเพิ่มใหแ้ก่รฐัวิสาหกิจ และ
มีการเจรญิเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน 

8. รางวลัความสามารถในการจัดการวิกฤติโควิด-19 ดีเด่น ประจ าปี 2563 
จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) เนื่องจากธนาคารมีความโดดเด่นในการขับเคลื่อน

องคก์รในภาวะวิกฤต COVID-19 รวมถึงสามารถผลกัดนันโยบายรฐัเพื่อช่วยเหลือประชาชนไดป้ระสบความส าเร็จ รวดเร็ว 
ทนัต่อสถานการณ ์

9. รางวลั SET Awards 2020 Thailand Sustainability Investment (THSI) 
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการประกาศเกียรติคณุและเชิดชบูรษิัทจดทะเบียนที่มีการด าเนิน

ธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และบรรษัทภิบาล 
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10. รางวัล Thailand Top Company Awards 2020 ประเภทอุตสาหกรรมการเงนิ  
จากนิตยสาร Business+ เนื่องจากธนาคารมีผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มบริษัท การพิจารณา

บริษัทที่ไดร้บัรางวลัเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ เพื่อใหร้างวลันีเ้ป็นรางวลัแห่งเกียรติยศและสรา้ง
ความภาคภมูิใจในความส าเรจ็ขององคก์ร ซึ่งจะสง่ผลต่อความสามารถการแข่งขนัของประเทศไทยในเวทีระดบัสากลต่อไป 

11. รางวัล Product of the Year Awards 2020 ประเภทกลุ่มสินค้าและบริการ Application ทางการเงนิ 
ผลิตภัณฑ ์Krungthai NEXT  

จากนิตยสาร Business+ โดยธนาคารไดร้บัการโหวตจากผลการส ารวจจากผูบ้ริโภคผ่านสื่อออนไลนใ์หเ้ป็น
สินคา้และบรกิารที่ยอดเยี่ยมแห่งปี 

12. รางวัลธนาคารรัฐด้านนวัตกรรมเทคโนโลยียอดนิยม 
จากสยามรัฐ โดยธนาคารได้รับการโหวตจากการส ารวจทางออนไลน์ ในการเป็นหน่วยงานที่มีผลการ

ด าเนินงานดีเด่น ไดร้บักระแสความนิยมใน Social Media จากประชาชนอย่างแทจ้รงิ ส  ารวจดว้ยระบบเทคโนโลยี Big Data 
จากโซเชียลมีเดีย ของทาง Zanroo ซึ่งเป็นความรว่มมือระหว่าง บรษิัทสยามรฐั จ ากดั และ บรษิัท แสนรู ้จ  ากดั 

13. รางวัลนักการเงนิแห่งปี ประจ าปี 2563 
จากวารสารการเงินธนาคาร ดว้ยคณุสมบตัิของการเป็นนกัการเงินแห่งปีครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณา

ทัง้ 4 ดา้น คือ 1. นกัการเงินที่มีวิสยัทศันก์วา้งไกลและทนัสมยั 2. นกัการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสตัยต์่อวิชาชีพ 3. นกัการ
เงินที่สรา้งความเจรญิเติบโตใหก้บัองคก์ร และ 4. นกัการเงินที่มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมสว่นรวม 

14. รางวัล Sustainability Disclosure Award ประจ าปี 2563   
จากสถาบนัไทยพฒัน ์จากการเป็นองคก์รที่ด าเนินการเปิดเผยขอ้มลูความยั่งยืนต่อสาธารณะและผูม้ีส่วนได้

เสียที่เก่ียวขอ้ง 

15. รางวัลนักธุรกิจแห่งปี ประจ าปี 2563   
จากหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ เนื่องจากธนาคารไดร้บัการโหวตจากกองบรรณาธิการหนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกจิ 

โดยใชห้ลกัเกณฑ ์3 ขอ้ คือ 1. การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทุกภาคส่วนจากโควิด-19 และการมี Environmental, Social 
and Corporate Governance (ESG) ในการด าเนินธุรกิจ 2. ความสามารถในการท าก าไรไดอ้ย่างต่อเนื่อง แมต้อ้งเผชิญ
ภาวะเศรษฐกิจตกต ่า และดอกเบีย้อยู่ในระดับต ่าสุดเป็นประวัติการณ ์และ 3. การทรานสฟ์อรม์ธุรกิจที่โดดเด่น เพื่อพลิก
องคก์รใหม้ีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี และการใหบ้ริการ ทัง้ผ่านระบบ “เปิด" และระบบ “ปิด” รองรบัการใหบ้ริการในโลก
ดิจิทลัมากขึน้ 
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ตารางเปรียบเทยีบ สนิทรัพย ์สินเชือ่ เงนิรับฝาก และสาขาในประเทศ 

ของระบบธนาคารพาณชิย ์ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม 2563 

ธนาคาร 

สินทรัพย ์ สินเชื่อ (สุทธิ) เงินรับฝาก สาขาในประเทศ 

จ านวน ส่วนแบ่ง 
ตลาด 

จ านวน ส่ ว น แ บ่ ง 
ตลาด 

จ านวน ส่ วนแบ่ ง 
ตลาด 

จ านวน ส่วนแบ่ง 
ตลาด 

(ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (ลา้นบาท) (รอ้ยละ) (แห่ง) (รอ้ยละ) 
1.ธนาคารกรุงเทพ 3,384,961 15.55 1,896,205 14.06 2,485,597 16.16 1,128 17.43 
2.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 3,280,442 15.07 2,125,942 15.76 2,429,780 15.79 854 13.20 
3.ธนาคารกรุงไทย 3,226,987 14.83 2,127,089 15.77 2,466,780 16.04 1,024 15.82 
4.ธนาคารกสิกรไทย 3,061,407 14.07 2,066,638 15.32 2,340,470 15.21 866 13.38 
5.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา 2,460,731 11.31 1,609,830 11.93 1,819,223 11.83 683 10.56 
รวมธนาคารขนาดใหญ่ 15,414,52

8 
70.83 9,825,704 72.84 11,541,850 75.03 4,555 70.39 

1.ธนาคารทหารไทย 1,205,404 5.54 693,775 5.14 815,678 5.3 457 0.67 
2.ธนาคารธนชาต 811,183 3.73 649,686 4.82 557,957 3.63 444 6.86 
3.ธนาคารยโูอบี 632,342 2.9 421,662 3.13 491,560 3.2 152 2.35 
รวมธนาคารขนาดกลาง 2,648,929 12.17 1,765,123 13.08 1,865,194 12.13 1,053 16.27 

1.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 404,421 1.86 217,576 1.61 194,150 1.26 59 0.91 
2.ธนาคารเกียรตินาคินภทัร 354,468 1.63 262,643 1.95 252,067 1.64 66 1.02 
3.ธนาคารทิสโก ้ 264,921 1.22 213,802 1.58 204,859 1.33 58 0.90 
4.ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์ 240,085 1.10 155,838 1.16 182,735 1.19 108 1.67 
5.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 225,413 1.04 111,933 0.83 147,053 0.95 21 0.33 
6.ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) 167,167 0.77 28,800 0.21 84,329 0.55 1 0.02 
7.ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 80,721 0.37 66,823 0.50 64,626 0.42 517 7.99  
8.ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรสัต ์(ไทย) 78,454 0.36 51,280 0.38 21,719 0.14 1 0. 20  
9. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) 68,562 0.31 45,455 0.34 47,094 0.31 9 0.14  
10.ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย)  49,406 0.23 18,960 0.14 10,052 0.06 1 0.02 
11.ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย ์ 25,120 0.11 20,766 0.15 16,417 0.11 5 0.08 
รวมธนาคารขนาดเล็ก 1,958,738 9.00  1,193,876 8.85 1,225,102 7.96 846 13.07 
รวมสาขาธนาคารต่างประเทศ 1,741,938 8.00  705,227 5.23 750,316 4.88 17 0.27 

รวมทัง้สิน้ 21,764,136 100.00 13,489,930 100.00 15,382,462 100.00 6,471 100.00 

ท่ีมา:     ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
หมายเหต:ุ     1. หลกัการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย ์ตามธนาคารแห่งประเทศไทย ดงันี  ้

1.1. ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ ไดแ้ก่ ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสินทรพัยต์ัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
1.2. ธนาคารพาณิชยข์นาดกลาง ไดแ้ก่ ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสินทรพัยต์ัง้แต่รอ้ยละ 2.5 แต่ไม่ถึงรอ้ยละ 10 
1.3. ธนาคารพาณิชยข์นาดเล็ก ไดแ้ก่ ธนาคารท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสินทรพัยน์อ้ยกว่ารอ้ยละ 2.5 

                     2. ขอ้มลูสินเชื่อ (สทุธิ) หมายถึง เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 
                     3. ขอ้มลูสาขาในประเทศ รวมส านกังานใหญ่ จดุบริการและการใหบ้ริการนอกสถานท่ีเกินกว่า 30 วนั 
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▪ เครือข่ายการให้บริการ 

ตารางแสดงเครือข่ายการใหบ้รกิารของธนาคาร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 แบ่งตามภมูิภาค 

   หน่วย : แห่ง 
 จ านวนทัง้สิน้  กรุงเทพและปรมิณฑล ต่างจงัหวดั 
▪ เครื่อง ATM* 8,493 2,203 6,290 
▪ สาขาในประเทศ** 

• สาขาทั่วไป 
• สาขาดิจิทลั 
• จดุบรกิาร 

1,023 
975 

4 
44 

300 
284 

2 
14 

723 
691 

2 
30 

▪ ส านกังานธุรกิจ 74 19 55 
▪ ศนูยธ์ุรกิจต่างประเทศ 25 15 10 
▪ จดุบรกิารแลกเปลี่ยนเงิน 46 20 26 
* รวมการใหบ้ริการผ่าน KTB on the move จ านวน 79 เครื่อง 
** ไม่รวมส านกังานใหญ่ 

 

2.4. การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละหรือบริการ 

▪ แหล่งทีม่าของเงนิทุน และการให้กู้ยืม 

   หน่วย : ลา้นบาท 

แหลง่ที่มาของเงินทนุ 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพ่ิม/ลด 

 งบการเงินรวม จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

เงินรบัฝาก 2,463,225 74.0 2,155,865   71.6   14.3  
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 274,566 8.2  215,823   7.2   27.2  
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูย้ืม 86,564 2.6  96,841   3.2  (10.6)  
หนีส้ินอื่นๆ 148,361 4.5  195,361   6.5  (24.1)  
รวมส่วนของเจา้ของ 355,064 10.7  348,326   11.5   1.9  
- ส่วนของบริษัทใหญ่ 343,466 10.3  338,287   11.2   1.5  
- ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคมุ 11,598 0.4  10,039   0.3   15.5  

รวม 3,327,780 100.0 3,012,216   100.0   10.5  
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หน่วย : ลา้นบาท 
สินเชื่อและเงินฝากจ าแนกตาม
ระยะเวลาครบก าหนดของสญัญา 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพ่ิม/ลด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

เงินใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนี ้      
   - ไม่เกิน 1 ปี 687,615 29.5 748,408 

 
35.8 

 
(8.1) 

   - มากกว่า 1 ปี 1,647,227 
 

70.5 1,341,465 
 

64.2 22.8 
รวมเงินใหส้ินเชื่อ  2,334,842 

 
100.0 2,089,873 

 
100.0 11.7 

เงินรบัฝาก      
   - ไม่เกิน 1 ปี 2,444,240 

 

 

99.2 2,016,641 
 

93.5 21.2 
   - มากกว่า 1 ปี 18,985 

 

 

0.8 139,224 
 

6.5 (86.4) 
รวมเงินรบัฝาก 2,463,225 

 
100.0 2,155,865 

 

 

100.0 14.3 
 

 

2.5. นโยบายทีเ่ก่ียวเน่ืองกับการให้สินเช่ือ 

2.5.1. นโยบายการให้สินเช่ือ 

ธนาคารก าหนดนโยบายสินเชื่อ (Loan Policy) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ โดย
ก าหนดใหม้ีการทบทวนนโยบายสินเชื่ออย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ หรือเมื่อมีเหตอุนัควรแกไ้ข เพื่อปรบัปรุงใหม้ีความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบักระบวนการบรหิารความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ รวมถึงสนบัสนนุกลยทุธแ์ละเปา้หมายทางธุรกิจของธนาคาร การ
ก าหนดนโยบายสินเชื่อของธนาคารค านึงถึงการบริหารความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้พรอ้มทัง้มีการก าหนดอ านาจ
การอนุมตัิสินเชื่อและปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ใหส้อดคลอ้งกับระดบัความเสี่ยง เครื่องมือและกลุ่มของลกูคา้ โดยหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้งจะตอ้งถือปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วอย่างเครง่ครดั นโยบายสินเชื่อประกอบดว้ย 

1. บทบาทหนา้ที่ของหน่วยงานและผูท้ี่เก่ียวขอ้งตั้งแต่กระบวนการดา้นการตลาดจนถึงไดร้ับช าระหนีเ้สร็จสิน้  
ธนาคารไม่เอือ้ประโยชนใ์หก้ับลูกคา้ รวมทัง้ผูป้ฏิบัติงานดา้นสินเชื่อไม่กระท าเพื่อประโยชนส์่วนตัว จะด าเนินการภายใต้
ระเบียบและกฎเกณฑโ์ดยใชค้วามระมดัระวงัรอบคอบ  

2. กระบวนการในการบรหิารความเสี่ยง มีการระบุ วดั ควบคมุ ติดตาม และบริหารจดัการความเสี่ยงที่เหมาะสม 
ปฏิบตัิงานตามหลกัการใหส้ินเชื่อ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถและดลุยพินิจอย่างมืออาชีพ กระท าเยี่ยงวิญญูชน เพื่อไม่ให้
เกิดความเสียหายกบัธนาคาร 

3. การควบคุมความเสี่ยง ผูป้ฏิบัติงานดา้นสินเชื่อยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของ
ธนาคาร หน่วยงานที่ก ากบัและกฎหมาย โดยมีแนวทางควบคมุความเสี่ยง เช่น ใหค้วามส าคญักบัวตัถปุระสงคก์ารใชส้ินเชื่อ 
ไม่พิจารณาสินเชื่อหรือธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ไม่พิจารณาสินเชื่อที่เล็งเห็นว่าจะเรียกคืนไม่ได ้ใหค้วามระมดัระวงัสินเชื่อที่มี
ความเสี่ยงสงู เป็นตน้ 
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2.5.2. การพิจารณาหลักประกันสินเช่ือ 

การใหส้ินเชื่อของธนาคารโดยทั่วไปจะตอ้งมีหลกัประกัน เช่น เงินฝากธนาคาร ตั๋วเงิน พันธบัตรรฐับาล พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ อสังหาริมทรัพยท์ี่ปราศจากภาระผูกพัน เครื่องจักรจดทะเบียน สิทธิการเช่าที่ดินหรืออาคาร และสินคา้ใน
คลงัสินคา้ของลกูหนีห้รือบคุคลอื่น เป็นตน้ ซึ่งธนาคารจะพิจารณาหลกัประกนัที่มีความมั่นคง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
หรือเปลี่ยนมือไดเ้ร็ว โดยปกติธนาคารจะมีสิทธิในหลกัประกันเป็นล าดบัแรก ยกเวน้ในกรณีที่จ  าเป็นจริงๆ เท่านัน้ จึงจะเป็น
ผูร้บัประโยชนใ์นหลกัประกนัรว่มกบัเจา้หนีร้ายอื่น หรือมีสิทธิในหลกัประกนัในล าดบัรองจากเจา้หนีร้ายอื่น 

กรณีการใหส้ินเชื่อแก่อตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือการใหส้ินเชื่อแก่บรษิัทในเครือของลกูหนี ้ธนาคาร
จะเจรจาให้บริษัทแม่ของลูกหนีค้  ้าประกันเงินกู้ และขอให้มีการค ้าประกันจากบุคคลที่เก่ียวข้อง ส  าหรับเงินกู้ที่ไม่มี
หลกัประกัน ส่วนใหญ่จะเป็นเงินกูร้ะยะสัน้ที่ใหก้ับลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินดี มีกระแสเงินสดที่เพียงพอ
ช าระหนี ้มีการตรวจสอบรบัรองงบการเงินจากผูต้รวจสอบบญัชีที่เชื่อถือได ้หรือเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเงินกู้ที่ใหแ้ก่บริษัทข้ามชาติที่ประกอบธุรกิจในประเทศที่ธนาคารพิจารณาแลว้เห็นว่าน่าเชื่อถือ 
หน่วยงานของรฐั และสถาบนัการเงินอื่นในตลาดเงิน 

ธนาคารก าหนดใหผู้กู้ใ้ชส้ินทรพัยท์ี่เป็นสถานประกอบการเป็นหลกัประกันสินเชื่อ ส่วนการใหส้ินเชื่อโครงการจะค า้
ประกันดว้ยสินทรพัยข์องโครงการ ในการประเมินราคาหลกัประกันธนาคารจะใชท้ัง้ผูป้ระเมินราคาอิสระจากภายนอกซึ่งอยู่
ในรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และพนักงานของธนาคาร ซึ่งมีความรูค้วาม
ช านาญ เพื่อใหก้ารประเมินราคาเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยธนาคารก าหนดใหม้ีการทบทวนราคาประเมิน
หลกัประกันใหเ้ป็นปัจจุบนัอย่างสม ่าเสมอ และหลกัการการประเมินราคาดังกล่าวขา้งตน้จะสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หากลกูคา้รายใดผิดนดัช าระหนีแ้ละมีหลกัประกนัที่จ  านองไวเ้ป็นประกนั หรือมีผูค้  า้ประกนั ธนาคารจะมีหนงัสือบอก
กลา่วไปยงัผูจ้  านอง หรือค า้ประกนัใหท้ราบถึงการผิดนดัของลกูคา้ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารก าหนด 

2.5.3. นโยบายการควบคุมดูแล การอนุมัติสินเช่ือ และการติดตามลูกหนี้ 

ธนาคารก าหนดวงเงินสงูสดุส าหรบัลกูคา้แต่ละราย และวงเงินสงูสดุส าหรบัอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เพื่อมิใหเ้กิด
การกระจุกตัวของเงินใหส้ินเชื่อ ก าหนดพืน้ที่เป้าหมายและประเภทธุรกิจเป้าหมาย เพื่อใหก้ารขยายสินเชื่อของธนาคารมี
ทิศทางที่ชดัเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พรอ้มทัง้ก าหนดแนวทางการใหส้ินเชื่อแก่บุคคล และ  / หรือ กิจการที่มี
สว่นเก่ียวขอ้งกบัธนาคาร 

1. หลกัการการใหส้ินเชื่อและเครื่องมือที่ใชใ้นการอนมุตัิ 

การพิจารณาอนุมตัิสินเชื่อจะพิจารณาปัจจยัต่างๆ ตามหลกัการใหส้ินเชื่อ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารใชส้ินเชื่อ แหล่ง
เงินที่ผูข้อสินเชื่อจะน ามาช าระหนีค้ืน ซึ่งจะตรวจสอบความสามารถในการช าระหนีข้องผูข้อสินเชื่อจากหลายปัจจยั รวมทัง้
ปัจจยัเสี่ยงที่จะท าใหธ้นาคารไม่ไดร้บัช าระหนีค้ืน ในกรณีที่ผูข้อสินเชื่อเป็นผูป้ระกอบการหรือนิติบคุคล ธนาคารจะวิเคราะห์
สถานะและความสามารถทางธุรกิจของผูข้อสินเชื่อ อาทิ การประเมินผูบ้รหิารหรือตวับคุคล การประเมินแนวโนม้อตุสาหกรรม
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และศักยภาพทางการตลาดและการวิเคราะหง์บการเงิน พรอ้มทัง้ก าหนดหลกัประกันและเงื่อนไขต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อลด
ความเสี่ยง 

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อทุกครัง้จะใชเ้ครื่องมือที่ธนาคารก าหนด โดยเครื่องมือที่ใชจ้ะขึน้อยู่กับขนาดลกูคา้และ
กระบวนการสินเชื่อ โดยกลุ่มลกูคา้สินเชื่ออุปโภคบรโิภค สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยัและสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่มี
ความซับซอ้นในธุรกิจไม่มาก จะใชเ้ครื่องมือที่เรียกว่า Credit Scoring ร่วมกับการใหส้ินเชื่อในรูปของ Product Program 
และธนาคารจะเริ่มน าขอ้มลูพฤติกรรมของผูบ้รโิภคมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อดว้ย สว่นการพิจารณาสินเชื่อธุรกิจขนาด
ใหญ่และธุรกิจขนาดกลางที่มีวงเงินสินเชื่อจ านวนสงู ธนาคารก าหนดใหก้ารพิจารณาสินเชื่อที่มีการ Check and Balance 
และมีการจดัอนัดบัความเสี่ยงของลกูคา้ (Credit Risk Rating) ประกอบการพิจารณาสินเชื่อ และการก าหนดราคา โดยการ
ก าหนดราคาจะค านึงถึงผลตอบแทนที่สะทอ้นความเสี่ยง (Risk Adjusted Return On Capital : RAROC) 

2. อ านาจอนมุตัิ  

การใชอ้ านาจอนุมัติสินเชื่อและการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้กลุ่มลูกคา้ที่ใชเ้ครื่องมือ Credit Scoring จะอนุมัติโดย
บุคคลที่มีประสบการณ ์มีความรูค้วามสามารถดา้นการพิจารณาสินเชื่อ ส  าหรบัลูกคา้รายใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มลกูคา้ที่มีความ
ตอ้งการสินเชื่อที่หลากหลาย มีความซบัซอ้นในธุรกิจ การพิจารณาสินเชื่อจะใชด้ลุยพินิจและประสบการณใ์นการอนมุตัิการ
พิจารณาจึงอยู่ในรูปของคณะกรรมการสินเชื่อ โดยอ านาจอนมุตัิก าหนดตามระดบัความเสี่ยง (Credit Rating) ของลกูคา้และ
ขนาดวงเงินรวมของลกูคา้ ซึ่งธนาคารไดมุ้่งเนน้กระบวนการจดัท า Credit Rating ใหม้ีคณุภาพ เพื่อใหส้ะทอ้นความเสี่ยงของ
ลกูคา้ไดด้ียิ่งขึน้ และยงัไดก้ าหนดระดบัอ านาจขัน้ต ่าส  าหรบัการพิจารณาสินเชื่อบางประเภท บางลกัษณะ ที่มีความเสี่ยงสงู
กว่าการปล่อยสินเชื่อทั่วๆ ไป ทัง้นี ้เพื่อควบคุมความเสี่ยงและ Total Exposure ของลูกคา้และกลุ่มลูกคา้ใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้และสอดคลอ้งกับหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนี ้การพิจารณาสินเชื่อบาง
ประเภทหรือการท าธุรกรรมสินเชื่อบางประเภทที่มีความเสี่ยงต ่า อ านาจอนมุตัิจะเป็นอ านาจของบคุคลเพื่อใหส้ามารถแข่งขนั
กบัสถาบนัการเงินอื่นได ้และยงัท าใหเ้กิดความคลอ่งตวัในการใหบ้รกิารการใชส้ินเชื่อ 

3. การติดตามลกูหนี ้

ธนาคารก าหนดใหเ้จา้หนา้ที่สินเชื่อออกเยี่ยมเยียนลกูคา้ที่ไดร้บัการอนุมตัิสินเชื่อไปแลว้อย่างสม ่าเสมอ เพื่อติดตาม
การใชว้งเงินใหเ้ป็นไปตามเงื่อนไข รวมทัง้ติดตามความกา้วหนา้ของกิจการและความเป็นอยู่ของลกูคา้ ธนาคารก าหนดให้
ทบทวนสินเชื่อทกุราย โดยระยะเวลาขึน้อยู่กบัความเสี่ยงของลกูคา้ แต่อย่างนอ้ยตอ้งทบทวนทกุ 12 เดือน เม่ือทบทวนสินเชื่อ
แลว้จึงน าผลของการทบทวนมาพิจารณาความเหมาะสมของราคาที่ใหก้ับลกูคา้ ความเหมาะสมในการต่ออายุวงเงินสินเชื่อ
และเง่ือนไข นอกจากนี ้ยงัก าหนดใหม้ีการติดตามลกูคา้ในเชิงปอ้งกนั โดยใหเ้จา้หนา้ที่สินเชื่อติดตามสญัญาณเตือนลว่งหนา้
เก่ียวกับคุณภาพสินเชื่อของลูกคา้ ติดตามและทบทวนงบการเงิน แผนธุรกิจ และทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือ ( Credit 
Rating) ของลกูคา้ โดยก าหนดใหท้บทวนอนัดบัความน่าเชื่อถืออย่างนอ้ยปีละครัง้ หรือเมื่อมีภาวการณท์ี่เกิดความเสี่ยง ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบกบัความสามารถในการช าระหนีใ้หก้บัธนาคาร หรือการบรหิารจดัการของลกูคา้ ตลอดจนการประเมินมลูค่า
หลกัประกันและการประกันภยัใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบันเสมอ และมีระบบ Early Warning เพื่อช่วยใหก้ารติดตามการใช้
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สินเชื่อและคณุภาพลกูหนีเ้ป็นไปอย่างสม ่าเสมอและรวดเร็ว และก าหนดระยะเวลาการทบทวนเครดิตของลกูคา้ตามคุณภาพ
หนีข้องลกูคา้แต่ละราย 

เจา้หนา้ที่สินเชื่อจะติดตามดแูลลกูคา้จากพฤติกรรมการใชว้งเงิน และพฤติกรรมการช าระเงินจากรายงานต่างๆ เพื่อ
ควบคมุสินเชื่อใหม่มิใหเ้ป็น NPL ธนาคารไดต้ัง้คณะกรรมการบรหิารจดัการ NPL และ NPA เพื่อใหเ้ขา้มาบรหิารจดัการ NPL 
ไดอ้ย่างรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

นโยบายการจัดช้ันสินเช่ือ 

1. แนวทางการจดัชัน้สินเชื่อ 

ในปี 2563 ธนาคารไดเ้ปลี่ยนแปลงแนวทางการจดัชัน้ออกเป็น 3 ระดบั หรือ 3 Stage เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การบญัชีที่ก าหนด และเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ตามประกาศเรื่องหลกัเกณฑก์ารจดัชัน้และการ
กันส ารองของสถาบันการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใชต้ัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบกับมีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในที่มีความเป็นอิสระแยกจากหน่วยงานดูแลสินเชื่อ เพื่อใหก้ารถ่วงดุลระหว่างกัน (Check & Balance) โดยท าหนา้ที่
สอบทานสินเชื่อตามมาตรฐานของธนาคารแห่งประเทศไทย  

2. หลกัเกณฑใ์นการจดัชัน้สินเชื่อ 

ธนาคารก าหนดใหพ้ิจารณาการจัดชั้นสินเชื่อตามลกัษณะความเสี่ยงดา้นเครดิต โดยค านึงถึงปัจจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative) โดยพิจารณาจากระยะเวลาการคา้งช าระสินเชื่อ และปัจจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative) โดยพิจารณาจากปัจจยั
ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระหนี ้(Ability to pay) ฐานะการเงิน และสถานะความเสี่ยงดา้นเครดิตตามขอ้
บ่งชีต้่างๆ โดยแบ่งการจดัชัน้สินทรพัยอ์อกเป็น 3 ระดบั หรือ 3 Stage ดงันี ้

(1) ชั้นที่ 1 (Stage 1 หรือ S1) หมายถึง สินเชื่อที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคัญของความเสี่ ยงด้านเครดิต 
(Performing : “P”) 

(2) ชัน้ที่ 2 (Stage 2 หรือ S2) หมายถึง สินเชื่อที่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต (Under-
Performing : “UP”) 

(3) ชัน้ที่ 3 (Stage 3 หรือ S3) หมายถึง สินเชื่อที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (Non-Performing : “NP”) 

ตามหลักเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย ก าหนดใหส้ถาบันการเงินจัดชั้นสินเชื่อเป็นรายบัญชี ( Facility / 
Account) ทัง้นี ้ส  าหรบัการจดัชัน้ของลกูหนีธุ้รกิจ (Commercial Loan) กรณีลกูหนีม้ีหลายบญัชีสินเชื่อหากกระแสเงินสดรบั
ของแต่ละบญัชีฯ มีความเก่ียวเนื่องกนัใหจ้ดัชัน้ไวใ้นชัน้เดียวกนั โดยนอกจากธนาคารจะถือปฏิบตัิตามเกณฑท์ี่ก าหนดขา้งตน้
ยังไดก้ าหนดหลกัเกณฑภ์ายในเพิ่มเติม กล่าวคือ ใหจ้ัดชั้นเป็นรายลูกหนี ้โดยจัดชั้นตามชั้นที่ดอ้ยที่สุดของลูกหนี ้ยกเวน้
เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารก าหนด (เช่น กรณีพิจารณาแลว้มีขอ้บ่งชีว่้ากระแสเงินสดรบัของลกูหนีใ้นแต่ละบญัชีไม่มี
ความเก่ียวเนื่องกนั หรือ กรณีบญัชีที่ดอ้ยคณุภาพมีปรมิาณนอ้ยไม่กระทบต่อวงเงินหลกัของลกูหนี ้เป็นตน้) ใหพ้ิจารณาแยก
การจดัชัน้เป็นรายบญัชี (Facility / Account)  
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ส าหรบั ลกูหนีท้ี่ธนาคารมีการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีต้ามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยว่าดว้ยการปรบัปรุง
โครงสรา้งหนีท้ัง้การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้นลกัษณะเชิงป้องกัน (Pre-emptive) หรือ การปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท้ี่มีปัญหา 
(Trouble Debt Restructuring : “TDR”) แลว้แต่กรณี ธนาคารจดัใหม้ีการติดตามดแูลลกูหนีภ้ายหลงัการปรบัปรุงโครงสรา้ง
หนีอ้ย่างใกลช้ิดและต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 เดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข และปฏิบัติตามการจัดชั้นตาม
กฎเกณฑข์้อบังคับที่ทางการก าหนด โดยคงการจัดชั้นเดิมในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับปรุง
โครงสรา้งหนีใ้หม่จนกว่าจะสามารถปฏิบตัิไดต้ามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรฐานการบญัชีที่เก่ียวขอ้งหรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  

อย่างไรก็ตามดว้ยสถานการณก์ารระบาดของ COVID-19 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุ่นแรงเป็นวง
กวา้งและยงัมีความไม่แน่นอนสงู ธนาคารจึงไดม้ีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์ี่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นการชั่วคราวในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามหลกัเกณฑแ์ละ
แนวทางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ตามประกาศเรื่องแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีท้ี่ไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ี่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และประกาศอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง โดย
มาตรการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีม้ีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัการผ่อนปรนการจดัชัน้ กรณีธนาคารมีการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนี ้
ดว้ยการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ดงันี ้

1. ลกูหนีท้ี่ยงัไม่ดอ้ยคณุภาพ (Non-NPL) สามารถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญัของความ
เสี่ยงดา้นเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ไดท้นัที โดยไม่ตอ้งรอติดตามผลการช าระหนีต้ามเง่ือนไขปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้
ใหม่ หากสามารถวิเคราะหฐ์านะการเงินและกิจการของลูกหนีแ้ลว้เห็นว่าลูกหนีส้ามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรบัปรุง
โครงสรา้งหนีไ้ด ้

2. ลกูหนีท้ี่ดอ้ยคณุภาพ (NPL) สามารถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ที่ไม่มีการเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้น
เครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได ้เม่ือลกูหนีส้ามารถช าระหนีไ้ดต้ามเงื่อนไขการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หม่ ติดต่อกนัเป็น
เวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงินแลว้แต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า 

2.5.4. นโยบายการกันเงนิส ารอง 

ธนาคารก าหนดใหม้ีการกันเงินส ารองเพื่อรองรับความเสียหายหรือผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน
อนาคต (Expected credit loss : “ECL” หรือ Expected loss : “EL”) เพื่อใหส้ะทอ้นความเสี่ยงดา้นเครดิตของลกูหนี ้โดย
พิจารณาจากขอ้มูลในอดีตและเหตุการณท์ี่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต (Forward-looking information) ที่อาจกระทบต่อ
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้ตามสถานะการจดัชัน้ ตามหลกัเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ดงันี ้  
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ระดับการจัดช้ัน  อัตราการกันเงนิส ารองอย่างน้อย  

Stage 1 : “S1” 
 

100% 
ของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

(12-month expected credit losses) 

Stage 2 : “S2” 
 

100% 
ของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ 

(Lifetime expected credit losses) 

Stage 3 : “S3” 100% 
ของผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ 

(Lifetime expected credit losses) 

นอกจากการตัง้เงินส ารองตามสถานะการจัดชัน้ตามการพฒันาแบบจ าลอง (Model) ของธนาคารดงักล่าวข้างตน้
แลว้ ธนาคารอาจพิจารณาปรบัการตัง้ส  ารองเพิ่มเติมเม่ือธนาคารเห็นสมควร เพื่อรองรบัความเสียหายที่อาจเกิดขึน้จากความ
ไม่แน่นอนหรือความผันผวนในอนาคต เช่น สภาวะตลาดหรือสภาพเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของลูกหนี ้
เหตกุารณ ์Forward looking หรือ Model Risk / Uncertainty ทัง้นี ้เพื่อความมั่นคงของธนาคาร โดยใชเ้กณฑท์ี่เขม้งวดกว่า
ขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย 

2.5.5. นโยบายการกันเงนิส ารองทรัพยส์ินรอการขาย 

ธนาคารมีนโยบายและหลกัเกณฑก์ารตั้งส  ารองทรพัยส์ินรอการขายตามระยะเวลาการถือครองทรพัยแ์ละเพียงพอ
รองรบัการดอ้ยค่าของทรพัยส์ินอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น เหมาะสม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
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3.1 ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

▪ แนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

นวัตกรรมเทคโนโลยีในยุค Digital Economy ท าใหเ้กิดการพลิกโลก (Disruptive Technology) อย่างรุนแรงและ
รวดเร็ว ทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและการแข่งขนัทางธุรกิจ อีกทัง้ มีความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่ โดยเฉพาะ สถานการณก์ารแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบใหก้ิจกรรมทางเศรษฐกิจลดลงและเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตวั (Recession) ค่อนขา้ง
รุนแรงทั่วโลก และส่งผลใหทุ้กภาคส่วนตอ้งปรบัตัวไปสู่การใชช้ีวิตแบบ New Normal ซึ่งจะเห็นไดว่้าผูบ้ริโภคจะมีกิจกรรม
การใชช้ีวิตบน Online Platform มากขึน้ รวมถึงในภาคธุรกิจการเกิดขึน้ของ Digital Transformation จะรวดเร็วและขยายวง
กวา้งขึน้ ซึ่งปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นตวัเรง่มีการขยายตวัของ Digital Economy ยิ่งขึน้อีก จึงเป็นความทา้ทายต่อการบรรลเุป้าหมาย
ของธนาคาร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงเป็นปัจจยัส าคญัที่จะช่วยป้องกัน รกัษา และส่งเสริมใหธ้นาคารบรรลเุป้าหมายที่ตัง้ไว ้
และการมีระบบการบรหิารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสะทอ้นถึงการบรหิารจดัการที่ดี มีจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ และ
มีความโปรง่ใสสามารถตรวจสอบได ้อนัเป็นรากฐานส าคญัที่จะท าใหธ้นาคารเติบโตไดอ้ย่างมั่นคง 

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน าขนาดใหญ่ของประเทศ ซึ่งใหค้วามส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคมุความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารไดก้ าหนดกรอบโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยง นโยบาย 
รวมถึงแนวทางและคู่มือในการบริหารความเสี่ยงไวอ้ย่างชดัเจน ครอบคลมุการบริหารความเสี่ยงดา้นต่างๆ ตามขอ้ก าหนด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และระบบประเมินผลรฐัวิสาหกิจของหน่วยงานก ากบั ซึ่งไดน้  าแนวทางของ Committee 
of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่เป็นกรอบโครงสรา้งการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร 
(Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งเป็นกรอบโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงองคก์รเชิงบูรณาการตามหลกัสากล 
โดยมีหลกัการส าคัญ คือ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเขา้กับแผนกลยุทธ ์และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร 
เพื่อบูรณาการการบรหิารและจดัการความเสี่ยงครอบคลมุทั่วทัง้องคก์ร ซึ่งธนาคารไดก้ าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยง (Key Risk 
Indicators : KRI) ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้(Risk Appetite) ระดบัความเสี่ยงที่ทนได ้(Risk Tolerance) ที่ครอบคลมุทุก
ปัจจยัเสี่ยง และสาเหตขุองความเสี่ยง (Risk Cause) เพื่อติดตามผลการบรหิารความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดบัที่ธนาคารยอมรบัได้
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ทัง้ยังสามารถระบุถึงสาเหตุของความเสี่ยงที่แทจ้ริง เพื่อหามาตรการจัดการและแนว
ทางการป้องกันก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อรายไดแ้ละเงินกองทุนของธนาคาร โดยสายงานบริหารความเสี่ยงท าหนา้ที่ใน
การก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 
คณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการธนาคารอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ธนาคารไดใ้หค้วามส าคญัต่อการบรหิารความ
เสี่ยงดา้นไซเบอร ์(Cyber Risk) และการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล (Data Privacy) โดยมีการติดตามความเสี่ยงดงักลา่วและ
เฝา้ระวงัอย่างใกลช้ิดเพื่อใหธ้นาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื่องและปลอดภยั ซึ่งแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของ
ธนาคารจะท าใหธ้นาคารสามารถบรรลตุามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ซึ่งจะน าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพิ่มใหก้ับธนาคาร ผูถื้ อ
หุน้ ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียต่างๆ ไดอ้ย่างยั่งยืน  

3. ปัจจัยความเส่ียง 
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ธนาคารไดส้่งเสริมใหบุ้คลากรทุกระดบัตระหนกัถึงการสรา้งวฒันธรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Culture) อย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการสื่อสารและจดัใหม้ีการฝึกอบรม และใหค้วามรูเ้ก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดบั ตัง้แต่ 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานในทกุหน่วยงานของธนาคาร เพื่อใหบ้คุลากรทกุระดบัตระหนกัถึงความส าคญั 
มีความเขา้ใจ ตลอดจนมีส่วนร่วมความรบัผิดชอบต่อการปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งจะ
สนับสนุนใหห้น่วยงานสามารถบรรลเุป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ยังมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลกับรรษัท 
ภิบาลและการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยใหธ้นาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

▪ แนวทางการก ากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจการเงนิ (Consolidated Supervision)  

ธนาคารมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวม 19 บริษัท ประกอบดว้ย 4 กลุ่ม คือ  กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่
เก่ียวขอ้งกับสินเชื่อ ธุรกิจหลกัทรพัย ์ธุรกิจประกันภยั และธุรกิจสนบัสนุนงานของธนาคาร โดยธนาคารไดก้ าหนดนโยบาย 
และแนวทางการบรหิารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ของธนาคารแห่งประเทศไทย และในแนวทางเดียวกนักบัการบรหิารความเสี่ยงของธนาคาร   

นอกจากนี ้ธนาคารก าหนดใหบ้ริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินอย่างสม ่าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส  าคญั โดยมีการติดตามผล
การบรหิารจดัการความเสี่ยงของแต่ละบรษิัทอย่างใกลช้ิด 

ธนาคารสนับสนุนและดูแลใหบ้ริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญตามเกณฑ์การประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ( Internal Capital Adequacy Assessment Process : 
ICAAP) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านตลาด ด้านสภาพคล่อง ด้านปฏิบัติการ ด้านชื่อเสียง และด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัดฝึกอบรมและใหค้วามรูแ้ก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ก ากับดูแลใหม้ีการก าหนดดัชนีชีว้ัดความเสี่ ยง 
(KRI) เพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความ
เสี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินและคณะกรรมการธนาคาร ท าใหก้ารบรหิารความเสี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีการพฒันา
เป็นล าดบั 

▪ โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 

ธนาคารจัดโครงสรา้งองคก์รใหส้ามารถสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงดา้นต่างๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมี
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานและสายการรายงานไว้อย่างชัดเจน ส าหรับโครงสร้างการบริหา รความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบด้วย 
คณะกรรมการระดับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ไดแ้ก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยง นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการขึน้อีกหลาย
ชดุที่ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสงู เพื่อท าหนา้ที่ในการบรหิารความเสี่ยงดา้นต่างๆ ของธนาคาร ไดแ้ก่ คณะกรรมการจดัการ 
คณะกรรมการบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน คณะกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ และคณะกรรมการนโยบาย
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เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุดจะแสดงใน ส่วนที่ 2 ขอ้ที่ 8 โครงสรา้งการจัดการ และ 
ขอ้ที่ 9 การก ากบัดแูลกิจการ 

3.2 ความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยง 

3.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายอนัเนื่องมาจากคู่สญัญาไม่สามารถปฏิบตัิตามที่ไดต้กลงและระบไุวใ้นสญัญา 
รวมถึงการที่คู่คา้ของธนาคารถูกปรบัลดอันดับความเสี่ยง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรายได ้และการด ารงเงินกองทุนของ
ธนาคาร ซึ่งธนาคารใหค้วามส าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต ทัง้ในระดับลูกคา้และระดับพอรต์ โดยระบบการ
บริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคาร ประกอบดว้ยกระบวนการที่ส  าคญั คือ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง 
การติดตามและควบคมุความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง 

ธนาคารยังคงใหค้วามส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างต่อเนื่อง อาทิ การทบทวนและปรับปรุง
นโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงดา้นเครดิต รวมถึงการติดตามคุณภาพสินเชื่อที่อนุมัติผ่าน Loan Factory และการ
ก าหนดเกณฑม์าตรฐานส าหรบัเงื่อนไขสินเชื่อต่างๆ การก าหนด Standard Credit Term and Condition ส าหรบัลกูคา้สินเชื่อ
ธุรกิจขนาดใหญ่ เกณฑ ์Underwriting Criteria และ Product Program ส าหรบัลกูคา้รายย่อยและลกูคา้สินเชื่อธุรกิจขนาด
กลาง เป็นตน้ เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและการเติบโตทางธุรกิจควบคู่กบัการบรหิารจดัการความเสี่ยงโดยรวมใหอ้ยู่ใน
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได ้การบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิตจ าแนกตามกลุม่ลกูคา้มีดงันี ้

▪ สินเช่ือรายย่อยและสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็ก 

ธนาคารไดม้ีการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อ Underwriting Criteria และ Product Program 
ส าหรบัสินเชื่อรายย่อย ใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจุบนั และตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย 
โดยไดม้ีการปรับปรุงหลักเกณฑก์ารพิจารณาสินเชื่อ ส  าหรับกลุ่มสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Loan) สินเชื่อบุคคล
(Personal Loan) สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME) เช่น คณุสมบตัิผูกู้ ้วงเงินกู ้ระยะเวลาการกู ้ความสามารถในการช าระหนี ้
การใชม้ลูค่าหลกัประกัน เพื่อใหส้อดคลอ้งกับผลิตภณัฑใ์หม่ๆ อีกทัง้ธนาคารไดม้ีการพฒันาปรบัปรุงประสิทธิภาพเครื่องมือ
ในการวดัระดบัความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ รวมถึงสรา้งความสามารถในการแข่งขนัเชิงธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยใหก้ารบริหารความ
เสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินธุรกิจและสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธข์องธนาคาร ทัง้นีส้  าหรบัสินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศยัยงัคงให้
สินเชื่อภายใตก้ลุม่บรษิัทพฒันาอสงัหารมิทรพัยช์ัน้น าของประเทศ ส าหรบัสินเชื่อสว่นบคุคลการใหส้ินเชื่อสว่นใหญ่อยู่ในกลุม่
ลูกคา้จากหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ และหน่วยงานที่มีขอ้ตกลงกับธนาคาร ส  าหรบัสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กไดม้ีการ
พฒันาผลิตภณัฑใ์หไ้ปเป็นไปแนวทางเดียวกบัยทุธศาสตรข์องธนาคาร เพื่อขยายการใหส้ินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง 

▪ สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางและสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่  

ธนาคารมีการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมิน ควบคมุ ติดตาม และรายงานสถานะของ Portfolio ในระดบัรายลกูคา้ 
โดยการออกแบบและพฒันากระบวนการท างานเพื่อแจง้เตือนสญัญาณความเสี่ยงล่วงหนา้ ผ่านระบบงาน Early Warning 
System (EWS) เพิ่มขึน้ โดยแยกเป็นการแจง้เตือนล่วงหนา้ส าหรบัลูกคา้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size M (Early Warning 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หนา้ที่ 59 

 

System - EWS for SME-M) ส  าหรบัลกูคา้ธุรกิจขนาดกลาง Size L (Early Warning System - EWS for SME-L) และส าหรบั
ลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ (Early Warning System - EWS for Wholesales) 

1. กระบวนการแจง้เตือนล่วงหนา้ส าหรบัลกูคา้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size M : ระบบ EWS for SME-M จะท า
การส่งสญัญาณเพื่อแจง้เตือนพฤติกรรมของลกูคา้ที่ประมวลผลมาจากแบบจ าลองทางสถิติ ประกอบกับการก าหนดขัน้ตอน
การพิจารณา (Workflow) ในการท างานตามระดบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เชื่อมโยงความสมัพนัธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงิน
สินเชื่อโดยอตัโนมตัิผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และการแกไ้ข การปรบัปรุงคณุภาพหนีผ้่านระบบงาน Turnaround 
System (TA) ท าใหธ้นาคารสามารถดูแลลูกคา้สินเชื่อตัง้แต่แรกเริ่มของการเบิกใชเ้งินกูก้ับธนาคาร ไปจนถึงกระบวนการ
ติดตามดแูลลกูคา้ต่อเนื่องรายวนัจนครบก าหนดระยะเวลาของการต่ออายุวงเงินสินเชื่อรายปีอย่างครบวงจร โดยระบบงาน 3 
ระบบ EWS ระบบ CR และระบบ TA ท างานควบคู่และสมัพนัธก์นัตลอดเวลาในรูปแบบ End-to-end Process 

2. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ 
ขนาดใหญ่ : ระบบ EWS จะท าการส่งสญัญาณเพื่อแจง้เตือนพฤติกรรมของลกูค้าที่ประมวลผลมาจากแบบจ าลองทางสถิติ 
ประกอบกบัการก าหนดขัน้ตอนการพิจารณา (Workflow) ในการท างานตามระดบัความเสี่ยงที่เกิดขึน้ เชื่อมโยงความสมัพนัธ์
กับการทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อโดยอตัโนมตัิผ่านระบบงาน Credit Review (CR) และมีการแจง้เตือนเพื่อทบทวนการจดั
อนัดบัความเสี่ยงในระบบ Credit Rating ผ่านระบบ EWS 

ระบบงาน EWS ยงัมีฟังกช์นัการแจง้เตือนและติดตามความเสี่ยงของลกูคา้เป็นรายวนั อาทิ การแสดงประวตัิระดบั
ความเสี่ยงยอ้นหลงั 12 เดือนล่าสดุ การรายงานจ านวนวันคา้งช าระแต่ละช่วงอายุจ าแนกตามหน่วยงานสินเชื่อ เพื่อน ามา
ช่วยในการติดตามและควบคุมคุณภาพสินเชื่อ การติดตามความเสี่ยงลกูค้ากลุ่มโรงสีและพืชไร่ การติดตามการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขจ าน าหุน้ การแจง้เตือนต่ออายุและทบทวนสินเชื่อ รวมถึงการแจง้เตือนทบทวนความเหมาะสมของอนัดบัความเสี่ยง 
(Credit Rating) เพื่อแจง้ใหเ้จา้หนา้ที่สินเชื่อไดต้ิดตามทบทวนสินเชื่อ ซึ่งจะช่วยใหส้ินเชื่อไดท้  าการทบทวนความเสี่ยงทกุดา้น
ของลกูคา้ ทัง้ดา้นการเงิน สภาพคล่อง การด าเนินธุรกิจ การติดตามทบทวนความสามารถในการช าระหนี ้งบการเงิน การใช้
วงเงินและเงื่อนไขสินเชื่อ โดยธนาคารก าหนดความถ่ีในการทบทวนสินเชื่อตามคณุภาพลกูหนี ้ทัง้นี ้หากมีสญัญาณบ่งชีว่้ามี
เหตกุารณห์รือปัจจยัเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ ไดก้ าหนดใหท้ าการทบทวนก่อนระยะเวลาที่ก าหนด สง่ผลใหก้ระบวนการติดตามลกูคา้ใน
กลุ่มดงักล่าวมีการติดตามและบริหารจดัการความเสี่ยง (Risk) ไดอ้ย่างเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั และธนาคารยงัสามารถ
เพิ่มโอกาส (Opportunity) ในการแนะน าผลิตภณัฑส์ินเชื่อที่เหมาะสมใหก้บัลกูคา้ได ้และยงัช่วยใหก้ระบวนการติดตามการ
ปฏิบตัิตามนโยบายสินเชื่อสามารถท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีขอ้มลูการติดตามแสดงผ่านระบบงาน 

ส าหรบัลกูคา้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง Size L และลกูคา้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยงัไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการจดั
อนัดบัความเสี่ยง (Credit Rating) เพื่อเป็นเครื่องมือประกอบการอนุมตัิและการบริหารความเสี่ยงพอรต์สินเชื่อ รวมถึงใชใ้น
การก าหนดราคา นอกจากนี ้ยงัไดจ้ดัใหม้ีกระบวนการควบคมุและติดตามระดบัความเสี่ยงของลกูคา้รายใหญ่ในระดบักลุ่ม
ลกูคา้ (Single Lending Limit หรือ SLL) ตามเกณฑท์ี่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด โดยการควบคมุและติดตามปริมาณ
ความเสี่ยงดา้นเครดิตของลกูคา้รายใหญ่ผ่านระบบงาน Credit Exposure Monitoring (CEM) ซึ่งเป็นการติดตามทัง้ในระดบั
รายลกูคา้ (Single Risk) รายกลุม่ลกูคา้ (SLL Counterparty Risk) รวมถึงรายอตุสาหกรรม (Industry Risk) โดยประมวลผล
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ความเสี่ยงดา้นเครดิตที่ครอบคลุมปริมาณธุรกรรมทั้ง 4 ประเภท ไดแ้ก่ สินเชื่อ การลงทุน ภาระผูกพัน และธุรกรรมที่มี
ลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื่อ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่มีกับกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารดว้ย เพื่อสะทอ้นปริมาณความเสี่ยงดา้น
เครดิตที่มกีบัธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

ธนาคารยังคงตระหนักถึงการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงคุณภาพและขอ้มูลเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ โดยได้
พฒันาต่อยอดระบบงานฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Credit Risk Data Mart) ที่ท  าการรวบรวมและจัดเก็บขอ้มลูสารสนเทศจาก
ระบบงานฐานขอ้มลูต่างๆ อาทิ ขอ้มลูการพิจารณาอนมุตัิสินเชื่อ ขอ้มลูพฤติกรรมการช าระหนี ้และขอ้มลูคณุภาพสินเชื่อ เป็น
ตน้ ธนาคารไดใ้ชฐ้านขอ้มูล Credit Risk Data Mart ในการพัฒนาแบบจ าลองทางสถิติส  าหรบัการบริหารความเสี่ยงด้าน
เครดิต การประมวลผลการจัดระดับความเสี่ยงของลูกคา้เพื่อการติดตามและทบทวนสินเชื่อ และใชใ้นการบริหารจัดการ
ติดตามคณุภาพสินเชื่อเพื่อใหธ้นาคารรูแ้ละประเมินไดว่้าลกูคา้มีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงดา้นเครดิตอย่างไร โดยการแจง้
เตือนอัตโนมัติผ่านระบบงาน EWS End-to-end Process ทัง้นี ้การบริหารจัดการฐานข้อมูลดังกล่าวยังรองรบัการพัฒนา
แบบจ าลองความเสี่ยงดา้นเครดิตส าหรบัการวัดมูลค่าผลการดอ้ยค่าจากความเสี่ยงดา้นเครดิต ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 (IFRS9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน หลกัเกณฑก์ารวดัมลูค่า : การดอ้ยค่า โดยการ
รบัรูแ้ละการวดัมลูค่าของค่าเผื่อผลขาดทนุของสินทรพัยท์างการเงิน ที่ตอ้งมีการประเมินการเปลี่ยนแปลงทางดา้นเครดิต  

ธนาคารยงัพฒันารายงาน Industry Direction หรือการแบ่งกลุม่อตุสาหกรรมตามระดบัความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทาง
ในการบริหารจัดการพอรต์สินเชื่อรายอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดใหม้ีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อประเมินผล
กระทบที่มีต่อพอรต์สินเชื่อ และความเพียงพอของเงินกองทุนตลอดจนการติดตาม / รายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ควบคมุความเสี่ยงดา้นสินเชื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการบรหิารความเสี่ยงดา้นเครดิต และเป็นไปตามแนวนโยบายการก ากบัดแูล
ความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานก ากบัต่างๆ  

▪ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการให้สินเช่ือ 

ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของการใหส้ินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือธุรกรรมที่มี
ลกัษณะคลา้ยการใหส้ินเชื่อแก่ลกูหนีแ้ละกลุ่มลกูหนี ้ตามหลกัเกณฑก์ารก ากับลกูคา้รายใหญ่ที่ทางการก าหนด นอกจากนี ้
ธนาคารมีการก าหนดปริมาณการท าธุรกรรมสูงสุดส าหรบัธุรกิจแต่ละประเภท (Sector Limit) และปริมาณการท าธุรกรรม
สงูสดุในแต่ละประเทศ (Country Limit) เพื่อใหม้ีการกระจายความเสี่ยงและควบคมุไม่ใหเ้กิดการกระจกุตวัดา้นเครดิตอย่างมี
นยัส  าคญั โดยมีการติดตามความเสี่ยงอย่างใกลช้ิดและมีการทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

นอกจากนี ้ธนาคารดแูลความเสี่ยงของประเทศคู่สญัญาโดยก าหนดวงเงินหรือเพดานสงูสดุ เพื่อควบคมุความเสี่ยง
ในการท าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับธนาคารต่างประเทศ และธุรกรรมการใหส้ินเชื่อ ลงทุน และภาระผูกพนั ส  าหรบัลกูคา้
หรือคู่สญัญาที่มีภูมิล  าเนาอยู่ในประเทศต่างๆ และยังควบคุมความเสี่ยงโดยธนาคารก าหนดใหม้ีการรายงานการใชว้งเงิน 
ของหน่วยงานต่างๆ ทุกสิน้เดือน เพื่อดแูลใหอ้ยู่ภายในกรอบวงเงินสงูสดุที่ก าหนดไว ้และธนาคารยงัมีกระบวนการประเมิน
ความน่าเชื่อถือดา้นเครดิตของประเทศคู่สญัญา โดยใชอ้นัดบัความน่าเชื่อถือจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่ าเชื่อถือภายนอก
ชัน้น าระดบัสากล  
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▪ ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา 

ความเสี่ยงดา้นเครดิตของคู่สญัญา หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอนัเนื่องมาจากคู่สญัญา ไม่ปฏิบัติ
ตามขอ้ตกลงที่ก าหนดไวใ้นสญัญา เช่น ไม่มีการส่งมอบตราสารทางการเงิน หรือไม่ชดเชยความเสียหายตามที่ได ้ตกลงไว ้
เป็นตน้ ส  าหรบัธุรกรรมที่มีการซือ้ขายนอกตลาด (Over-the-counter) ไดแ้ก่ ธุรกรรม Derivatives ธุรกรรมซือ้ขายตราสารหนี ้
และธุรกรรม Repurchase Agreement (Repo) ซึ่งความเสี่ยงของคู่สญัญาก่อใหเ้กิดความเสี่ยงหลกัๆ คือ Pre-settlement 
Risk และ Settlement Risk รวมทัง้ความเสี่ยงจากการลดลงของคณุภาพเครดิตของคู่สญัญา หรือความเสี่ยงจากการถดถอย
ของคณุภาพเครดิตของคู่สญัญา (Credit Valuation Adjustment Risk : CVA) 

ธนาคารไดก้ าหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรบัความเสี่ยงทัง้ Pre-settlement Risk และ Settlement Risk โดยพิจารณา
ถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินและ Credit Rating ของคู่สญัญา เป็นตน้ รวมทัง้ควบคมุ และติดตามการท าธุรกรรมให้
อยู่ภายใตว้งเงินที่ก าหนดเป็นรายวนั นอกจากนีย้งัไดจ้ดัท า Sensitivity Analysis เพื่อทดสอบผลกระทบต่อคู่สญัญาหากเกิด
ภาวะวิกฤติ โดยรายงานคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้มีการคิด CVA Charge ในการ Pricing 
ธุรกรรม Derivatives กบัคู่สญัญา 

ธนาคารควบคมุความเสี่ยงของคู่สญัญาที่เกิดขึน้ดว้ยการลงนามในสญัญา International Swaps and Derivatives 
Association (ISDA) และ Credit Support Annex (CSA) กับคู่สัญญา โดยมีการวางหลักประกันเป็นเงินสดเป็นรายวัน  
รายสปัดาห ์และรายเดือน เม่ือมลูค่ายตุิธรรมของ Derivatives มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า Threshold ที่ก าหนดไว ้

▪ ความเสี่ยงจากสินทรัพยแ์ละภาระผูกพันทางการเงนิทีม่ีการด้อยค่าด้านเครดิต (non-performing) 
หาก non-performing เพิ่มขึน้  ธนาคารตอ้งมีผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected credit 

loss) เพิ่มขึน้  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร  
อย่างไรก็ตาม ธนาคารมีมาตรการควบคมุ non-performing โดยการก าหนดใหห้น่วยงานอ านวยสินเชื่อควบคมุจ านวน non-
performing  มีกระบวนการจัดการกับลูกหนีท้ี่อาจมีปัญหาก่อนที่จะกลายเป็นหนี ้ non-performing  รวมถึงการปรบัปรุง
อ านาจในการอนุมตัิสินเชื่อ และปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้เพื่อใหก้ระบวนการในการพิจารณามีประสิทธิภาพและควบคมุความ
เสี่ยงไดด้ีขึน้ นอกจากนี ้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงลกูคา้ที่ธนาคารพฒันาอย่างต่อเนื่อง ก็จะช่วยใหก้ระบวนการคดัลกูคา้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ดว้ย 

อย่างไรก็ตามจากการที่ธนาคารไดม้ีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์ี่ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นการชั่วคราวในระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรการช่วยเหลือ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนดถึงการจดัชัน้กรณีมีการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีด้ว้ยการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ซึ่งอาจช่วย
ชะลอการเพิ่มขึน้ของลูกหนีท้ี่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (non-performing) รวมถึงคุณภาพสินทรพัย์ในปัจจุบันอาจยังไม่
สะทอ้นถึงภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัดว้ยเช่นกนั  (รายละเอียดแนวทางของธปท.เรื่องแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนี ้
ที่ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณท์ี่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในส่วนที่ 1 ขอ้ 2.5.3 นโยบายการควบคุมดแูล การ
อนมุตัิสินเชื่อ และการติดตามลกูหนี)้ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หนา้ที่ 62 

 

 

3.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจไดร้บัความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะที่อยู่ในงบแสดงฐานะทาง
การเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้าโภคภัณฑ ์ที่มี
ผลกระทบในทางลบต่อรายไดแ้ละเงินกองทนุของธนาคาร 

ธนาคารใหห้น่วยงานของสายงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท  าธุรกรรม (Front Office) ท า
หนา้ที่ในการควบคมุดแูลความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามแนวทางการก ากับดแูลความเสี่ยง
ดา้นตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายบรหิารความเสี่ยงดา้นตลาดของธนาคาร โดยมีการก าหนดกรอบเพดาน
หรือตัวบ่งชีค้วามเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรบัได ้เช่น ฐานะในบัญชีเพื่อการคา้ ซึ่งติดตามจากมูลค่าหรือฐานะการลงทุน  
ผลขาดทุนสงูสดุ ตวัวดัความเสี่ยงทางสถิติ ไดแ้ก่ Value at Risk (VaR) และตวัวดัค่าความอ่อนไหว (Sensitivity) ส่วนฐานะ
ในบญัชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารติดตามจากการเปลี่ยนแปลงการลดลงของรายไดด้อกเบีย้สทุธิต่อปี (Net Interest Income 
Change) และการเปลี่ยนแปลงของมลูค่าเศรษฐกิจ (Economic Value Change) โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรบักรณีเกิน
เพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ไดร้ับอนุมัติไว ้รวมทั้งมีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต 
(Stress Testing)  อย่างสม ่ าเสมอ นอกจากนี ้ยังมีการจัดท าระเบียบผลิตภัณฑ์ (Product Program)  และ Product 
Assessment ส าหรบัการท าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินประเภทใหม่ พรอ้มกับการพัฒนารูปแบบรายงาน ระบบงาน และ
เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินและควบคมุความเสี่ยงใหม้ีประสิทธิภาพ และสามารถรองรบัการท าธุรกรรมที่มีความซบัซอ้นมาก
ขึน้ 

ธนาคารควบคุมดแูลความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินโดยการติดตามจากตัวบ่งชีค้วามเสี่ยงประเภท
ต่างๆ และก าหนดใหบ้รษิัทฯ น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานรว่มกับผลการบรหิารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลความเสี่ยงเป็นประจ า 

โดยปี 2563 บญัชีเพื่อการคา้ยงัคงอยู่ภายใตก้รอบเพดาน หรือตวับ่งชีค้วามเสี่ยงที่ไดร้บัอนมุตัิ 

▪ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื่อการธนาคาร 

เป็นความเสี่ยงที่รายไดห้รือเงินกองทุนไดร้บัผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ของร ายการ
สินทรัพย ์หนีส้ิน และรายการนอกงบแสดงฐานะทางการเงินทัง้หมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบีย้ (Rate Sensitive 
Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี ้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading 
Account) รวมถึงรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายอ่ืนที่สมัพนัธก์บัอตัราดอกเบีย้ 

ในปี 2563 ทั่ วโลกได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ  COVID-19 ส่งผลให้
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ลดอัตราดอกเบี ้ยนโยบายของประเทศไทยมาที่อัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ซึ่งคณะกรรมการฯ (กนง.) ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยยงัฟ้ืนตวัไดช้า้ ตลาดแรงงานยงัคงเปราะบาง ซึ่งกดดนัการบริโภคของ
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ภาคเอกชน ขณะที่การใชจ้่ายภาครฐัมีแนวโนม้ต ่ากว่าที่ประเมินไว ้ทัง้นีค้าดว่าจะใชเ้วลาประมาณ 2 ปี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศถึงจะกลบัสูภ่าวะปกติ 

อย่างไรก็ตามธนาคารไดม้ีการติดตามควบคุมความเสี่ยงดา้นอัตราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้ซึ่งมีการ
ก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชีว้ัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายไตรมาส การก าหนดใหน้ าเสนอ
ข้อมูลภาวะอัตราดอกเบีย้ ภาวะเศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุน ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อคณะกรรมการบริหาร
สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน และน าเสนอรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้
ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรบัหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดบัที่ไดร้บัอนมุตัิ 

▪ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Risk) ในบัญชีเพื่อการค้า 

เป็นความเสี่ยงที่รายไดห้รือเงินกองทุนไดร้บัผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอตัราดอกเบีย้มีผล
ต่อฐานะการถือครองของตราสารหนีแ้ละอนพุนัธท์างการเงินที่อา้งอิงอตัราดอกเบีย้ในบญัชีเพื่อการคา้ 

ปี 2563 อตัราดอกเบีย้สกุลบาทของประเทศไทยปรบัตวัลดลงจากปีก่อน เนื่องจากปัจจยัต่างๆ เช่น ผลกระทบจาก
การระบาดของ COVID-19 จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐฯ ที่ลดลง การแข็งค่าของค่าเงินบาท เป็นตน้ ทั้งนี ้
ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยง
และดชันีชีว้ดัความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจดัท ารายงานการบริหารความเสี่ยงน าเสนอต่อผูบ้ริหาร
ระดบัสงูเป็นรายวนั น าเสนอต่อคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรบัหาก
เกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดบัที่ไดร้บัอนมุตัิ 

▪ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange Rate Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่รายไดห้รือเงินกองทนุไดร้บัผลกระทบในทางลบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน เนื่องมาจาก
การท าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรพัยห์รือหนีส้ินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมลูค่าที่เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกลุเงินทอ้งถิ่นแลว้ ท าใหม้ลูค่าทางบญัชีของธนาคาร
ลดลง รวมถึงการลดลงของรายไดห้รือเกิดผลขาดทนุจากการคา้เงินตราต่างประเทศ 

ปี 2563 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวนอย่างมาก โดยมีปัจจัยหลกัคือ การเกิดวิกฤตการณแ์พร่ระบาดทั่วโลกของ  
COVID-19 ท าใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว และท าใหค้่าเงินบาทอ่อนค่ามากที่สดุในช่วง
มีนาคม - เมษายน อย่างไรก็ตามค่าเงินบาทกลบัมาแข็งค่าในช่วงปลายปี ซึ่งสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ในการพฒันาวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ส่งผลใหน้กัลงทนุมีความเชื่อมั่นมากขึน้ ทัง้นี ้ธนาคารกรุงไทยมีการติดตามควบคมุความเสี่ยงดา้นอตัรา
แลกเปลี่ยนใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้โดยการก าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีชีว้ัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะ
วิกฤตเป็นรายเดือน การจดัท ารายงานการบรหิารความเสี่ยงน าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการก ากบัดแูล
ความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทัง้ไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิรองรบัหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดบัที่ไดร้บัอนมุตัิ 

▪ ความเสี่ยงจากราคาตราสารทุน (Equity Price Risk) 
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เป็นความเสี่ยงที่รายไดห้รือเงินกองทุนไดร้บัผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน ท า
ใหม้ลูค่าของกลุม่หลกัทรพัยก์ารลงทนุเพื่อคา้ของธนาคารลดลง 

ปี 2563 ดชันีตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศไทยมีความผนัผวนอย่างมากท่ามกลางสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ  
COVID-19 โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2563 ดชันีฯ ไดป้รบัตวัลดลงอย่างรุนแรงประมาณ 215 จุดในช่วงเวลาหนึ่งเดือน (ลดลง
จาก 1,340.52 เป็น 1,125.86 จุด) รวมทัง้ภายในเดือนดงักล่าวไดเ้กิดเหตกุารณ ์Circuit Breaker ถึง 3 ครัง้ จากตวัเลขผูต้ิด
เชือ้ในประเทศที่เพิ่มขึน้อย่างทวีคูณก่อนการ Lockdown ของประเทศ ทัง้นีก้ารลดดอกเบีย้ของธนาคารกลางสหรฐัอเมริกา 
(Federal Reserve Bank) และคณะกรรมการนโยบายการเงินของประเทศไทยในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคมตามล าดบั 
ยงัเป็นปัจจยัเสรมิที่ก่อใหเ้กิดความผนัผวนของตลาดเช่นกนั 

ทัง้นี ้ธนาคารมีการติดตามควบคมุความเสี่ยงดา้นราคาตราสารทุนใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้โดยการก าหนดกรอบ
เพดานความเสี่ยงและดัชนีชีว้ัดความเสี่ยง การทดสอบภาวะวิกฤตเป็นรายเดือน การจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง
น าเสนอต่อผูบ้ริหารระดบัสงูเป็นรายวนั คณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิ
รองรบัหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดบัที่ไดร้บัอนมุตัิ 

▪ ความเสี่ยงจากราคาสินค้าโภคภัณฑ ์(Commodity Price Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่รายไดห้รือเงินกองทนุไดร้บัผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินคา้โภคภณัฑ ์
ปี 2563 ราคาสินคา้โภคภณัฑม์ีความผนัผวน เช่น น า้มนัดิบ เป็นตน้ โดยธนาคารยงัไม่มีนโยบายถือครองฐานะดังกล่าว จึง
ด าเนินการบรหิารความเสี่ยงในลกัษณะ Back to Back 

3.2.3 ความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk) 

ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control) บุคลากร (People) ระบบงานของธนาคาร (System) หรือ
เหตุการณภ์ายนอก (External Event) รวมถึงความเสี่ยงดา้นกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
และความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง (Reputational Risk) 

ธนาคารดแูลและใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ โดยยึดหลกัการบรหิารจดัการความเสี่ยง 3 
ขัน้ ไดแ้ก่ 

ขัน้ที่ 1 คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานสนบัสนนุต่างๆ มีความรูค้วามเขา้ใจในความเสี่ยงที่เกิดขึน้กบักระบวนการ
ท างานและความเสี่ยงที่มีอยู่ของหน่วยงานตนเองดีที่สุดในฐานะเจ้าของความเสี่ยง  (Risk Owner) มีหน้าที่ระบุ ประเมิน 
ควบคมุและติดตามความเสี่ยง พรอ้มทัง้รายงานต่อผูบ้รหิารหน่วยงาน และมีเจา้หนา้ที่ประสานงานความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ 
(Operational Risk Officer : ORO) เพื่อท าหนา้ที่ประสานกับฝ่ายบริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบัติการซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดแูล
ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ ทัง้ดา้นการใชเ้ครื่องมือและการบรหิารจดัการความเสี่ยงใหเ้ป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารก าหนด 

ขัน้ที่ 2 คือ หน่วยงานดา้นการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมก ากับดแูลดา้นต่างๆ ท าหนา้ที่สนบัสนุนเครื่องมือ 
แนวทาง และวิธีการใหห้น่วยงานในขัน้ที่ 1 ใชใ้นการบรหิารจดัการความเสี่ยง 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หนา้ที่ 65 

 

ขัน้ที่ 3 คือ หน่วยงานดา้นการตรวจสอบ ท าหนา้ที่ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการด าเนินธุรกิจและบรหิารจดัการ
ความเสี่ยง เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่คณะกรรมการชดุต่างๆ ว่าการบริหารจดัการความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายใน
ของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ธนาคารไดก้ าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยงเพื่อใชใ้นการบรหิารจดัการความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการในภาพรวมของธนาคาร
ระดบัองคก์ร โดยมีการก าหนดระดบัความเสี่ยงที่ยอมรบัได้ (Risk Appetite) และระดบัความเสี่ยงที่ทนได ้(Risk Tolerance) 
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งการควบคุมความเสี่ยงผ่ านมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating  
Procedure : SOP) และผ่านมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ทัง้ในลกัษณะการป้องกันและการตรวจพบ เพื่อลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงปอ้งกนัและลดความเสียหายอนัอาจเกิดขึน้กบัธนาคารและลกูคา้ของธนาคาร 

ธนาคารก าหนดแนวทางการบรหิารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐาน โดยจะเนน้การปรบัปรุงกระบวนการเพื่อปอ้งกนัความ
เสี่ยง (Risk Prevention) และการจดัการความเสี่ยงไดอ้ย่างทนัท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายต่อธนาคารและลูกคา้ โดย
ก าหนดใหห้น่วยงานต่างๆ จะมีการบรหิารความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ ซึ่งประกอบดว้ยการระบุ ประเมิน ควบคมุ ติดตาม และ
รายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ผ่านเครื่องมือที่ก าหนดไว้ อาทิ การจัดเก็บและรวบรวมขอ้มูลความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Loss Data Collection) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง (Risk 
Control Self  Assessment :  RCSA)  และการก าหนดดัชนีชี ้วัดความเสี่ ยงด้านปฏิบัติการ  (Operational Key Risk  
Indicator : KRI)   

การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการด าเนินธุรกิจของธนาคารอย่างกวา้งขวาง ทัง้การท าธุรกรรม การออก
ผลิตภณัฑห์รือบริการทางการเงินรูปแบบต่างๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่ตอ้งการ
ความทันสมัยและความสะดวก พัฒนาการต่างๆ เหล่านี ้ แม้ว่าอาจท าให้ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการมีแนวโน้มสูงขึน้  
แต่ธนาคารก็มีการก าหนดกระบวนการในการพิจารณาความเสี่ยงในขั้นตอนการออกผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ  โดย
ก าหนดใหห้น่วยงานตอ้งท าการประเมินความเสี่ยงและประสิทธิภาพของการควบคมุความเสี่ยง ผ่านขัน้ตอนการท า Product 
Assessment ส าหรบัการออกผลิตภัณฑใ์หม่ / การปรบัปรุง เพื่อใหม้ั่นใจว่าความเสี่ยงที่มีนยัส  าคญัต่างๆ ไดร้บัการบริหาร
จดัการและปอ้งกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคารและลกูคา้ของธนาคารได ้

นอกจากนี ้ธนาคารยังมีการจัดการและควบคุมความเสี่ยงอันเกิดจากการใช้บริการจากผู้ให้บริ การภายนอก 
(Outsourcing) และการรบัใหบ้ริการแก่ธุรกิจทางการเงินหรือทางการ (Insourcing) รวมไปถึงมีการก าหนดใหม้ีแผนรองรบั
กรณีผู้ใหบ้ริการภายนอกไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพื่อใหม้ั่นใจไดว่้าจะไม่เกิดผลกระทบต่อการใหบ้ริการแก่ลูกค้าของ
ธนาคาร 

ส าหรบัความเสี่ยงที่เกิดจากเหตกุารณภ์ายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคมุของธนาคาร และอาจสง่ผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกรรมหลกัของธนาคาร ธนาคารมีการก าหนดนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ  (Business Continuity 
Management Policy : BCM Policy) และมีการจัดท าแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  (Business Continuity  
Plan : BCP) ส  าหรบัธุรกรรมหลกัของธนาคารเพื่อรองรบัความเสี่ยงดงักล่าว เพื่อใหม้ีความมั่นใจว่าแมใ้นภาวะฉุกเฉินหรือ
ภาวะวิกฤต ธนาคารยังสามารถใหบ้ริการแก่ลูกคา้ของธนาคารไดอ้ย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดใหม้ีการทดสอบแผนอย่าง
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สม ่าเสมอ รวมไปถึงมีการทดสอบแผนฯ ร่วมกับผูใ้หบ้ริการภายนอกที่ธนาคารใชบ้ริการ เพื่อปรบัปรุงแผนใหม้ีประสิทธิภาพ 
และยงัเป็นการสรา้งความมั่นใจใหท้ัง้กบัพนกังานและลกูคา้ของธนาคารดว้ย 

ทัง้นี ้ธนาคารจะมีการสรุปขอ้มลูสถานะความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการของธนาคาร วิเคราะหห์าสาเหตุ และรายงานต่อ
ผูบ้ริหารระดบัสูงและคณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยง (ROC) เป็นประจ าทุกเดือน เพื่อทราบและบริหารจัดการสถานะ
ความเสี่ยงที่มีอยู่และสนบัสนนุการตดัสินใจทางธุรกิจ 

3.2.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ธนาคารไม่สามารถช าระหนีส้ินหรือภาระผกูพนัเมื่อ
ถึงก าหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรพัยเ์ป็นเงินสดได ้หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนไดเ้พียงพอ หรือสามารถจัดหา
เงินทนุไดด้ว้ยตน้ทนุที่สงูเกินกว่าระดบัที่ยอมรบัได ้ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อรายไดแ้ละเงินกองทนุของธนาคาร 

ปี 2563 ภาพรวมสภาพคลอ่งในตลาดเงินมีการปรบัตวัเพิ่มสงูขึน้จากปีที่ผ่านมา จากการระบาดของ COVID-19 จึง
ท าใหก้ารออกผลิตภัณฑเ์งินฝากประจ าเพื่อระดมสภาพคล่องของธนาคารนั้นชะลอตัวลงดว้ย ทั้งนีธ้นาคารไดม้ีการออก
ผลิตภณัฑเ์งินฝากเพื่อรกัษาฐานลกูคา้ โดยมุ่งเนน้การเติบโตของเงินฝากที่เป็นเงินฝากออมทรพัยท์ี่มีอตัราดอกเบีย้พิเศษ เพื่อ
เป็นทางเลือกใหก้ับลกูคา้ โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีการด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่อง (Liquidity Coverage Ratio : 
LCR) และ Net Stable Funding Ratio (NSFR) สงูกว่าเกณฑท์ี่ ธปท. ก าหนดไว ้

ทัง้นี ้ธนาคารมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งใหส้อดคลอ้งกับกลยุทธข์อง
ธนาคาร สภาวะตลาด และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของสถาบนัการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารมีกระบวนการบรหิารความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งที่ส  าคญั ดงันี ้

1. การระบคุวามเสี่ยง 

การบริหารความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องจะมีการวิเคราะหแ์หล่งที่มาของความเสี่ยงจากโครงสรา้งงบดลุเพื่อระบุถึง
ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องของธนาคาร โดยพิจารณาจากลกัษณะของแหล่งที่มาและแหล่งใชไ้ปของสภาพคล่อง รวมทัง้
ความสามารถในการเปลี่ยนสินทรพัยต์่างๆ ใหเ้ป็นเงินสด 

2. การวดัความเสี่ยง 

ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องสามารถวดัไดจ้ากประมาณการกระแสเงินสดรบัและจ่าย รวมถึงภาระผูกพนันอกงบดลุ 
เพื่อดฐูานะสภาพคลอ่งในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ (Liquidity Gap) หรือการวิเคราะหอ์ตัราสว่นทางการเงิน เพื่อทราบถึงแนวโนม้
ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง นอกจากนีธ้นาคารไดก้ าหนด Survival Period ที่ธนาคารสามารถบริหารสภาพคล่องไดอ้ย่าง
เพียงพอในการด าเนินธุรกิจภายใตส้ถานการณวิ์กฤตที่ธนาคารเป็นผูก้  าหนด 

3. เพดานหรือตวับ่งชี ้(Trigger) ความเสี่ยง และการควบคมุความเสี่ยง 

ธนาคารควบคุมความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง โดยก าหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใหม้ีการ
ติดตามดูแลฐานะสภาพคล่องและรายงานต่อคณะกรรมการที่ไดร้ับมอบหมายอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีการก าหนดเพดาน
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หรือตวับ่งชี ้(Trigger) ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องทัง้สกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศที่มีนยัส  าคญั โดยอนุมตัิจาก
คณะกรรมการธนาคาร เพื่อใชค้วบคมุความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งใหอ้ยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้

4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง 

ธนาคารมีการติดตามและรายงานฐานะสภาพคล่องอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
ผูบ้ริหารระดบัสงู และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ที่รบัผิดชอบในการบริหารและจดัการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่องไดร้บัทราบถึง
ฐานะและระดบัความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อเตรียมจดัหาแหลง่เงินทนุใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการหรือลดความเสี่ยงที่จะขาดสภาพ
คลอ่ง 

นอกจากนีแ้ลว้ ธนาคารมีการทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงดา้นสภาพคลอ่งเป็นรายไตรมาส ตามกรอบนโยบายการ
ทดสอบภาวะวิกฤตของธนาคาร โดยใชส้ถานการณท์ี่ธนาคารก าหนดขึน้เอง ซึ่งแบ่งออกได ้ 3 กรณี ไดแ้ก่ (1) ภาวะวิกฤตที่
เกิดขึน้กับธนาคารเอง (Institution-specific Crisis) (2) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึน้กับระบบสถาบันการเงินและส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของธนาคาร (Market-wide Crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทัง้สองปัจจัย (Combination of 
Both) โดยในแต่ละสถานการณจ์ าลองจะสมมติใหม้ีการเบิกถอนเงินฝากของลกูคา้แต่ละประเภทในสดัส่วนที่ต่างกัน สภาพ
คล่องในตลาดสินทรัพยส์ภาพคล่องลดลง ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นตน้ นอกจากนี ้
ธนาคารมีการปรบัขอ้มลูใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมที่เกิดขึน้จริงทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และธนาคารไดจ้ดัท าแผน
ฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรบัภาวะวิกฤตโดยค านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณจ์ าลองซึ่งแผนฉุกเฉิน
สภาพคลอ่งไดก้ าหนดตวับ่งชีเ้พื่อเตือนภยัส าหรบัวิกฤตการณส์ภาพคลอ่งเพื่อใหธ้นาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจาก
ปัญหาสภาพคลอ่งที่จะเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงทีดว้ยค่าใชจ้่าย/ตน้ทนุที่สมเหตสุมผล 

▪ การบริหารจัดการเงนิกองทุน 

ธนาคารไดด้ าเนินการบริหารจดัการเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทัง้ใน
ระดบัธนาคารและระดบักลุม่ธุรกิจทางการเงิน โดยไดถื้อปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2556 เป็นตน้มา 

การก ากบัดแูลเงินกองทนุตาม Basel III ประกอบดว้ย 3 หลกัการ ดงันี ้

หลักการที่ 1 การด ารงเงินกองทุนข้ันต ่า  ก าหนดใหธ้นาคารตอ้งด ารงเงินกองทุนรองรบัความเสี่ยงดา้นเครดิต 
ดา้นตลาด และดา้นปฏิบตัิการ 

หลักการที่ 2 การก ากับดูแลโดยทางการ  ก าหนดใหธ้นาคารด ารงเงินกองทุนสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต ่าตาม
หลกัการที่ 1 (Pillar I) เพื่อรองรบัความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลมุทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และก าหนดใหธ้นาคาร มีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่ดีโดยธนาคารตอ้งมีกระบวนการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ( ICAAP) โดยค านึงถึงความ
เสี่ยงทกุดา้นของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิกฤตที่เหมาะสม 

หลักการที่ 3 การใช้กลไกตลาดในการก ากับดูแล  ก าหนดใหธ้นาคารตอ้งเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด ารง
เงินกองทุน ระดับความเสี่ยงและระบบบริหารความเสี่ยงของตนเอง เพื่อใหบุ้คคลภายนอกหรือผูม้ีส่วนเก่ียวข้องในตลาด
สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าววิเคราะหแ์ละประเมินความเสี่ยงของธนาคาร ซึ่งจะเป็นกลไกตลาดที่ส  าคัญในการผลักดันให้
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ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี นอกเหนือจากการควบคมุภายในของธนาคารและการก ากับดแูลโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ธนาคารมีการปฏิบตัิตามกระบวนการมาตรฐานในการบรหิารความเสี่ยง และการดแูลความเพียงพอของเงินกองทุน
ตามหลกัเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทยและหลกัปฏิบตัิสากลมาโดยตลอด มีการท า Stress Test ครอบคลมุความเสี่ยง
ที่มีนยัส  าคญัทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤต เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินกองทนุ รวมทัง้ศกึษาผลกระทบ
จากเกณฑ ์Basel lll เพื่อใช้ในการวางแผนเงินกองทุน (Capital Planning) รวมถึงการก าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคาร 

ณ สิน้ปี 2563 ธนาคารมีอตัราส่วนเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยง (กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) รอ้ยละ 19.11
และมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรพัยเ์สี่ยงหลงัการ Stress Test สูงกว่าเกณฑข์ั้นต ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 
สะทอ้นความแข็งแกร่งของฐานะเงินกองทุนของธนาคารที่จะสามารถรองรบัการขยายธุรกิจ รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ 

ส าหรบัการปฏิบตัิตามหลกัเกณฑก์ารก ากบัแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารไดจ้ดัสง่รายงานการ
ด ารงเงินกองทนุต่อสินทรพัยเ์สี่ยงของกลุม่ธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นรายไตรมาส และไดเ้ปิดเผยขอ้มลู
เก่ียวกับการด ารงเงินกองทนุและขอ้มลูความเสี่ยงดา้นต่างๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามเวลาที่ก าหนดทาง Website ของ
ธนาคาร โดยธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทนุสงูกว่าเกณฑข์ัน้ต ่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด 

อย่างไรก็ดี ธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิ จารณาทบทวนการ
ค านวณสินทรัพย์เสี่ยงทั้งทางด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลกัเกณฑข์อง Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ที่อาจมีการบงัคบัใชใ้นอนาคตส าหรบัธนาคารพาณิชย์
ในประเทศไทย โดยไดม้ีการประเมินผลกระทบ (Comprehensive Impact Assessment : CIA) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพรอ้มในการด าเนินธุรกิจของธนาคารในอนาคต 

3.2.5 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ / Cyber risk 

ปัจจุบันธนาคารใช้เทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ดังนั้นจึง
เตรียมพรอ้มกบัความเสี่ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Threats) มากขึน้ ธนาคารมีการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัต่อ
ภยัคกุคามทางไซเบอรอ์ย่างเขม้งวดและรดักุม และมีความพรอ้มในการรบัมือกับภยัคกุคามทางไซเบอร ์โดยจดัใหม้ีการวาง
กรอบการก ากบัดแูล การการบรหิารจดัการความเสี่ยงทัง้ดา้นบคุลากร กระบวนการ และเครื่องมือ เพื่อลดผลกระทบต่อลกูคา้ 
และชื่อเสียงของธนาคาร 

ธนาคารได้ก าหนดหลักเกณฑ์การก ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเ ทศ (Information 
Technology Risk Management) และจัดท าการประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นด้านไซเบอร์  (Cyber Inherent Risk 
Assessment) และก าหนดแนวทางการบรหิารจดัการความเสี่ยงดา้นไซเบอร ์ตลอดจนก าหนดใหม้ีมาตรการควบคมุดา้นการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยั (Maturity Level) โดยพิจารณาจากปัจจยัความเสี่ยงพืน้ฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 ดา้น คือ 
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1. เทคโนโลยีและการเชื่อมต่อ เพื่อป้องกันความเสี่ยงตัง้ตน้ดา้นไซเบอรจ์ากช่องโหว่ของเทคโนโลยีใหม่ที่ยงัไม่เคย
ตรวจพบ เทคโนโลยีเก่าที่ลา้สมยั การเชื่อมต่อที่ไม่ปลอดภัย การทุจริตจากบุคคลภายนอก หรือการบริหารจดัการดา้นการ
รกัษาความมั่นคงปลอดภยัของอปุกรณฮ์ารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ขอ้มลู และระบบงาน 

2. ช่องทางการใหบ้รกิาร ที่มีการเชื่อมต่อกบัระบบเครือข่ายภายนอก เช่น Internet Banking, Mobile Banking หรือ 
Website ของธนาคาร เพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงดา้นไซเบอรใ์นทกุช่องทางการใหบ้รกิาร 

3. ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ เช่น ธุรกรรมการโอนเงินแบบ Real Time Online เป็นตน้ รวมถึงการใหบ้รกิารดา้น
เทคโนโลยีแก่องคก์รภาครฐั 

4. การจา้งบริษัทผูใ้หบ้ริการภายนอก เพื่อตอบสนองการด าเนินงานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อควบคุม
ความเสี่ยงจากการถกูโจมตีทางไซเบอร ์

5. ประวัติการถูกคุกคามทางไซเบอร์ หรือการโจมตีทางไซเบอร์ในอดีต เช่น Phishing, Malware, Social 
Engineering หรือ DDoS เป็นตน้ 

ธนาคารมีกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจที่มุ่งเนน้ Electronic Banking แบบครบวงจร มีการน าเทคโนโลยีใหม่ที่มีความ
ซบัซอ้นและหลากหลายมาใชใ้นการบรหิารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาผลิตภณัฑ ์และ
การใหบ้ริการทางการเงินมากขึน้ มีการด าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมในหลายประเทศ มีการใชแ้ละใหบ้ริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศกบับคุคลภายนอกมากขึน้ 

ธนาคารมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นไซเบอรแ์ละมาตรการควบคุมดา้นการรกัษาความ
มั่นคง ปลอดภัย และมีเครื่องมือที่ใชใ้นการระบุ ประเมิน ติดตาม ลด ควบคุม และรายงานงานความเสี่ยงไดอ้ย่างรวดเร็ว  
ทนัเหตกุารณ ์แนวทางการบริหารจดัการความเสี่ยงดา้นไซเบอรแ์ละมาตรการควบคมุดา้นการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยที่
พงึมีของแต่ละ Maturity Level คือ Baseline, Intermediate และ Advanced จะครอบคลมุการบรหิารจดัการความเสี่ยงดา้น
ไซเบอรใ์น 6 ดา้นหลกั ดงันี ้

1. ธรรมาภิบาล (Governance) เป็นแนวทางการก ากับดูแลดา้น Cyber Resilience มีการก าหนดกลยุทธ์และ
นโยบายดา้น Cyber Resilience การบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน และการจัดสรรและพัฒนาบุคลากร  
การก ากบัดแูล และบรหิารจดัการความเสี่ยงในภาพรวมขององคก์รที่สอดคลอ้งและมีมาตรฐานเดียวกนั 

2. การระบุความเสี่ยง (Identification) เป็นแนวทางการก าหนดขอบเขตและวิธีการในการประเมินความเสี่ยงดา้น  
ไซเบอรก์ารบรหิารจดัการทรพัยส์ินดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงการเพิ่ม ลด โยกยา้ย และการตัง้ค่าอุปกรณฮ์ารด์แวร ์
ซอฟตแ์วรข์อ้มูล และระบบงานที่เก่ียวขอ้ง เพื่อใหส้ามารถบริหารจัดการควบคุมและลดความเสี่ยงไดอ้ย่างเหมาะสมและ 
ทนัการณ ์

3. การป้องกันความเสี่ยง (Protection) เป็นแนวทางการควบคมุและป้องกันความเสี่ยงของโครงสรา้งพืน้ฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมระบบเครือข่าย อุปกรณ์ฮารด์แวร์ ซอฟต์แวรข์้อมูล และระบบงานเช่น การตั้งค่า
ระบบงาน การเขา้ถึงระบบงานและการจดัการสิทธิ์ การรกัษาความมั่นคงปลอดภยัของขอ้มลู การพฒันาระบบงานที่มีความ
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มั่นคงปลอดภัย การบริหารจัดการ Patch เพื่อใหเ้กิดการควบคุม หรือลดผลกระทบดา้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร ์

4. การตรวจจับความเสี่ยง (Detection) เป็นแนวทางในการคน้หา ทดสอบ และบริหารจัดการช่องโหว่ทางดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถตรวจจบั วิเคราะห ์ติดตาม และแจง้เตือนเหตกุารณผ์ิดปกติทางไซเบอรใ์หแ้ก่หน่วยงานหรือ
ผูร้บัผิดชอบรบัทราบ และสามารถด าเนินการแกไ้ขไดท้นัที 

5. การรบัมือและฟ้ืนฟูความเสียหาย (Response and Recovery) เป็นแนวทางในการบริหารจัดการการรับมือ
เหตุการณผ์ิดปกติทางไซเบอรเ์ช่น การจัดท าและทดสอบแผนฉุกเฉิน การสืบสวนและวิเคราะหส์าเหตุ การแกปั้ญหา และ
จดัท ารายงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่ไดร้บัมอบหมายของธนาคาร 

6. การบริหารจดัการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก (Third Party Risk Management) เป็นแนวทางในการบริหาร
จดัการบุคคลภายนอก การท าสญัญาจา้ง การประเมินความเหมาะสม การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการ
สอบทานผลการปฏิบตัิงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูใ้หบ้รกิารภายนอกสามารถปฏิบตัิงานใหธ้นาคารไดต้ามเปา้หมายและเงื่อนไขที่
ก าหนด โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงดา้นไซเบอรจ์นสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการใหบ้รกิาร 

ธนาคารให้ความส าคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยครอบคลุมถึงระบบงาน (Application) ข้อมูล 
(Information) โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Infrastructure) งานดา้นปฏิบตัิการ (Operation) รวมถึงบคุลากร
และกระบวนการที่จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (People and Process) เพื่อน าไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี  (IT Best 
Practices) ในการป้องกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึน้ต่อธนาคาร ภายใตก้รอบหลกัการของ ธปท. ที่ส  าคญั 
3 ประการ คือ 

▪ การรกัษาความปลอดภยัของระบบและขอ้มลู (Confidentiality) 
▪ ความถกูตอ้งเชื่อถือไดข้องระบบงานและขอ้มลู (Integrity) 
▪ ความพรอ้มใชข้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชบ้รกิาร (Availability) 

นอกจากนี ้ธนาคารยงัไดป้ระกาศนโยบายและกระบวนการรกัษาความปลอดภยัสารสนเทศ และทบทวนมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering 
Committee) ท าหนา้ที่ก ากับควบคุมดูแลความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร เพื่อพิจารณาใหค้ าแนะน าไปสู่
การปรบัปรุงกระบวนการท างานใหด้ียิ่งขึน้ (Process Improvement) และพิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมั่นในระบบรักษาความปลอดภัยขอ้มูลสารสนเทศของธนาคารเป็น
ส าคญั และจดัเตรียมความพรอ้มเรื่อง Personal Data Protection Act (PDPA) 
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3.2.6 ความเสี่ยงอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

▪ ความเสี่ยงด้านช่ือเสียง (Reputation risk) 

ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง (Reputation Risk) เกิดจากการที่สาธารณชน ไดแ้ก่ ลกูคา้ คู่คา้ นกัลงทุน และผูก้  ากับดแูล 
รับรูถ้ึงภาพลักษณ์ในเชิงลบหรือขาดความเชื่อมั่นในธนาคาร เนื่องจากการด าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นการให้บริการ
ประชาชนเป็นหลกั กอปรกับระบบการติดต่อสื่อสารในปัจจบุนัที่คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารและรบัรูข้อ้มลูข่าวสารไดใ้น
ระยะเวลาอนัรวดเร็ว ขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ ค าวิจารณข์องประชาชนที่มีต่อธนาคารได้
เช่นกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณแ์ละความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนไดเ้สียของธนาคาร รวมทัง้อาจส่งผลกระทบต่อรายได้  
และ / หรือเงินกองทุนของธนาคารทัง้ในปัจจุบนัและอนาคต นอกจากนี ้ความเสี่ยงดา้นชื่อเสียงอาจเป็นผลจากความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางการและหน่วยงานก ากับดูแล การปฏิบัติที่ไม่
สอดคลอ้งกับจรรยาบรรณ หรือความคาดหวงัของสงัคม หรือมาตรฐานการบรกิารของธุรกิจ หรือไม่เป็นไปตามขอ้ตกลง หรือ
การบรกิารที่ไม่เป็นมิตรกบัลกูคา้ 

ทัง้นี ้ธนาคารมีการบรหิารความเสี่ยงดา้นชื่อเสียงเพิ่มเติมจากการบรหิารความเสี่ยงที่ส  าคญัดา้นอื่นๆ พรอ้มก าหนด
แนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดหรือ
ทุกครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนยัส  าคญั ส  าหรบักระบวนการบริหารความเสี่ยงดา้นชื่อเสียงนัน้  ธนาคารมีการก าหนดปัจจยั
เสี่ยง ดชันีชีว้ดัความเสี่ยงดา้นชื่อเสียง ตลอดจน Risk Appetite และ Risk Tolerance โดยมีการติดตามความเสี่ยงตามดชันีชี ้
วัดที่ก าหนดและน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง (ROC) เป็นประจ าทุกเดือน หากพบว่า ดัชนีชีว้ัดมีค่าเกิน
ระดบัความเสี่ยงที่ก าหนด จะตอ้งรายงานพรอ้มชีแ้จงเหตผุลรวมทัง้ก าหนดแนวทางแกไ้ข / ลดความเสี่ยง (Action Plan) 

▪ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์(Strategic Risk) 

ความเสี่ยงดา้นกลยุทธ์ คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ ์แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบตัิไม่
เหมาะสมหรือไม่สอดคลอ้งกบัปัจจยัภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก อนัสง่ผลกระทบต่อรายได ้เงินกองทนุ หรือการด ารง
อยู่ของกิจการ 

ธนาคารด าเนินธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัและใหค้วามส าคญัอย่างมากกบัแผนการด าเนินงานและการบรหิารความ
เสี่ยง โดยสรุปดงันี ้ 

1) ธนาคารมีมาตรการบรหิารความเสี่ยงดา้นกลยทุธท์ี่เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ธปท.) และแนวทางการบรหิารจดัการองคก์รดา้นการบรหิารความเสี่ยงของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
(สคร.) โดยมีการจดัท านโยบายและคู่มือในการบรหิารความเสี่ยงดา้นกลยุทธ ์และทบทวนเป็นประจ าทกุปี 

2) กระบวนการจดัท าแผนกลยทุธข์องธนาคารใชห้ลกัการด าเนินการใหส้อดคลอ้งและครอบคลมุตามแนวทางของ
ระบบประเมินคณุภาพรฐัวิสาหกิจของหน่วยงานก ากับ โดยมีการระบขุัน้ตอนและผูเ้ก่ียวขอ้ง รวมทัง้กรอบระยะเวลาที่ชดัเจน 
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คณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยุทธธ์นาคาร มีกระบวนการน าแผนกลยุทธธ์นาคารไปสู่
การปฏิบตัิ และไดส้ื่อสารแผนกลยทุธข์องธนาคารใหผู้บ้รหิารทกุหน่วยงานไดท้ราบโดยทั่วกนั  

3) แผนกลยทุธข์องธนาคารมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก โดยมุ่งเนน้การ
ใชข้อ้มลูจรงิและการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบกับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ  มีการจดัท า SWOT Analysis และน ามาก าหนด
เป็นกลยทุธท์ี่สง่เสรมิจดุแข็ง แกไ้ขจดุอ่อน ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และปอ้งกนัอปุสรรคจากแรงกดดนัภายนอกเชิงลบ 
รวมกันเป็นกลยุทธภ์าพรวมของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวที่สนองตอบต่อ Statement of Direction (SOD) วิสยัทศัน ์
พนัธกิจ และค่านิยมหลกัของธนาคาร 

4) มีกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกบัเปา้หมายเป็นระยะ และมีการรายงานต่อผูบ้รหิารอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อใหก้ารผลักดันกลยุทธ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณท์ี่อาจเปลี่ยนแปลงไป 

▪ ความเสี่ยงจากทรัพยส์ินรอการขาย 

ความเสี่ยงหลกัของทรพัยส์ินรอการขาย ไดแ้ก่ ความเสี่ยงจากการดอ้ยค่าหรือมลูค่าที่ลดลงของทรพัยส์ิน หรือเสื่อม
ราคา ซึ่งเกิดจากสภาพทรพัยห์รือสิ่งแวดลอ้มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสื่อมโทรมทางกายภาพ การปรบัลดของ
ราคาอสงัหาริมทรพัยต์ามภาวะตลาดปัจจบุนั ขอ้กฎหมาย ผงัเมือง การคมนาคม และการใชป้ระโยชนข์องทรพัยส์ิน เป็นตน้ 
ที่มีผลกระทบต่อศกัยภาพในการขาย ทัง้นี ้ระดบัความเสี่ยงขึน้อยู่กบัประเภททรพัย ์คณุภาพของทรพัย ์การเปลี่ยนแปลงของ
ราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง อย่างไรก็ดี ธนาคารไดม้ีการพิจารณาถึงแนวทางลดความเสี่ยง รวมทัง้มีการติดตาม
และควบคุมความเสี่ยงใหอ้ยู่ในระดับที่ยอมรบัได ้เช่น การพิจารณาซือ้ทรัพยห์รือรับโอนทรพัยช์  าระหนีใ้หเ้หมาะสมตาม
ประเภททรพัยแ์ละคณุภาพทรพัย ์การประเมินราคาทรพัยต์ามกรอบเวลาเพื่อใหส้ะทอ้นราคาตลาด การบริหารจดัการทรพัย์
ใหม้ีสภาพพรอ้มขายอยู่เสมอ การก าหนดกลยทุธก์ารตลาดและราคาขายที่เหมาะสม เป็นตน้ เพื่อเรง่ขายทรพัยส์ินรอการขาย
ของธนาคารโดยเรว็ 

นอกเหนือจากความเสี่ยงจากการดอ้ยค่าหรือมลูค่าที่ลดลงของทรพัยส์ินหรือการเสื่อมราคาที่กล่าวถึงในวรรคก่อน
แลว้ ธนาคารยงัมีภาระในการกันส ารองทรพัยส์ินรอการขายที่ถือครองเกินเกณฑอ์ายุที่ก าหนดใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑก์าร
จัดชั้นและการกันส ารองของสถาบนัการเงินตามประกาศที่เ ก่ียวขอ้งของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2563 ธนาคารมี
สินทรพัยร์อการขายสว่นหนึ่งครบก าหนดการกันส ารองดงักลา่ว โดยธนาคารไดก้ันส ารองส่วนนีต้ามเกณฑด์งักลา่วครบถว้น
แลว้ 

▪ ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เขา้สู่ภาวะถดถอย จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยที่สง่ผล
ต่อภาวะแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจ โดยหดตัวจากปีก่อนถึง รอ้ยละ 3.5 ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ภาวะ
เศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ (Great Depression) ซึ่งการถดถอยของเศรษฐกิจโลก รวมทัง้มาตรการปอ้งกนัการแพรร่ะบาดสง่ผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยที่โครงสรา้งระบบเศรษฐกิจพึ่งพาต่างประเทศสูง โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออก 
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นอกจากนัน้ มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดยงัไดจ้  ากดักิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศจนกระทบต่ออปุสงคใ์นประเทศ ต่อเนื่อง
ไปถึงการจา้งงาน จากผลกระทบดงักลา่ว ท าใหค้าดว่า เศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตวัที่รอ้ยละ 6.1 จากปีก่อน เศรษฐกิจที่เขา้สูภ่าวะ
ถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกว้าง ท าให้รัฐบาลด าเนินมาตรการใหค้วามช่วยเหลือต่อภาคธุรกิจและประชาชนที่ไดร้ับ
ผลกระทบ ทัง้มาตรการดา้นการสาธารณสขุ มาตรการเยียวยาและชดเชยผูไ้ดร้บัผลกระทบ และมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและ
สงัคม ผ่านพระราชก าหนด ใหอ้ านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที่ไดร้บั
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ลา้นลา้นบาท  และในส่วนของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการก าหนดมาตรการร่วมกับสถาบนัการเงินในการช่วยเหลือลูกหนี ้อาทิ ปรบัโครงสรา้ง
หนี ้พกัช าระหนี ้ชะลอการช าระหนี ้สนบัสนุนสินเชื่อใหม่ (Soft loan) รวมถึงเสริมสภาพคล่องเพื่อดแูลเสถียรภาพตลาดตรา
สารหนี ้ภาคเอกชน ประกอบกับนโยบายทางการเงินที่ผ่อนคลาย โดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงไปที่รอ้ย
ละ 0.5 ทั้งนี ้ธนาคารมีการติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงินและการธนาคาร ทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างใกลช้ิด โดยมีการวิเคราะหถ์ึงผลกระทบในเชิงบวกและลบ เพื่อรายงานต่อที่ประชมุคณะกรรมการชุดต่างๆ 
รวมถึงได้ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่ เก่ียวข้อง ท าให้ธนาคารสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได ้

เศรษฐกิจไทยปี 2564 พ้นจากภาวะถดถอย แต่ยังคงเต็มไปด้วยความเสี่ยง โดยคาดว่าจะเติบโตไดอ้ย่างค่อย
เป็นค่อยไปที่ระดบั รอ้ยละ 2.5 เนื่องจากเผชิญความเสี่ยงส าคญัคือ COVID-19 ที่กลบัมาระบาดระลอกใหม่สง่ผลใหก้ิจกรรม
เศรษฐกิจในประเทศเป็นไปไดอ้ย่างจ ากัดตลอดไตรมาสแรก โดยเฉพาะการเดินทางท่องเที่ยว และยงัสง่ผลกระทบต่ออุปสงค์
ในประเทศ นอกจากนี ้ภาวะแลง้ต่อเนื่องจากปีก่อนมีแนวโนม้ที่จะกระทบรายไดข้องเกษตรกรเช่นเดียวกัน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ร่วมกับระดับหนีค้รวัเรือนที่อยู่ในระดับสงูแลว้ คาดว่าจะส่งผลกระทบใหก้ารขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนเป็นไปได้
อย่างจ ากัด อย่างไรก็ดี คาดว่าภาครัฐจะเร่งผลักดันนโยบายเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการเยียวยาผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ รวมทัง้ เร่งรดัการเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนินมาตรการพยุงการบรโิภคและการลงทนุอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วย
พยุงเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบ รวมถึงดา้นนโยบายการเงินที่คาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบีย้
นโยบายในระดับต ่าต่อไป ดา้นปัจจัยภายนอกก็ยังเต็มไปดว้ยปัจจัยเสี่ยงที่นอกเหนือจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  
ที่ยงัแพร่ระบาดทั่วโลกจนอาจกระทบกบัอุปสงคข์องสินคา้ไทย ทัง้นโยบายการคา้ระหว่างประเทศของสหรฐัฯ ที่ยงัมีความไม่
แน่นอนจากการเขา้มาด ารงต าแหน่งประธานาธิบดีของโจ ไบเดน การขาดแคลนตูส้ินคา้ในการสง่ออก การแข็งค่าของเงินบาท 
ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีจ้ะส่งผลโดยตรงกับการส่งออกของไทย ทัง้นี ้ ธนาคารจะยังคงติดตามความเสี่ยงดา้นเศรษฐกิจอย่าง
ใกลช้ิด พรอ้มทัง้ประเมินผลกระทบภายใตก้ารทดสอบภาวะวิกฤตที่ครอบคลมุสถานการณต์่างๆ ที่อาจเกิดขึน้ ซึ่งจะช่วยลด
ผลกระทบที่อาจมีต่อการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างทนัท่วงที 
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4.1 ทรัพยส์ินถาวรหลักทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

▪ ทรัพยส์ินถาวรหลักภายในประเทศ 

ธนาคารและบรษิัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

   หน่วย : ลา้นบาท 
 ราคาทนุเดิม 
 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ที่ดิน   
ราคาทนุเดิม 5,778  5,848  
ส่วนท่ีตีราคาเพิม่ 10,399  10,258  
ส่วนท่ีตีราคาลดลง -- -- 

อาคาร 12,616  12,375  
อปุกรณ ์ 23,780  22,990  
อื่น ๆ 976  896  

รวม 53,549 52,367 
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 28,722 28,101 
หกั ค่าเผ่ือดอ้ยคา่ 65 65 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณส์ทุธิ 24,762 24,201 

 

ธนาคารมีภาระผกูพนัตามสญัญาเช่า โดยมีสว่นที่ครบก าหนดช าระตามระยะเวลานบัตัง้แต่วนัที่ในงบแสดง
ฐานะการเงิน ดงันี ้ 

  หน่วย : ลา้นบาท 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจา่ยตามสญัญาเช่า 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 

ไม่เกิน 1 ปี 2,138 1,507 
มากกวา่ 1 - 5 ปี 2,458 1,701 
มากกวา่ 5 ปี 55 30 

รวม 4,651 3,238 
 

▪ ทรัพยส์ินถาวรหลักในต่างประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีสาขาต่างประเทศทัง้หมด 8 สาขาและส านกังานผูแ้ทน 1 แห่ง กรรมสิทธิ์การ
ถือครองเป็นการเช่าทุกแห่ง ยกเวน้สาขาพนมเปญ เพียงแห่งเดียวที่ธนาคารไดม้าโดยการซือ้อาคารพรอ้มกรรมสิทธิ์ในโฉนด
ที่ดิน ซึ่งใชเ้ป็นที่ท  าการของสาขาและที่พกัอาศยัของพนกังานคนไทยที่ธนาคารมีค าสั่งใหไ้ปปฎิบตัิงานประจ าที่สาขา  

4. ทรัพยสิ์นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
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4.2 นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย ์

ธนาคารก าหนดนโยบายเก่ียวกบัเงินลงทนุในหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการลงทนุทัง้ตราสารทนุและ
ตราสารหนี ้เพื่อสรา้งผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงที่ธนาคารยอมรบัได ้โดยสอดคลอ้งกับนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยง และกฎระเบียบของธนาคารและหน่วยงานก ากับ เพื่อเพิ่มรายไดแ้ละผลตอบแทนอื่นนอกเหนือจากดอกเบีย้รบั
จากการใหส้ินเชื่อ เพื่อสง่เสรมิการด าเนินธุรกิจหลกัของธนาคาร และเป็นเครื่องมือในกระบวนการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี  ้

4.2.1 นโยบายเก่ียวกับเงนิลงทุนในหลักทรัพย ์หลักเกณฑใ์นการลงทุนในหลักทรัพยข์องธนาคาร (รวมถึง
การบริหารความเสี่ยง และการต้ังส ารองเผื่อการด้อยค่า) 

▪ ตราสารหนี้ 

ธนาคารพิจารณาลงทนุในพนัธบตัรหรือตราสารหนีท้ี่รฐับาลค า้ประกนั ซึ่งเป็นตราสารหนีท้ี่มีความเสี่ยงต ่าและสภาพ
คล่องสูง รวมทั้งสามารถนับเขา้เป็นเงินส ารองสินทรพัยส์ภาพคล่องและจัดสรรเพื่อประโยชนใ์นการท าธุรกรรมต่างๆ กับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย นอกจากนัน้ มีการลงทุนบางส่วนในพนัธบตัรรฐัวิสาหกิจและตราสารหนีบ้รษิัทเอกชน โดยค านึงถึง
สภาพคล่องของธนาคาร สภาพคล่องของหลกัทรพัย ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ไดร้บั และการกระจุกตัวของการลงทุน 
ทัง้นีธ้นาคารมีการทบทวนนโยบายการลงทนุและปรบักลยทุธก์ารลงทนุใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดอยู่เสมอ 

▪ ตราสารทุน 

ธนาคารพิจารณาลงทุนในตราสารทุน เพื่อสรา้งผลตอบแทนจากสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคารโดยธนาคารจะ
พิจารณาลงทุนในกิจการที่มีปัจจยัพืน้ฐานที่ดี มีประวตัิการจ่ายปันผลสม ่าเสมอ และเนน้ลงทุนในหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนที่มี
สภาพคลอ่งในการซือ้ขาย นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีการลงทนุในกิจการที่ประกอบธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจของธนาคาร และมีการ
ลงทุนบางสว่นในหุน้ที่ไดร้บัจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีข้องลกูคา้สินเชื่อ  ทัง้นี ้ธนาคารจะควบคมุการลงทนุในตราสารทนุ
ของธนาคารใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัที่เก่ียวขอ้ง 

การบริหารความเสี่ยง 
ธนาคารมีคณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee : ROC) เพื่อประเมินนโยบายและกล

ยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร  และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี ้สิน (Assets and Liabilities 
Management Committee : ALCO) เพื่อก าหนดกลยทุธด์า้นการลงทนุโดยพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดบัความ
เสี่ยง และก ากับดแูลการจดัการลงทุนใหเ้ป็นไปตามนโยบาย รวมทัง้ควบคมุดแูลใหก้ารลงทนุอยู่ภายใตว้งเงินลงทุนรวมและ
เพดานความเสี่ยงที่ก าหนด ซึ่งธนาคารดแูลและบรหิารเงินลงทนุอย่างใกลช้ิด เพื่อสรา้งผลตอบแทนและปอ้งกนัความเสียหาย
จากการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยติดตามภาวะเศรษฐกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราผลตอบแทนของตลาด ผลการ
ด าเนินงานของกิจการที่ลงทุน และการเคลื่อนไหวของระดบัราคา รวมทัง้ข่าวสารที่เก่ียวขอ้งต่างๆ เพื่อประเมินสถานะและ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจของกิจการที่ธนาคารลงทุน เพื่อปรบักลยุทธ์การลงทุนและพิจารณาส ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าให้
สอดคลอ้งกบัมลูค่าเงินลงทนุที่เปลี่ยนแปลง  
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ทัง้นี ้หน่วยงานที่ดแูลดา้นการบริหารเงินลงทุนของธนาคารท าหนา้ที่รายงานการซือ้ขายและสถานะของเงินลงทุน 
ใหแ้ก่คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการธนาคารทราบเป็นประจ าทกุเดือนและทกุไตรมาสตามล าดบั 

การต้ังส ารองค่าเผื่อการด้อยค่า 
การตัง้ส  ารองค่าเผื่อการดอ้ยค่าส าหรบัการลงทุนในหลกัทรพัยแ์ต่ละประเภท ธนาคารจะพิจารณาจากขอ้บ่งชีก้าร

ดอ้ยค่าตามมาตรฐานการบญัชี เช่น งบการเงิน ราคาตลาดของหลกัทรพัยท์ี่ธนาคารลงทนุ เป็นตน้ เพื่อประมาณมลูค่าที่คาด
ว่าจะไดร้บัคืนในอนาคต 

นโยบายการลงทุนในบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงนิ 
▪ นโยบายการลงทุน 

นโยบายหลกัในการพิจารณาลงทนุในบริษัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารตอ้งการจะลงทนุ นโยบาย การขยาย
เครือข่ายของบรษิัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินในอนาคต ธนาคารมีบรษิัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินรวม 19 บรษิัท โดยมีนโยบาย
ลงทนุในธุรกิจต่างๆ เพื่อสนบัสนนุธุรกิจหลกัของธนาคารและเพื่อใหม้ีบรกิารทางการเงินที่ครบวงจร ประกอบดว้ย 

1. ธุรกิจการเงิน  ธนาคารพิจารณาลงทุนเพื่อส่งเสริมธุรกิจของธนาคารใหม้ีบริการที่ครบวงจรยิ่งขึน้ ไดแ้ก่ ธุรกิจ
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธุรกิจเช่าซือ้และลีสซิ่ง ธุรกิจบตัรเครดิต ธุรกิจประกันชีวิต ธุรกิจประกันวินาศภยั ธุรกิจหลกัทรพัย ์
ธุรกิจที่ปรึกษาทางการเงิน Holding company และธุรกิจบริการการช าระเงินภายใต้การก ากับ (Payment Services 
Business) โดยธนาคารมีธุรกิจการเงิน 15 บริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ไดแ้ก่ บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน กรุงไทย  บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภยั  บล. กรุงไทย ซีมิโก ้บจ. กรุงไทยแอด
ไวซเ์ซอรี่  บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง  บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง  บมจ. บตัรกรุงไทย  บจ. เคทีซี นาโน  บจ. เคทีซี พรีเพด  บจ. เค
ทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) และบรษิัทที่อยู่ภายใตก้ารถือหุน้ของ บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ านวน 4 บรษิัท  

2. ธุรกิจสนบัสนนุ  ธนาคารลงทนุโดยมุ่งเนน้ธุรกิจบรกิาร เพื่อรองรบัการด าเนินงานของธนาคาร ใหม้ีความคลอ่งตวั 
อ านวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดา้นต่างๆ ของธนาคาร เช่น  ดา้นกฎหมาย ระบบสารสนเทศ 
และธุรกิจบริการต่างๆ ซึ่งประกอบดว้ย การขนส่งตราสารทางการเงิน การบริหารอาคาร การบริการศนูยฝึ์กอบรมพนักงาน 
การบริการดา้นยานพาหนะ การบริการขนยา้ยทรพัยส์ิน การดูแลรกัษาความปลอดภยั  งานพิมพเ์อกสารและพับบรรจุซอง 
อตัโนมตัิพรอ้มจดัสง่ การติดตามทวงถามหนี ้งานบริการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์เป็นตน้ โดยธนาคารมีธุรกิจสนบัสนนุ 4 บรษิัท 
ที่อยู่ ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร คือ บจ. กรุงไทยกฎหมาย  บจ. กรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส  
บจ. รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร และ บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย ที่ประกอบธุรกิจใหบ้รกิาร Digital Platform 
รวมถึงบรกิารต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี 
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▪ นโยบายการบริหารงาน  

ธนาคารก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑก์ารก ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) 
ภายใตก้ารก ากับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อก ากับดแูลกลุ่มธุรกิจทางการเงินใหม้ีความมั่นคง และ
ด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเหมาะสม และเพื่อปอ้งกนัความเสี่ยงต่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบรษิัทในกลุม่  

ธนาคารมีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ เพื่อก ากับดูแลบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้
อย่างใกลช้ิดและมีประสิทธิภาพ สามารถควบคมุการบริหารจดัการบริษัทใหเ้ป็นไปตามยุทธศาสตร ์นโยบาย และเป้าหมาย
ของธนาคาร พรอ้มทัง้ ธนาคารมีนโยบายมอบหมายใหผู้บ้ริหารของธนาคารเขา้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อประโยชนใ์นการ
ควบคุมดูแลการด าเนินงาน และประสานประโยชนร์่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก าหนดใหบ้ริษัทย่อยจดัท าแผนธุรกิจและ
งบประมาณประจ าปีน าเสนอต่อธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบ รวมถึงมีการก าหนดตวัชีว้ดัผลงานของบรษิัทย่อยเพื่อใหน้โยบายการ
ด าเนินกิจการของบริษัทมีความสอดคลอ้งกับนโยบายของธนาคาร และใหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานต่อธนาคารเป็นประจ า
สม ่าเสมอ ส าหรบักรณีที่บรษิัทในกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีเหตกุารณเ์ปลี่ยนแปลงภายในอย่างมีนยัส  าคญั จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบ
จากธนาคารก่อนด าเนินการ นอกจากนัน้ ธนาคารจะควบคมุดแูลการใชไ้ปของเงินทนุและการด าเนินงานของบรษิัทในกลุม่ธุรกิจทาง
การเงิน โดยจัดท ารายานผลการด าเนินงานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริหารจดัการ
บริษัทในเครือพิจารณากลั่นกรองและใหค้วามเห็นก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยง หรือคณะกรรมการบริหาร 
หรือคณะกรรมการชดุอื่นใดตามที่ไดร้บันโยบาย 

 

 
  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 1 การประกอบธรุกิจ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนที่ 1 –- หนา้ที่ 78 

 

 

 

ปัจจุบนั ธนาคารไม่มีคดีที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจ าเลย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของธนาคารหรือบรษิัท
ย่อยอย่างมีนยัส  าคญั คดีที่มีผลกระทบดา้นลบต่อสินทรพัยข์องธนาคารหรือบริษัทย่อยที่มีทนุทรพัยส์งูกว่ารอ้ยละ 5 ของสว่น
ของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปีบญัชีลา่สดุ คดีที่มิไดเ้กิดจากการประกอบธุรกิจของธนาคารหรือบรษิัทย่อยตามที่ส  านกังาน กลต.ก าหนด 

  

5.  ข้อพิพาททางกฎหมาย 
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6.1  ข้อมูลท่ัวไป 

6.1.1 ข้อมูลท่ัวไปของธนาคาร 

▪ ชื่อบรษิัท   บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
▪ ประกอบธุรกิจ   การธนาคารพาณิชย ์
▪ ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่  เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
▪ เลขทะเบียนบรษิัท   0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ. 335) 

จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชนจ ากดั  
เม่ือวนัที่ 24 มีนาคม 2537 

▪ ที่ตัง้ส  านกังานใหญ่  ส านกังานใหญ่ 
 อาคาร 1  
 เลขที่ 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
 เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท:์ 0-2255-2222 โทรสาร: 0-2255-9391-3 
 
 อาคาร 2 
 เลขที่ 10 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  
 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
 โทรศพัท:์ 0-2208-7000, 8000 โทรสาร: 0-2255-9391 

▪ Home Page   Krungthai.com 
▪ ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์  0-2111-1111 
▪ โทรศพัท ์   0-2255-2222 
▪ โทรสาร    0-2255-9391-3 
▪ จ านวนและชนิดของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิัท 

ณ วนัที่  31 ธันวาคม   2563 ธนาคารมีทนุจดทะเบียน และทนุที่เรียกช าระแลว้จ านวน 72,005,040,437.50 บาท 
ประกอบดว้ย 

  หุน้สามญั จ านวน 13,976,061,250 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท 

 หุน้บรุมิสทิธิ จ านวน 5,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท 

      รวมจ านวน        13,981,561,250 หุน้ 

6.  ข้อมูลท่ัวไปและข้อมูลส าคัญอื่น 
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6.1.2 รายช่ือบริษัททีธ่นาคารถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทัง้หมด 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ธุรกิจประกันชีวติ / ประกันภัย       
บมจ. กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชวีติ 
9 อาคาร จี ทาวเวอร ์แกรนด ์รามา 9 
ชัน้ 1,20-27 ถนนพระราม 9 แขวง
หว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 
10310  
ศนูยล์กูคา้สมัพนัธ ์โทรศพัท ์1159 
Email customer.care@krungthai-
axa.co.th 

ประกนัชีวติ 135,500,000 67,750,000 50.00 - หุน้สามญั 

บมจ. กรุงไทยพานชิประกนัภยั 
1122 อาคาร KPI Tower  
ถ.เพชรบรุีตดัใหม่  
แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2624-1111, 
โทรสาร 0-2624-1234 

ประกนัวินาศภยั 33,000,000 14,850,000 45.00 - หุน้สามญั 

บมจ. ทิพยประกนัภยั 
1115 ถ.พระราม 3 แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 
โทรศพัท ์0-2239-2200 

ประกนัวินาศภยั 600,000,000 60,000,000 
 

10.00 - หุน้สามญั 

ธุรกิจเช่าซือ้ / ลีสซ่ิง       
บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิง่  
20 ชัน้ 6-8 อาคารสวนมะลิถ.ยคุล 2 
แขวงวดัเทพศิรนิทร ์เขตป้อมปราบศตัรู
พ่าย กรุงเทพฯ 10100  
โทรศพัท ์0-2299-3800,  
โทรสาร 0-2299-3801-2 

เช่าซือ้ 100,000,000 99,999,993 100.00 - หุน้สามญั 
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บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
161 อาคารนนัทวนั ชัน้ 18  
ถ.ราชด าร ิแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 
กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท ์0-2651-8120,  
โทรสาร 0-2254-6118  

เช่าซือ้ 10,000,000 4,899,998 49.00 2.00(2) หุน้สามญั 

บัตรเครดติ/สินเชื่อบคุคล/สนิเชื่อรายย่อย 
บมจ. บตัรกรุงไทย 
591 อาคารสมชัชาวาณิช 2  
ชัน้ 14 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2123-5000,  
โทรสาร 0-2661-7721  

บตัรเครดติและ 
สินเชื่อบคุคล 

2,578,334,070 1,270,908,500 49.29 - หุน้สามญั 

บจ. เคทีซี นาโน 
591 อาคารสมชัชาวาณิช 2  
ชัน้ G หอ้ง G 3 ถ.สขุมุวิท  
แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2123-5300  

สินเชื่อรายย่อย
เพื่อการประกอบ

อาชีพ 

5,000,000 1,247,500 24.95 75.05(3) หุน้สามญั 

บจก. เคทีซี พรีเพด 
591 อาคารสมชัชาวาณิช 2  
ชัน้ G หอ้ง 102 ถ.สขุมุวิท  
แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2828-5568  

บรกิารการช าระ 
เงินภายใต ้
การก ากบั 

10,000,000 2,495,000 24.95 75.05(3) หุน้สามญั 

บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) 
591 อาคารสมชัชาวาณิช 2  
ชัน้ G หอ้ง G4 ถ.สขุมุวิท 

สินเชื่อรายย่อย 6,000,000 1,497,000 24.95 75.05(3) หุน้สามญั 
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บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

แขวงคลองตนัเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2123-5300 
บจ. เคทีซี พิโก (ชลบรุ)ี 
89/457 หมู่ที่ 6 ต าบลบ่อวิน อ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบรุ ี

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

บจ. เคทีซี พิโก (ปทมุธานี) 
94 ศนูยก์ารคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสิต 
ชัน้ท่ี 2 ถนนพหลโยธิน ต าบล
ประชาธิปัตย ์อ าเภอธัญบรุี จงัหวดั
ปทมุธาน ี

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

บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ) 
200/63 หมู่ที่ 1 ต าบลบางเสาธง 
อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ 

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

บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร) 
322/90 ถนนเอกชยั ต าบลมหาชยั 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

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

ธุรกิจหลกัทรัพย ์       
บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุกรุงไทย 
195 อาคารเอ็มไพรท์าวเวอร ์ 
ชัน้ 32 ถ. สาทรใต ้ 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 
โทรศพัท ์0-2686-6100,  
โทรสาร 0-2670-0430 

จดัการกองทนุ 20,000,000 19,999,986 100.00  หุน้สามญั 

บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ หลกัทรพัย ์ 259,127,200 129,563,600 50.00  หุน้สามญั 
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บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ชัน้ 8,15-17,19, 21  
อาคารลิเบอรต์ีส้แควรเ์ลขที่ 287  
ถ.สีลม เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2695-5000,  
โทรสาร 0-2695-5173 
บจ. กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่  
35 อาคารนานาเหนือ ชัน้ 5  
ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2208-3047,  
โทรสาร 0-2256-8659 

Holding 
Company 

30,000,000 22,799,999 76.00 24.00(3) หุน้สามญั 
 

ธุรกิจสนับสนุน       
บจ. กรุงไทยกฎหมาย 
191/50-53, 55 อาคารซี.ที.ไอ.  
ทาวเวอร ์ชัน้ 18-19  
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์0-2096-8800, 
โทรสาร 0-2261-3748-50  

บรกิารงาน 
กฎหมาย 

300,000 299,993 100.00 - หุน้สามญั 

บจ. รกัษาความปลอดภยั กรุงไทย
ธุรกิจบรกิาร  
96/12 ซ.ลาดพรา้ว 106 (บญุอดุม 1) 
ถ.ลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา  
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  
โทรศพัท ์0-2791-9800,  
โทรสาร 0-2935-3711  

บรกิารงาน 
บรกิารทั่วไป 

1,400,000 1,399,990 100.00 - หุน้สามญั 

บจ. กรุงไทยคอมพวิเตอรเ์ซอรว์ิสเซส  
22/1 อาคารไสวบราวน ์2 

บรกิารดา้น 
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

13,000,000 12,999,994 100.00 - หุน้สามญั 
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บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

ซ.สขุมุวิท 1 ถ.สขุมุวิท 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา 
กรุงเทพฯ 10110   
โทรศพัท ์0-2646-8000 
บจ. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย 
944 อาคารสามยา่นมติรทาวน ์ 
ชัน้ท่ี 25-26 ถ.พระรามที่ 4  
แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
10330 

บรกิาร Digital 
Platform รวมถงึ
บรกิารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยี 

30,000,000 - - 100.00(5) หุน้สามญั 

ธุรกิจอืน่ๆ       
 บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ ์
5/13 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 11120 
โทรศพัท ์ 0-2558-7555,   
โทรสาร  0-2558-7566 

จดัการระบบ 
ช าระเงินระหวา่ง

ธนาคาร 

500,000 99,295 19.86 - หุน้สามญั 

บจ.บีซีไอ (ประเทศไทย) 
5/13 หมู่ที่ 3 ชัน้ 4    
ถ. แจง้วฒันะ ต.คลองเกลือ  
อ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุี 11120  

ใหบ้รกิารหนงัสือ
ค า้ประกนัอเิล็ก 
ทรอนิกสบ์น 

ระบบบล็อกเชน 

53,000,000 11,750,000 22.17 - หุน้สามญั 

บจ.โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
999อาคารท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 
หมู่ 1 ต. หนองปรือ   
อ.บางพลี จ. สมทุรปราการ 10540 
โทรศพัท ์0-2131-1042-4,   
โทรสาร 0-2131-1189  

โรงแรม 10,177,800 1,017,780 10.00 - หุน้สามญั 

บจ. เมืองใหม่อตุสาหกรรม สระบรุี 
123 อาคารไทยประกนัชวีิต  
ชัน้ 12 ถ. รชัดาภิเษก 

นิคมอตุสาหกรรม 25,000,000 2,500,000 10.00 - หุน้สามญั 
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บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง 
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศพัท ์0-2246-9487,  
โทรสาร 0-2246-9819 
บมจ. อลัฟาเทค อีเลคทรอนิคส ์
(ติดต่อส านกังานคณะผูช้  าระบญัชี) 
889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร ์ 
ชัน้ 14 หอ้ง 141 ถ.สาทรเหนือ   
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

ผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิกส ์

2,642 806 30.51 - หุน้สามญั 

บมจ. แมเนเจอร ์มีเดีย กรุ๊ป 
98/3-10 ถ.พระอาทิตย ์ 
แขวงชนะสงคราม 
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศพัท ์ 0-2629-4488,  
โทรสาร 0-2629-4469 

ผลิตและจ าหน่าย
ส่ิงพิมพ ์

129,354,620 20,814,928 16.09 - หุน้สามญั 

บมจ. ผลิตภณัฑอ์าหารกวา้งไพศาล 
อาคารธนสาร 43 ถ.เชียงใหม่  
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 
โทรศพัท ์0-2863-3288,  
โทรสาร 0-2437-8123 

ผลิตและจ าหน่าย
อาหารกระป๋อง 

500,489,990 62,145,000 12.42 - หุน้สามญั 

บมจ. สหวิรยิาสตีลอินดสัตร ี
อาคารประภาวิทย ์ชัน้ 2-3, 28/1  
ถ.สรุศกัดิ์ แขวงสีลม เขตบางรกั 
กรุงเทพฯ 10500 
โทรศพัท ์0-2238-3063-82, 
โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892 

อตุสาหกรรม 
เหล็ก 

11,113,018,280 4,499,394,589 40.49 - หุน้สามญั 

กองทรสัตเ์พื่อกิจการเงินรว่มทนุ
ส าหรบัธุรกิจเอสเอม็อีกา้วไกลไป
ดว้ยกนั 1  

Private Fund 
(เป็นกองทนุท่ี
จดัตัง้ขึน้เพื่อส่ง 
เสรมิผูป้ระกอบ 

21,100,000 18,590,302.70 
 

88.11 - ใบทรสัต ์
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บรษิัท   ประเภทธุรกิจ 
จ านวนหุน้ท่ี 
จ าหน่ายแลว้ 
ทัง้หมด 

อตัราการถือหุน้ 

ชนิดของหุน้ 
ธนาคารถือหุน้ทางตรง ทางออ้ม(1) 

จ านวนหุน้ท่ีถือ 
(หุน้) 

สดัส่วน 
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

สดัส่วน
การถือหุน้ 
(รอ้ยละ) 

เลขที่ 989 อาคารสยาม พวิรรธนท์าวเวอร ์
ชัน้ 9, 24 ถนนพระราม 1  
แขวงปทมุวนัเขตปทมุวนั 
กรุงเทพมหานคร 10330 

การวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม 
(SMEs) 

กองทรสัตเ์พื่อกิจการเงินรว่มทนุ
ส าหรบัธุรกิจเอสเอม็อีกา้วไกลไป
ดว้ยกนั 2 
เลขที่ 989 อาคารสยาม พวิรรธนท์าวเวอร ์
ชัน้ 9, 24 
ถนนพระราม 1 แขวงปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 

Private Fund 
(เป็นกองทนุท่ีจดั 
ตัง้ขึน้เพื่อส่งเสรมิ
ผูป้ระกอบการ 
วิสาหกจิขนาด 
กลางและขนาด 
ย่อม (SMEs) 

70,940,000 60,892,696.86 85.84 - ใบทรสัต ์

หมายเหต ุ: (1) อตัราการถือหุน้ทอดสดุทา้ย 
     (2) ถือหุน้ทางออ้มผ่าน บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
     (3) ถือหุน้ทางออ้มผ่าน บมจ. บตัรกรุงไทย  
     (4) ถือหุน้ทางออ้มผ่าน บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)  
     (5) ถือหุน้ทางออ้มผ่าน บจ. กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่ 
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6.1.3 บุคคลอ้างอิงอ่ืนๆ (ระบุช่ือบริษัท ที่อยู่ เบอรโ์ทรศัพท ์เบอรโ์ทรสาร) 

▪ นายทะเบียนหลกัทรพัยส์  าหรบัหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิของ
ธนาคาร 

 

บจ. ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
93 ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9000  
SET Contact Center 0-2009-9999 
โทรสาร 0-2009-9991 
E-mail : SETContactCenter@set.or.th 

▪ ผูแ้ทนผูถื้อหุน้กูแ้ละนายทะเบียนหุน้กู ้
- สารด้อยสิ ท ธิ เพื่ อนับ เ ป็น เ งิ นกองทุนประ เภทที่  2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1/2560 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดและมีขอ้ก าหนดใหส้ามารถตดัเป็น
หนีส้ญู (ทัง้จ  านวนหรือบางส่วน) หากทางการตดัสินใจเขา้
ช่วยเหลือทางการเงิน 

 
 

- หุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐของ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ครัง้ที่ 1/2561 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566   

 
 
 
 
  

- ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่  2 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ครั้งที่  1/2562 ครบ
ก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ซึ่งผูอ้อกตราสารเงินกองทุนมี
สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดและมีขอ้ก าหนดใหส้ามารถตดัเป็น
หนีส้ญู (ทัง้จ  านวนหรือบางส่วน) หากทางการตดัสินใจเขา้
ช่วยเหลือทางการเงิน 

 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุน้กู)้ 
ฝ่ายบรกิารตลาดทนุ  
งานนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร ์ชัน้ 3  
977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124 
โทรสาร 0-2298-0835 
 บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (นายทะเบียน) 
ฝ่ายปฏิบตัิการบรกิารธุรกิจหลกัทรพัย ์ 
เลขที่ 1222 ชัน้ AA ถนนพระรามที่ 3  
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120  
โทรศพัท ์0-2296-5715 โทรสาร  0-2683-1302 
 
บมจ.ธนาคารกรุงไทย (นายทะเบียนหุน้กู)้ 
ฝ่ายบรกิารตลาดทนุ  
งานนายทะเบียนหลกัทรพัย ์
อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร ์ชัน้ 3  
977/2 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท ์0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124 
โทรสาร 0-2298-0835 

mailto:SETContactCenter@set.or.th
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▪ ผูส้อบบญัชี  บรษิัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั 
ชัน้ 33 อาคารเลครชัดา 
193/136-137 ถนนรชัดาภิเษก 
คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 0-2264-9090 
โทรสาร  0-2264-0789-90 

▪ ที่ปรกึษากฎหมาย  

 

ฝ่ายนิติการ  
กลุม่ก ากบังานกฎหมาย   
สายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมาย  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสขุมุวิท ชัน้ 17   
10 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์ 0-2208-1770-79       
 

บรษิัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั 
191/50-53 อาคารซี.ท.ีไอ. ทาวเวอร ์ชัน้ 18-19, 27 
ถนนรชัดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 
โทรศพัท ์  0-2261-3739 
โทรสาร     0-2261-3748-50 

 

6.1.4 ข้อมูลส าคัญอ่ืน (ถ้ามี) 

 ไม่มี 
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7.1. จ านวนทุนจดทะเบยีนและทุนช าระแล้ว 

 ทุนจดทะเบยีน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ธนาคารมีทนุจดทะเบียน และทนุช าระแลว้ จ านวน 72,005,040,437.50 บาท ประกอบดว้ย 

 หุน้สามญั จ านวน 13,976,061,250 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.15 บาท 
 หุน้บรุิมสทิธิ จ านวน 5,500,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 5.15 บาท 

รวมจ านวน          13,981,561,250 หุน้ 
รายละเอยีดหลักทรัพยข์องธนาคาร 

 หุน้สามัญ  

หุน้สามญั  เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดนลลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  มีการซือ้ขายทั้งบนกระดานดนประเทศและ
กระดานลา่งประเทศ โดยการซือ้ขายบนกระดานดนประเทศดชอ้กัษรเครื่องหมาย KTB และการซือ้ขายบนกระดานลา่งประเทศดชอ้กัษร
เครื่องหมาย KTB-F 

 หุน้บุริมสิทธิ  

หุน้บุริมสิทธิ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดนลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย มีการซือ้ขายทัง้บนกระดานดนประเทศและ
กระดานลา่งประเทศ  โดยการซือ้ขายบนกระดานดนประเทศดชอ้กัษรเครื่องหมาย  KTB-P และการซือ้ขายบนกระดานล่างประเทศดช้
อกัษรเครื่องหมาย KTB-Q 

หุน้บุริมสิทธิ  เป็นหุน้ท่ีมีการลงทุนเล็มมลูค่าท่ีลราไว ้ โดยผูถื้อหุน้มีสิทธิพิเศษ  ซึ่งนอกจากมีสิทธิออกเสียงดนการประชุม 
ผูถื้อหุน้ และมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเช่นเดียวกนักบัหุน้สามญัแลว้ ยงัมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลพิเศษดนอลัราคงท่ีรอ้ยละสามล่อปี  ก่อน
หุน้สามญั 

 เงือ่นไขการลงทุนในหลักทรัพยข์องธนาคาร 

1) ผูถื้อหุน้ของธนาคารลอ้งเป็นบคุคลผูม้ีสญัชาลิไทยไมล่  ่ากวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงและจ าหน่าย
ไดแ้ลว้ทัง้หมด  

ดนกรณีท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควร ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจอนญุาลดหบ้คุคลผูไ้มม่ีสญัชาลิไทยถือหุน้ไดถ้งึ
รอ้ยละ 49 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงและจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

7. ข้อมูลหลักทรัพยแ์ละผู้ถอืหุ้น 
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2) หา้มบุคคลดด (รวมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง) ถือหุน้หรือมีไวซ้ึ่งหุน้ของสถาบันการเงินแห่งดดแห่งหนึ่งไม่ว่าโดยทางลรงหรือ
ทางออ้มเกินรอ้ยละ 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด เวน้แล่ไดร้บัอนุญาลจากธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเป็นไปลาม
หลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศก าหนด  

7.2. ผู้ถอืหุน้ 

 โครงสร้างผู้ถอืหุน้ 

โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 24 มิถนุายน 2563 (วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้) มีรายละเอียด ดงันี ้ 

รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

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

2. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 834,921,543 2,060 834,923,603 5.97 
3. STATE STREET EUROPE LIMITED 362,902,099 0 362,902,099 2.60 
4. สหกรณอ์อมทรพัยก์ารไฟฟา้ฝ่ายผลลิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 326,090,300 0 326,090,300 2.33 

5. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 305,775,658 2,726,095 308,501,753 2.21 

6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 305,775,657 2,726,095 308,501,752 2.21 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 203,102,782 0 203,102,782 1.45 
8. ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 197,862,800 0 197,862,800 1.42 

9. ธนาคารออมสนิ 113,264,822 0 113,264,822 0.81 

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 99,837,181 0 99,837,181 0.71 

11. ผูถื้อหุน้อื่น 3,530,279,575 45,750 3,530,325,325 25.24 
รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250 100.00 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูจาก บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายทะเบียนหุน้ของธนาคาร 
 
 

โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาลิไทยและสญัชาลิลา่งดา้ว ดงันี ้ 

ผู้ถอืหุ้น 
  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม 
จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 

สญัชาลิไทย 531 10,887,632,008 77,616 1,611,420,739 78,147 12,499,052,747 89.40 
สญัชาลิลา่งดา้ว 233 1,470,648,655 118 11,859,848 351 1,482,508,503 10.60 

รวม 764 12,358,280,663 77,734 1,623,280,587 78,498 13,981,561,250 100.00 
หมายเหตุ :  ขอ้มลูจาก บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายทะเบียนหุน้ของธนาคาร 
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โครงสรา้งผูถื้อหุน้ : รายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 (วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุน้) มีรายละเอียด ดงันี ้

รายชื่อ 
จ านวนหุ้น 

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

2. บรษัิท ไทยเอ็นวีดีอาร ์จ ากดั 590,672,059 2,060 590,674,119 4.22 
3. สหกรณอ์อมทรพัยก์ารไฟฟา้ฝ่ายผลลิแหง่ประเทศไทย จ ากดั 390,453,400 0 390,453,400 2.79 
4. STATE STREET EUROPE LIMITED 366,852,651 0 366,852,651 2.62 

5. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 304,775,658 2,726,095 307,501,753 2.20 

6. กองทนุรวม วายภุกัษ์หนึง่ โดย บลจ.กรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 304,775,657 2,726,095 307,501,752 2.20 
7. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 209,502,240 0 209,502,240 1.50 
8. ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 197,862,800 0 197,862,800 1.42 

9. ธนาคารออมสนิ 114,529,722 0 114,529,722 0.82 

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

11. ผูถื้อหุน้อื่น 3,695,325,214 45,750 3,695,370,964 26.43 
รวม 13,976,061,250 5,500,000 13,981,561,250

0 
100.00 

หมายเหตุ :  ขอ้มลูจาก บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายทะเบียนหุน้ของธนาคาร 

การถือหุน้ของธนาคารโดยผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) 
ธนาคารรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 พบวา่การถือหุน้ของธนาคารโดยผูถื้อหุน้รายย่อย (Free Float) 

มีสดัสว่นเท่ากบัรอ้ยละ 44.95 ของทนุท่ีช าระ 

กองทนุเพ่ือการฟนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผูถื้อหุน้ดหญ่ จ านวน 

7,696,248,833 หุน หรือเท่ากับรอยละ 55.05 ของหุน้สามญัและหุน้บุริมสิทธิจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ (หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
55.07 ของหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีช าระแลว้) กองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน มีฐานะทัง้เป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นนิลิบุคคลแยกล่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทยท่ีลัง้ขึน้มาลัง้แล่ปี 2528 ส าหรบัดชเ้ป็นช่องทางดนการดหค้วาม
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบปัญหา เพ่ือป้องกันไม่ดหเ้กิดความเสียหายท่ีรุนแรงหรือลุกลามจนส่งผล
กระทบล่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม กองทุนเพ่ือการ ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน มีบทบาท
ส าคัญอย่างมากดนการดห้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินท่ีประสบปัญหาดนช่วงวิกฤลิการเงินปี 2540 
นอกเหนือไปจากภาระหนา้ท่ีดนการเขา้ไปค า้ประกันการช าระคืนเงินฝากและเงินกูด้หแ้ก่ผูฝ้ากเงินและเจา้หนีข้องสถาบัน
การเงินเพ่ือเสริมสรา้งความมั่นดจและรกัษาความมั่นคงของระบบสถาบนัการเงินของประเทศดว้ย 
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โดยมีสดัสว่นการถือหุน้ของผูถื้อหุน้สญัชาลิไทยและสญัชาลิลา่งดา้ว ดงันี ้ 

ผู้ถอืหุ้น 
นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม 

จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น จ านวนราย จ านวนหุ้น ร้อยละ 
สญัชาลิไทย 626 10,689,251,265 77,130 1,741,182,617 77,756 12,430,433,882 88.91 
สญัชาลิลา่งดา้ว 223 1,512,416,320 119 38,711,048 342 1,551,127,368 11.09 

รวม 849 12,201,667,585 77,249 1,779,893,665 78,098 13,981,561,250 100.00 
หมายเหตุ :  ขอ้มลูจาก บรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั นายทะเบียนหุน้ของธนาคาร 

ผูถื้อหุน้สามารถลรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลกัทรพัยส์  าหรบัหุน้สามญัและหุน้บรุิมสิทธิของธนาคารไดท่ี้ สว่นท่ี 1 
ขอ้ท่ี 6 ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูส าคญัอื่น 

7.3. การออกหลักทรัพยอ์ืน่ 

 หลักทรัพยอ์ืน่ๆ  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมี NVDR (Non-Voting Depository Receipt) จ านวน 590,674,119 หน่วย โดยผูถื้อ
หลกัทรพัย ์NVDR นี ้จะไดร้บัสิทธิประโยชนท์างการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิดนการซือ้ขายหุน้เพ่ิมทุน เช่นเดียวกบัการลงทุนดน
หุน้ของธนาคาร แล่จะไม่มีสิทธิออกเสียงดนการประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แล่เป็นการออกเสียงเพ่ือพิจารณามลิเก่ียวกับการเพิกถอน
หลกัทรพัยอ์า้งอิงจากการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนดนลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อย่างไรก็ลาม จ านวน NVDR นี ้คิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 4.22 ของหุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้ทัง้หมดของธนาคาร และคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 9.41 ของหุน้สามญัท่ีถือโดย 
ผูถื้อหุน้รายย่อย โดยผูถื้อหุน้รายย่อยและผูล้งทนุสามารถลรวจสอบจ านวนหุน้ท่ีเป็น NVDR ไดจ้ากเวบ็ไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ท่ี www.set.or.th  

 พันธะผูกพันเกีย่วกับการออกหุน้ในอนาคต 

ธนาคารไมม่ีพนัธะผกูพนัเก่ียวกบัการออกหุน้ดนอนาคล 
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 ตราสารหนีห้รือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพของธนาคาร   

วนัท่ีออกลราสาร ชนิด/ช่ือของลราสารหนี ้ อนัดบัความ
น่าเช่ือถือ 

จ านวนท่ี
เหลืออยู่ 

 

อาย ุ 
(ปี) 

วนัครบ
ก าหนดไถ่
ถอน 

ประเภทการ
เสนอขาย 

23 
พฤศจิกายน 

2560 

ลราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือ
นบัเป็นเงินกองทนุประเภท
ท่ี 2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2560 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2570 ซึง่ผูอ้อกลราสาร
เงินกองทนุมีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนก าหนดและมี
ขอ้ก าหนดดหส้ามารถลดั
เป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือ
บางสว่น) หากทางการ
ลดัสินดจเขา้ช่วยเหลือทาง
การเงิน 

AA- (tha)  
(ฟิทช ์เรทลิง้ส ์
(ประเทศไทย)) 

20,000 
ลา้นบาท 

10 
(Call 
option   
ปีท่ี 5) 

23 
พฤศจิกายน 

2570 

เสนอขายดน
ประเทศดหแ้ก่
ผูล้งทนุ

สถาบนั และ/
หรือ ผูล้งทนุ
รายดหญ่ 

1 มิถนุายน 
2561 

หุน้กูส้กลุเงินเหรียญสหรฐั
ของ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) ครัง้ท่ี 
1/2561 ครบก าหนดไถ่
ถอนปี พ.ศ. 2566 

AA+(tha)  
(ฟิทช ์เรทลิง้ส ์
(ประเทศไทย)) 

USD 230 
ลา้น 

5 1 มิถนุายน 
2566 

เสนอขายดน
ประเทศดหแ้ก่
ผูล้งทนุ

สถาบนั และ/
หรือ ผูล้งทนุ
รายดหญ่ 

12 กรกฎาคม 
2562 

ลราสารดอ้ยสิทธิเพ่ือ
นบัเป็นเงินกองทนุประเภท
ท่ี 2 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) ครัง้ท่ี 1/2562 
ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 
2572 ซึง่ผูอ้อกลราสาร
เงินกองทนุมีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนก าหนดและมี
ขอ้ก าหนดดหส้ามารถลดั
เป็นหนีส้ญู (ทัง้จ านวนหรือ
บางสว่น) หากทางการ
ลดัสินดจเขา้ช่วยเหลือทาง
การเงิน 

AA- (tha)  
(ฟิทช ์เรทลิง้ส ์
(ประเทศไทย)) 

24,000 
ลา้นบาท 

10 
(Call 
option   
ปีท่ี 5) 

12 
กรกฎาคม 
2572 

เสนอขายดน
ประเทศดหแ้ก่
ผูล้งทนุ

สถาบนั และ/
หรือ ผูล้งทนุ
รายดหญ่ 
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7.4. นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของธนาคาร 

ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอลัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธิของธนาคาร แล่ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดนแล่
ละปีจะขึน้อยู่กบัผลก าไรท่ีเกิดขึน้จริงจากการด าเนินธุรกิจปกลิของแลล่ะปีนัน้ๆ และจะลอ้งค านงึถงึผลการด าเนินงานดนอนาคลของ
ธนาคาร ลลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดลอ้มทางการเงิน การเพ่ิมขึน้ของสินเช่ือและการกนัเงินส ารองของธนาคาร มลิท่ี
ประชมุของคณะกรรมการ และ / หรือ ผูถื้อหุน้ของธนาคาร จ านวนก าไรสะสม และความจ าเป็นดนการกนัเงินส ารองลามกฎหมายและ
ส ารองอื่นๆ ลามท่ีจ าเป็น หรือลามท่ีธนาคารเห็นสมควร รวมทัง้การท่ีธนาคารลอ้งปฏิบลัิลามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑท่ี์ออกโดย
หน่วยงานก ากบัผูม้ีอ  านาจ 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร ผลประกอบการปี 2562 * ผลประกอบการปี 2561 ผลประกอบการปี 2560 

อลัราก าไรสทุธิลอ่หุน้ (บาท) 1.88 1.80 1.52 
เงินปันผลลอ่หุน้ส าหรบัผูถื้อหุน้สามญั (บาท) 0.7530 0.7180 0.6100 
เงินปันผลลอ่หุน้ส  าหรบัผูถื้อหุน้บรุมิสทิธิ (บาท) 0.9075 0.8725 0.7645 
อลัราการจ่ายเงินปันผลลอ่ก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 40.00 40.00 40.02 
วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 23 เมษายน 2563 10 พฤษภาคม 2562 18 พฤษภาคม 2561 

หมายเหล ุ  *  ธนาคารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลประกอบการปี 2562 ลามงบการเงินสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ที่ไดร้บัการลรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของธนาคารดหแ้ก่ผูถื้อหุน้บรุิมสิทธิ และผูถื้อหุน้สามญั เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2563 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้กบัผูถื้อหุน้จากการเลือ่นการประชมุสามญัฯ เนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคลิด
เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ทัง้นี ้ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ที่ 27 เมื่อวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563 ไดร้บั
ทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 ดงักลา่ว 

 

 นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

บริษัทย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึน้อยู่กับผลประกอบการ หรือผลการด าเนินงานลามแผน
ธุรกิจ ก าไรสะสม การกนัส ารองลามกฎหมาย และส ารองอื่นๆ ลามท่ีจ าเป็นหรือลามท่ีเห็นสมควรดนการด าเนินธุรกิจ 
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8.1. คณะกรรมการบริษัท 

 

 โครงสร้างองคก์ร ณ 31 ธนัวาคม 2563 

 
 

 

 
  

8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
9.  
10.  
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 คณะกรรมการธนาคาร  

 รายช่ือคณะกรรมการธนาคาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ  

2) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธาน
กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 

3) นายวิชยั อศัรสักร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลรวจสอบ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคม 

4) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าลอบแทน กรรมการก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ์ และ
กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ ์ กิลยารกัษ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบล่อสังคม และกรรมการก ากับการปฏิบัลิลาม
กฎเกณฑ ์

6) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัลิ
ลามกฎเกณฑ ์และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน  

7) พลเอก เทียนชยั รบัพร กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ กรรมการลรวจสอบ และ
กรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์

8) นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
9) นางแพลริเซีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคม 

10) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการลรวจสอบ และกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคม 

11) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
12)  นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ัดการดหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการก ากับ

ดแูลความเสี่ยง 
    

 นางสาวสินีนาฏ ด าริหอ์นนัล ์ ผูช้่วยเลขานกุาร 
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 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร และเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร  
1) นายประสงค ์ พนูธเนศ - ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 17 มกราคม 2563 แทน

นายดิสทลั โหลระกิลยท่ี์ลาออกจากล าแหน่งกรรมการธนาคาร 
ลัง้แลว่นัท่ี 15 กรกฎาคม 2562  

- ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการ วนัท่ี 17 มกราคม 2563  
- ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการธนาคารและกรรมการ
ธนาคาร ลัง้แล่วนัท่ี 1 ลลุาคม 2563  

2) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ - ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563 แทน
นายเอกนิลิ นิลิทณัฑป์ระภาศ ท่ีลาออกจากล าแหน่งประธาน
กรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร ลัง้แล่วนัท่ี 13 
มกราคม 2563  

- ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วนัท่ี 28 ลลุาคม 
2563 

3) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส - ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 แทน
นายนนทิกร กาญจนะจิลรา ซึง่ลาออกจากล าแหน่งกรรมการ
ธนาคาร ลัง้แล่วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 

4) นายลวรณ แสงสนิท - ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 แทน
นายประสงค ์พนูธเนศ ท่ีลาออกจากล าแหน่งกรรมการธนาคาร 
ลัง้แลว่นัท่ี 1 ลลุาคม 2563 

 นายนิรุฒ มณีพนัธ ์ - ลาออกจากล าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร วนัท่ี  
22 เมษายน 2563 

 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารมีอ  านาจเล็มดนการบริหารงาน เพ่ือประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชยด์หเ้ป็นไปลามวัลถุประสงค ์
ขอ้บงัคบัของธนาคาร และมลิของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้อยู่ภายดลเ้ง่ือนไขและขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีอ  านาจและ
หนา้ท่ีดนการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี ้
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 อ านาจของคณะกรรมการธนาคาร 

1) กิจการทัง้หลายของธนาคารย่อมอยู่ดนอ านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท าได ้โดยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่
โดยล าพงั หรือกรรมการอื่นรว่มกนัลัง้แล ่2 คนขึน้ไปซึง่คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายไว ้มีอ  านาจลงลายมือช่ือและประทบัลรา
ส าคญัของธนาคารกระท าการดดๆ แทนธนาคารได ้ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารมีอ  านาจพิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลี่ยนแปลงช่ือ
กรรมการซึง่มีอ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนัธนาคารกระท าการดดๆ แทนธนาคารได ้

2) คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจแล่งลัง้ผูจ้ดัการดหญ่และพนกังานล่างๆ ของธนาคาร ลลอดจนแล่งลัง้ลวัแทนของ
ธนาคาร โดยดหผู้ด้ดมีอ  านาจและหนา้ท่ีเพียงดดสุดแล่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร รวมทั้งสามารถก าหนดอัลราและ
คา่ดชจ้่าย และบ าเหน็จรางวลัแก่บคุคลเหลา่นี ้และถอดถอนจากล าแหน่งได ้

3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ านาจดหผู้จ้ดัการดหญ่เป็นผูแ้ล่งลัง้และถอดถอนพนกังานล่างๆ ของธนาคารก็ได ้
ทัง้นี ้ถา้ผูไ้ดร้บัการแลง่ลัง้เป็นผูจ้ดัการดหญ่ เป็นผูด้  ารงล าแหน่งกรรมการของธนาคารดว้ย ก็ดหเ้รียกวา่ กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 

4) คณะกรรมการธนาคารมีอ านาจท่ีจะเชิญบคุคลหนึ่งบคุคลดดเป็นท่ีปรกึษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือช่วยเหลือ
ดหค้วามคิดเห็นดนกิจการของธนาคาร ลามท่ีคณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กบัทัง้ก าหนดคา่จา้งและบ าเหน็จรางวลัได ้

5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดห้แก่ผู ้ถือหุ้นไดเ้ป็นครัง้คราว ดนเม่ือพิจารณาแลว้มี
ความเห็นวา่ธนาคารมีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนัน้ และรายงานดหท่ี้ประชมุ ผูถื้อหุน้ทราบดนการประชมุคราวลอ่ไป 

 ขอบเขตอ านาจของคณะกรรมการธนาคาร 

แมว้า่กิจการทัง้หลายของธนาคารย่อมอยู่ดนอ านาจของคณะกรรมการธนาคารท่ีจะกระท าได ้แลม่ีกิจการบางประการท่ี
พระราชบญัญลัิบริษัทมหาชนและขอ้บงัคบัของธนาคาร รวมถงึกฎหมายและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง ก าหนดดห้
เป็นอ านาจของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

1) การอนมุลัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ 

2) การอนมุลัิจดัสรรก าไร 

3) การเลือกลัง้กรรมการธนาคารดหม่แทนผูล้อ้งออกลามวาระ หรือเลือกลัง้กรรมการธนาคารเพ่ิมดนกรณีท่ีมีการเพ่ิม
จ านวน 

4) การเลือกลัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 

5) การเพ่ิมทนุ ลดทนุ การโอนส ารองเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือจดัสรรหุน้ และ
การออกหุน้กู ้

6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทัง้หมดหรือบางส่วนท่ีส  าคญั การซือ้หรือรบัโอนกิจการอื่น การท า แกไ้ข หรือ
เลิกสญัญาเก่ียวกบัการดหเ้ช่ากิจการของธนาคารทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส  าคญั 
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 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร  

1) ปฏิบลัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ความระมดัระวงั ความซื่อสลัยส์จุริล และเป็นไปลามกฎหมาย รวมทัง้ก ากบัดแูล
การด าเนินกิจการทัง้หลายของธนาคารดหเ้ป็นไปลามวลัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของธนาคาร มลิคณะกรรมการธนาคาร ลลอดจนมลิท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ เพ่ือสรา้งคณุคา่ดหแ้ก่ธนาคารอย่างยั่งยืน 

2) ก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ วลัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายดนการด าเนินธุรกิจ โดยมีการทบทวนและอนุมลัิเป็นประจ า
ทกุปี 

3) ก ากับดูแลดหธ้นาคารมีการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งครอบคลุมถึงการก าหนดนโยบายการด าเนินงาน นโยบายการ
บริหารจดัการความเสี่ยงท่ีมีการทบทวนและประเมินระบบการจดัการความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ ก าหนดหรืออนุมลัิกรอบการก ากบั
ดแูลความเสี่ยงท่ีดี (Risk Governance Framework) เพ่ือรองรบัการด าเนินธุรกิจลามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด รวมทัง้ดแูลดหม้ี
การปลกูฝังวฒันธรรมองคก์รท่ีค านงึถงึความเสี่ยง (Risk Culture) 

4) ดแูลดหม้ีการควบคมุภายดน (Internal Control) ท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลมุกิจกรรมล่างๆ ดนการด าเนินงาน และ
สามารถสะทอ้นขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที มีโครงสรา้งองคก์รท่ีเอือ้ดหก้ารท าหนา้ท่ีควบคุม ก ากบั และลรวจสอบ 
(Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล 

5) การพิจารณาแผนงานหลัก งบประมาณ ลลอดจนการจัดสรรทรัพยากรส าคัญเพ่ือดห้บรรลุวัลถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย มีการลิดลามดแูลดหม้ีการน ากลยทุธข์องธนาคารไปปฏิบลัิ รวมถงึการประเมินผลและดแูลการรายงานผลการด าเนินงาน 

6) ลระหนักถึงบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและปฏิบัลิล่อผูถื้อหุน้และผูม้ี
สว่นไดเ้สียทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรมและโปรง่ดส มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการธนาคาร ผูจ้ดัการดหญ่และฝ่าย
จดัการ เพ่ือดหส้อดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร ก ากบัดแูลดหม้ีนโยบายและกระบวนการแจง้เบาะแสภายดนองคก์ร (Whistleblowing 
Policy and Procedure) ท่ีมีประสิทธิภาพ 

7) ดแูลดหม้ีการบริหารจดัการดา้นการดหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ลัง้แล่ลน้จนจบ (End-to-
End Process) จัดดห้มีช่องทางดนการรับและบริหารจัดการข้อร้องเรียนล่างๆ ของผู้แจ้งหรือผู้มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทัง้การดหน้โยบายเพ่ือการพัฒนาและปรบัปรุงการด าเนินธุรกิจของธนาคารโดยค านึงถึงความ
ปลอดภยัและสขุอนามยั ความรบัผิดชอบลอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม ลลอดจนการพฒันาบคุลากรของธนาคาร 

8) ก ากับดูแลดหม้ีแผนสืบทอดล าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผูบ้ริหารระดบัสูง ดหม้ีความรู ้ทักษะ 
ประสบการณ ์และคณุลกัษณะท่ีจ าเป็นลอ่การขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย รวมทัง้ก ากบัดแูลดหม้ีการประเมินผลการปฏิบลัิงาน
ของผูจ้ดัการดหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี มีโครงสรา้งค่าลอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์รท่ี
ค านงึถงึความเสี่ยง มีระบบการก าหนดคา่ลอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปร่งดส สอดคลอ้งกบัหนา้ท่ีความรบัผิดชอบและ
ผลการปฏิบลัิงานท่ีสอดคลอ้งกบัผลประกอบการของธนาคารทัง้ดนระยะสัน้และระยะยาว 

9) คณะกรรมการธนาคารลอ้งจัดดหม้ีการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายดน 4 เดือน นับแล่วนั
สิน้สุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ นอกจากท่ีกล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามญั ซึ่งกรรมการ
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ธนาคารจะเรียกประชุมวิสามญัเมื่อไรก็ได ้สดุแล่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจดัดหม้ีการประชุมวิสามญัภายดนหนึ่ง
เดือนนบัแลว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือรอ้งขอจากผูถื้อหุน้ 

10) เขา้รว่มประชมุคณะกรรมการธนาคารอย่างนอ้ยท่ีสดุรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมท่ีจดัขึน้ดนแล่ละปี 
และการประชมุผูถื้อหุน้ เวน้แลด่นกรณีท่ีมีเหลจุ าเป็น รวมทัง้มีส่วนร่วมดนการซกัถามและแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชนด์นการ
ประชุมอย่างเล็มความสามารถ ทัง้นี ้กรรมการคนดดมีส่วนไดเ้สียดนการประชุมเรื่องดด หา้มมิดหอ้อกเสียงลงคะแนนดนเรื่องนัน้ ดน
กรณีนีป้ระธานอาจเชิญดหอ้อกนอกท่ีประชมุเป็นการชั่วคราวได ้

11) คณะกรรมการธนาคารอาจจดัลัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือช่วยปฏิบลัิงานลามความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและการก ากับดูแลกิจการท่ีดี โดยมอบหมายดห้กรรมการธนาคารคนดดคนหนึ่งหรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการดน
คณะกรรมการชดุย่อย รวมทัง้พิจารณาอนมุลัิกฎบลัรของคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งก าหนดสาระส าคญัเก่ียวกบัองคป์ระกอบ หนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบ และเรื่องอื่นดดท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการชดุย่อยลามท่ีคณะกรรมการธนาคารเห็นวา่เหมาะสม  

12) คณะกรรมการธนาคารลอ้งจดัดหม้ีการประเมินผลการปฏิบลัิงาน ทัง้แบบประเมินลนเอง แบบประเมนิกรรมการทา่น
อื่น และแบบประเมินทัง้คณะ ปีละ 2 ครัง้ และน าผลการประเมินดงักล่าวมาปรบัปรุงและพฒันาการท างาน รวมถึงดชป้ระกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดดหม้ีท่ีปรกึษา
ภายนอกมาช่วยดนการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็ดนการประเมินผลการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการก็ไดล้ามหลกัเกณฑ์
และช่วงเวลาท่ีเห็นสมควร เช่น ทกุๆ 3 ปี เป็นลน้ โดยลอ้งเปิดเผยการด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลไวด้นรายงานประจ าปี 

13) ปฏิบัลิลามขอ้พึงปฏิบัลิท่ีดีส  าหรบักรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice of Directors of Listed 
Companies) และหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) 

 บทบาทหน้าทีข่องประธานกรรมการธนาคาร 
ประธานกรรมการธนาคารดนฐานะผูน้  าองคก์รไดท้ าหนา้ท่ีดแูลผลประโยชนข์องธนาคาร ผูถื้อหุน้ รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้่วน

เสียอื่นๆ เพ่ือดห้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดดนระยะยาว โดยเป็นผู้น  าดนการผนึกศักยภาพ ความคิด ความสรา้งสรรค ์รวมทั้ง
ความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการของธนาคารเขา้ดว้ยกนั ท่ีส่งผลดหแ้ผนกลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของธนาคารทัง้
ระยะสัน้และระยะยาวประสบความส าเร็จ มีการลิดลามการด าเนินกิจการของฝ่ายจัดการอย่างดกลชิ้ดและล่อเน่ือง โดยดหม้ีการ
รายงานฐานะการเงินและขอ้มลูส าคญัล่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทุกเดือน เป็นก าลงัส  าคญัผลกัดนันโยบายดา้นบรรษัท 
ภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มของธนาคาร สรา้งจริยธรรมดหก้บับุคลากรทุกระดบั โดยมีบทบาทหนา้ท่ีสรุปได้
ดงันี ้

การบริหาร 

1) ดแูลภาพรวมดนดา้นกลยทุธแ์ละแนวนโยบายของธนาคารดหเ้กิดความยุลิธรรม รวมถึงการดแูลลกูคา้ของธนาคาร
ดว้ยความเท่าเทียมกนั 

2) ดหค้วามส าคญัลอ่การปฏิบลัิงานเพ่ือดหเ้ป็นไปโดยถกูลอ้ง ลามกฎหมายทัง้ดนดา้นการก ากบัของทางการและของ
ธนาคาร ลลอดจนมลิท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
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3) ก ากบั ลิดลาม ดแูลดหม้ั่นดจไดว้่า การปฏิบลัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
บรรลลุามวลัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของธนาคาร 

4) ดแูลดหม้ั่นดจว่า กรรมการธนาคารทุกคนมีส่วนร่วมดนการส่งเสริมดหเ้กิดวฒันธรรมองคก์รท่ีมีจริยธรรม และการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

การประชมุคณะกรรมการธนาคาร 

1) ท าหนา้ท่ีประธานดนท่ีประชุมและเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ เวน้แล่มีเหลุจ าเป็น เพ่ือดหก้ารด าเนินการประชุม
คณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ 

2) ก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารือร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และมีมาลรการท่ีดแูลดห้
เรื่องส าคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

3) กระลุน้ดหก้รรมการธนาคารทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ านาจหนา้ท่ีดา้นการบริหารจดัการ
องคก์รดหแ้ก่ฝ่ายจดัการดว้ยความเหมาะสม ดแูลดหก้รรมการธนาคารทกุท่านไดร้บัขอ้มลูของธนาคารท่ีถกูลอ้ง ลรงเวลา และชดัเจน 
เพ่ือดชด้นการลดัสินดจซึง่จะน าไปสูค่วามส าเรจ็ของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการดา้นเวลาท่ีเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการ
จะเสนอเรื่องและเพียงพอส าหรบัคณะกรรมการธนาคารดนการอภิปรายประเด็นท่ีส  าคญัและปรกึษาหารือกนั ส่งเสริมดหก้รรมการ
ธนาคารมีการดชด้ลุยพินิจอย่างรอบคอบและแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระดนประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งไดโ้ดยทั่วกนัดนวาระประชมุท่ี
ส  าคญั ทัง้นี ้เป็นผูน้  าแนวนโยบายเสริมสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างกรรมการบริหารและกรรมการท่ีไม่ดช่ผูบ้ริหาร และระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการ โดยไดม้ีการปรกึษาหารือกนัเป็นประจ า 

 

การพฒันาและประเมินประสิทธิภาพดนการท างาน 

1) ดแูลดหม้ีการจดัการปฐมนิเทศและการเขา้เย่ียมชมการปฏิบลัิงาน ดหก้บักรรมการธนาคารดหมท่กุท่าน ซึง่จะชว่ยดห้
กรรมการธนาคารดหมเ่ขา้ดจและสามารถปรบัลวัเขา้กบัองคก์รไดร้วดเรว็ 

2) สนบัสนุนส่งเสริมดหก้รรมการธนาคารทุกท่านเขา้ร่วมอบรมพัฒนาทกัษะความรูด้นดา้นล่างๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่
การปฏิบลัิหนา้ท่ีกรรมการธนาคารท่ีจัดโดยสถาบนัท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรบั เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
และลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นลน้ 

3) สนบัสนนุสง่เสริมดหก้รรมการธนาคารทกุท่านท างานรว่มกนัอย่างเป็นทีม อนัจะก่อดหเ้กิดความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดนการท างาน ดแูลดหม้ีการประเมินผลการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมินลนเอง แบบประเมินไขว ้
และแบบประเมินทัง้คณะ น าผลการประเมินดงักลา่วมาปรบัปรุงและพฒันาการท างานของคณะกรรมการธนาคาร 

4) ก าหนดดหม้ีระบบการลิดลามดแูลและประเมินผลการด าเนินงานของธนาคารเพ่ือดหเ้ป็นไปลามนโยบาย เป็นประจ า
อย่างลอ่เน่ือง 
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ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูถื้อหุน้ 

ดูแลดห้มีการสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นของธนาคารดว้ยความมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสดห้ผู ้ถือหุ้นสามารถ
ลิดลอ่สื่อสารกบัคณะกรรมการเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั 

การประชมุผูถื้อหุน้ 

ท าหนา้ท่ีเป็นประธานดนท่ีประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ และมีการมอบหมายดหม้ีผูดู้แลการประชุมผูถื้อหุน้ดหเ้ป็นไปลาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัลา่งๆ อย่างถกูลอ้ง พรอ้มทัง้ดแูลดหก้รรมการธนาคารทกุท่านเขา้รว่มการประชมุผูถื้อหุน้อย่างพรอ้มเพรียงกนั 
โดยเปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้ไดด้ชส้ิทธิดนการประชมุผูถื้อหุน้อย่างเลม็ท่ี ดนการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดนท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้ การซกัถามหรือขอค าชีแ้จงเพ่ิมเลิม การรบัทราบรายงานประจ าปี การอนมุลัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ การอนุมลัิจดัสรรก าไร
และเงินปันผล การแลง่ลัง้กรรมการธนาคาร และก าหนดคา่ลอบแทนกรรมการ การเลือกลัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบ
บญัชี การอนมุลัิเรื่องการแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิของธนาคาร เป็นลน้ 

บทบาทดนดา้นอื่นๆ 

ปฏิบลัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสลัยส์จุริล ดแูลโครงสรา้งของคณะกรรมการธนาคารดหม้ีความเหมาะสม ดแูลดหม้ีการน า
นโยบายและการลดัสินดจของคณะกรรมการธนาคารไปปฏิบลัิอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมดา้นบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบลอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มดหเ้กิดขึน้ดนทกุระดบั ลัง้แลก่รรมการธนาคาร ผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถงึพนกังาน 

 

 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการธนาคาร 
เป็นไปลามขอ้บงัคบัของธนาคาร โดยดนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ดหก้รรมการออกจากล าแหนง่จ านวน 

1 ดน 3 ของทัง้หมด ทัง้นี ้ระยะเวลาการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคารที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 3 วาระลิดล่อกนั เวน้แล่กรรมการ
ธนาคารคนดดมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงล าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาประสิทธิภาพของการ
ปฏิบลัิหนา้ท่ีของกรรมการธนาคารรายดงักลา่วและชีแ้จงเหลผุลพรอ้มผลการปฏิบลัิหนา้ท่ีลอ่ผูถื้อหุน้ 

 กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนธนาคาร 
ดนระหว่างปี 2563 ธนาคารไดม้ีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนธนาคาร โดยลั้งแล่วันท่ี  

28 ลลุาคม 2563 จนถงึปัจจบุนักรรมการผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือแทนธนาคารเป็นดงันี ้“นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ดัการดหญ่โดย
ล าพงั ลงลายมือช่ือและประทบัลราส าคญัของบริษัท” 
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 คณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริหาร 

 รายช่ือคณะกรรมการบริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั ประธานกรรมการ 
2) นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค กรรมการ 
3) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ 
4) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ 
     นางสาวสินีนาฏ ด าริหอ์นนัล ์ ผูช้่วยเลขานกุาร 

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร และเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 
1) นางแพลริเซีย มงคลวนิช พน้จากล าแหน่งกรรมการบริหาร ลัง้แล่วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์

2563 
2) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ ด ารงล าแหน่งกรรมการบริหาร ลัง้แลว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 

พน้จากล าแหน่งกรรมการบริหาร ลัง้แลว่นัท่ี 31 ลลุาคม 2563 

3) นายลวรณ แสงสนิท ด ารงล าแหน่งกรรมการบริหาร ลัง้แลว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
4) นายนิรุฒ มณีพนัธ ์ ลาออกจากการด ารงล าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

ลัง้แลว่นัท่ี 22 เมษายน 2563 

 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบอ านาจดหค้ณะกรรมการบริหาร เป็นผูพิ้จารณาดนเรื่องดงัลอ่ไปนี ้

1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนมุลัิสินเช่ือ ปรบัปรุงหนี ้และลดัหนีส้ญู ลามอ านาจท่ีก าหนด 

2) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมลัิการลงทุน หรือขายหลกัทรัพยท่ี์ธนาคารลงทุน การซือ้ขายหรือ ดหเ้ช่าทรัพยข์อง
ธนาคาร ลามอ านาจท่ีก าหนด 

3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนมุลัิการวา่จา้งท่ีปรกึษา การจดัซือ้จดัจา้งลามระเบียบการพสัดุ 

4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ าปี  

5) การลิดลามงานท่ีมีความส าคญัท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

6) การพิจารณาอนมุลัิหรือรบัทราบกิจการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นวา่จ าเป็นหรือสมควร
เป็นการเรง่ดว่นเพ่ือแกปั้ญหา ซึง่หากไมด่  าเนินการแลว้จะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานดหค้ณะกรรมการธนาคารทราบ
โดยเรว็ 

7) ด าเนินการอื่นดดลามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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 วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร 
มีวาระเท่ากบัการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายช่ือคณะกรรมการลรวจสอบ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นายวิชยั อศัรสักร ประธานกรรมการ 
2) พลเอก เทียนชยั รบัพร กรรมการ 

 
 
 

3) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ 
 
 

 นายปานะพนัธ ์ หาญกิจจะกลุ เลขานกุาร 

คณะกรรมการลรวจสอบ มีการปรบัปรุงขอบเขล อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการลรวจสอบ ลามกฎบัลรคณะกรรมการ
ลรวจสอบ ประจ าปี 2563 / 2564 (ปรบัปรุงพฤศจิกายน 2563) ซึง่มีผลบงัคบัดช ้ลัง้แลว่นัท่ี 10 ธนัวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

1.1) สอบทานดหม้ีการรายงานทางการเงินอย่างถกูลอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้เป็นไปลามหลกัการบญัชีท่ีรบัรอง
ทั่วไป 

1.2) สอบทานกบัผูส้อบบญัชีถงึประเดน็ส าคญั ๆ อนัอาจกระทบลอ่ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน เช่น 

1.2.1) ความยุ่งยากหรือขอ้ขดัแยง้ท่ีมีนยัส  าคญั ท่ีผูส้อบบญัชีประสบดนระหวา่งปฏิบลัิงาน 

1.2.2) ประเดน็ขอ้เท็จจริงและความเห็นท่ีแลกลา่งกนัระหวา่งผูส้อบบญัชีกบัฝ่ายจดัการ 

1.2.3) ระดบัประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายดน 

1.2.4) ขอ้บกพรอ่งหรือความสญูเสียท่ีปรากฏขึน้ดนงวดบญัชีนี ้และท่ีอาจจะเกิดขึน้ดนงวดบญัชีลอ่ไป 

1.2.5) รา่งงบการเงินประจ าปีและหมายเหลปุระกอบงบการเงิน 

1.2.6) รายงานของผูส้อบบญัชี 

1.3) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยง หรือรายการท่ีอาจขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือดหม้ั่นดจไดว้่าเป็นไปลามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง มีความสมเหลสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุลอ่ธนาคาร 

1.4) สอบทานหลกัฐานหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัการด าเนินการท่ีอาจมีผลกระทบลอ่ผลการด าเนินงานของธนาคารอยา่ง
มีนยัส  าคญั หรือขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจมีผลกระทบลอ่การด าเนินงานของธนาคาร 

1.5) สอบทานถงึขอ้มลูท่ีน าสง่หน่วยงานก ากบัดแูลดหม้ีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูดนรายงานทางการเงิน 
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2) ผูส้อบบญัชี 

2.1) ประกนัความเป็นอิสระแก่ผูส้อบบญัชี 

2.2) สอบทานขอบเขลการปฏิบัลิงานของผู้สอบบัญชีและผู้ลรวจสอบภายดน เพ่ือป้องกันความซ า้ซอ้นของการ
ปฏิบัลิงานท่ีอาจจะมีความคาบเก่ียวกันดนงานลรวจสอบทางการเงินโดยค านึงถึงประสิทธิภาพการดชท้รัพยากรดนกระบวนการ
ลรวจสอบ 

2.3) พิจารณา คัดเลือก แล่งลั้งและเลิกจ้าง รวมถึงอัลราผลลอบแทนการปฏิบัลิงานของผู้สอบบัญชี เสนอ
คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือเสนอล่อท่ีประชุมดหญ่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการอย่างนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 

2.4) สอบทานรายงานผลการลรวจสอบของผูส้อบบญัชี และอาจเสนอแนะดหส้อบทานหรือลรวจสอบรายการดดท่ีเห็น
วา่จ าเป็นและเป็นเรื่องส าคญั พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

3) สอบทานการด าเนินงานของธนาคารท่ีมีความเสี่ยงส าคญักระทบลอ่วลัถปุระสงค ์รวมถงึการเปลี่ยนแปลง ท่ีส  าคญัดน
ดา้นการก ากบัดแูลท่ีดีและการน าองคก์ร การวางแผนเชิงกลยทุธ ์การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายดน การมุง่เนน้ผูม้ีส่วนได้
สว่นเสีย และลกูคา้ การพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลั การบริหารทนุมนษุย ์และการจดัการความรูแ้ละนวลักรรม 

4) การบริหารความเสี่ยง 

4.1) สอบทานถึงระดบัความเสี่ยงท่ีส  าคญัและสอบทานถึงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผูล้รวจสอบภายดนกับของ
ผูส้อบบญัชีวา่มีวิธีการท่ีเพียงพอและมีมาลรฐานท่ีเช่ือถือได ้

4.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคารลระหนักถึงความเสี่ยงท่ีส  าคญัและท่ีเก่ียวขอ้งกับ
ความเสี่ยงดา้นกลยทุธ ์(Strategic Risk) ความเสี่ยงดา้นสินเช่ือ (Credit Risk) ความเสี่ยงดา้นลลาด (Market Risk) ความเสี่ยงดา้น
สภาพคลอ่ง (Liquidity Risk) และความเสี่ยงดา้นปฏิบลัิการ (Operational Risk) 

5) การควบคมุภายดน 

5.1) สอบทานดหม้ีระบบการควบคมุภายดนท่ีมีประสิทธิผลลามมาลรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission) และ/หรือท่ีเหมาะสม โดยดหผู้ล้รวจสอบภายดนลอ้งมีการประเมินระบบควบคมุภายดน  
ทัง้ระบบอย่างนอ้ยปีละครัง้ 

5.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายดนระบบสารสนเทศของ
ธนาคาร รวมถงึการรกัษาความปลอดภยัและแผนรองรบัดนกรณีฉกุเฉิน 

6) การปฏิบลัิลามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบปฏิบลัิงาน 

6.1) สอบทานการปฏิบัลิลามกฎหมาย ขอ้บังคบั ขอ้ก าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก ากับดแูล เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายทัง้ท่ีเป็นเบีย้ปรบั การลกัเลือน ลลอดจนช่ือเสียงของธนาคารและของผูบ้ริหารธนาคาร 

6.2) การก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 
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6.2.1) ก ากบัดแูล และลิดลามการปฏิบลัิลามแนวนโยบายของกลุม่ธุรกิจทางการเงิน 

6.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุม่ธุรกิจทางการเงินดหถ้กูลอ้งและเพียงพอ 

6.3) สอบทานความถูกลอ้งของเอกสารอา้งอิงและแบบประเมินลนเองเก่ียวกับมาลรการล่อลา้นการคอรร์ปัชันของ
ธนาคาร ลามโครงการแนวรว่มปฏิบลัิของภาคเอกชนไทยดนการลอ่ลา้นทจุริล 

7) ผูล้รวจสอบภายดน 

7.1) ประกนัความเป็นอิสระแก่ผูล้รวจสอบภายดน 

7.2) บงัคบับญัชาสายลรงกบัสายงานลรวจสอบภายดน แลง่านดา้นการจดัการของสายงานลรวจสอบภายดน ดหข้ึน้ลรง
ลอ่กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 

7.3) ก ากบัดแูลสายงานลรวจสอบภายดน ดหม้ีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พรอ้มทัง้ดหม้ีมาลรฐานการลรวจสอบอนั
เป็นท่ียอมรบั รวมถงึสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนกังานลรวจสอบ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุลัิ 

7.4) สอบทานและทบทวนกฎบัลรของสายงานลรวจสอบภายดน และคู่มือการปฏิบัลิงานของสายงานลรวจสอบ
ภายดนอย่างสม ่าเสมอ 

7.5) พิจารณาและอนมุลัิแผนยทุธศาสลรข์องการลรวจสอบภายดน โครงสรา้งองคก์ร อลัราพนกังาน แผนการลรวจสอบ
ภายดนประจ าปี ลลอดจนงบประมาณท่ีดชด้นกระบวนการลรวจสอบภายดน เพ่ือมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม
ลา่งๆ และจดัล าดบัความส าคญัโดยค านงึถงึระดบัความเสี่ยง 

7.6) สอบทานรายงานการลรวจสอบภายดน และประชุมกับผูบ้ริหารสายงาน สายงานลรวจสอบภายดน โดยไม่มี       
ฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการ เพ่ือสอบทานถงึการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจดัการอนัอาจจะกระทบถงึความเป็นอิสระและดจ
ท่ีเป็นอิสระของผูล้รวจสอบภายดน 

7.7) ก ากบัดแูล เรื่องรอ้งเรียน และการแจง้เบาะแสการกระท าผิดท่ีสง่มายงัสายงานลรวจสอบภายดน เพ่ือดหม้ั่นดจว่ามี
การด าเนินการลรวจสอบอย่างเหมาะสม 

7.8) สอบทานกบัผูบ้ริหารสายงาน สายงานลรวจสอบภายดน ถึงสมรรถนะดนการดชท้รพัยส์ินของธนาคาร ดหเ้ป็นไป
ลามนโยบายหรือคูม่ือปฏิบลัิงาน 

7.9) สอบทานและพิจารณารว่มกบัฝ่ายจดัการดนเรื่องขอ้บกพรอ่งส าคญัท่ีลรวจพบและการสนองลอบจากฝ่ายจดัการ 

7.10) ดหค้วามเห็นลอ่คณะกรรมการธนาคารดนการอนมุลัิแลง่ลัง้ โยกยา้ย ถอดถอน ก าหนดค่าลอบแทน และพิจารณา
ความดีความชอบของผูบ้ริหารสายงาน สายงานลรวจสอบภายดน พิจารณาและดหค้วามเห็นเก่ียวกบัการแล่งลัง้ โยกยา้ย ถอดถอน 
การพิจารณาความดีความชอบและคา่ลอบแทนของ ผูล้รวจสอบภายดน สายงานลรวจสอบภายดน 

7.11) ประเมินผลการปฏิบลัิงานของผูบ้ริหารสายงาน สายงานลรวจสอบภายดน 
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7.12) จัดดห้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการลรวจสอบภายดน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองคก์ร 
(Independent Quality Assessment Review) อย่างนอ้ยดนทกุ 5 ปี 

8) การประเมินการท างาน จัดดหม้ีการประเมินลนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบัลิงาน
ประจ าปีของคณะกรรมการลรวจสอบ 

9) การจดัท า/สอบทาน กฎบลัรคณะกรรมการลรวจสอบ และคูม่ือการปฏิบลัิงานคณะกรรมการลรวจสอบ 

9.1) จดัท ากฎบลัรคณะกรรมการลรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของกฎบลัรดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
โดยไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร 

9.2) จดัท าคูม่ือการปฏิบลัิงานคณะกรรมการลรวจสอบ และสอบทานอย่างนอ้ยปีละครัง้ โดยไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร 

10) ความรบัผิดชอบอื่นๆ 

10.1) มีอ านาจดนการลรวจสอบหรือสอบสวนผูท่ี้เก่ียวขอ้งภายดลข้อบเขลอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการลรวจสอบ 
และมีอ านาจดนการวา่จา้งหรือน าเอาผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นมาช่วยงานลรวจสอบหรือสอบสวนได ้

10.2) ปฏิบลัิงานอื่นลามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ซึง่อยู่ภายดลค้วามรบัผิดชอบของคณะกรรมการลรวจสอบ 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
1) คณะกรรมการลรวจสอบมีวาระอยู่ดนล าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ดนท่ีนีห้มายถึง ช่วงเวลาระหว่างการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ของปีท่ีไดร้บัการแล่งลัง้ และการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ดนปีถดัไป กรรมการลรวจสอบซึ่งพน้จากล าแหน่งลามวาระ
อาจไดร้ับการแล่งลัง้ดหม่ แล่ไม่เกิน 2 วาระลิดล่อกัน เวน้แล่กรรมการคนดด มีความเหมาะสมท่ีจะด ารงล าแหน่งนานกว่านั้น 
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบลัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าว ดหก้ลบัมาด ารง
ล าแหน่งมากกวา่ 2 วาระลิดลอ่กนัได ้และการลอ่วาระทกุครัง้ลอ้งไมด่ช่การลอ่วาระโดยอลัโนมลัิ 

2) กรรมการลรวจสอบพน้จากล าแหน่งเมื่อ 

2.1) ครบก าหนดลามวาระ 

2.2) พน้จากการเป็นกรรมการของธนาคาร 

2.3) ลาออก 

2.4) ลาย 

2.5) ขาดคณุสมบลัิการเป็นกรรมการลรวจสอบลามขอ้บงัคบันี ้หรือลามหลกัเกณฑข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมลิดหพ้น้จากล าแหน่ง 

2.7) ลอ้งโทษจ าคกุลามค าพิพากษาถึงท่ีสดุ หรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายดหจ้ าคกุ เวน้แล่ดนความผิดท่ีกระท าดว้ย
ประมาทหรือความผิดลหโุทษ 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
สว่นท่ี 2 –หนา้ที่ 20 

2.8) เป็นคนไรค้วามสามารถหรือเสมือนไรค้วามสามารถ 

2.9) เป็นบคุคลลม้ละลาย 

3) การลาออกของกรรมการลรวจสอบดหย่ื้นดบลาลอ่ประธานกรรมการธนาคารล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั เวน้แล่มีเหลุ
จ าเป็นอนัมิอาจกา้วลว่งได ้โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูอ้นมุลัิ 

4) เมื่อมีกรรมการลรวจสอบพน้จากล าแหน่งก่อนครบวาระ ดหค้ณะกรรมการธนาคารแล่งลัง้กรรมการท่ีมีคุณสมบัลิ
ครบถว้นเป็นกรรมการลรวจสอบแทน โดยอยู่ดนล าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการลรวจสอบซึง่ลนแทน 

 กรรมการตรวจสอบทีม่ีความรู้และประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงนิ 

พลเอก เทียนชยั รบัพร กรรมการ 
นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการลรวจสอบไดจ้ดัท ารายงานคณะกรรมการลรวจสอบ (ลามรายละเอียดเอกสารแนบ 5) 

 คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

 รายช่ือคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) ศ. (พิเศษ) ดร. กิลลิพงษ ์
  

กิลยารกัษ ์ ประธานกรรมการ 
2) นายวิชยั อศัรสักร กรรมการ 

 
 
 

3) นางแพลริเซีย มงคลวนิช กรรมการ 
 
 

4) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการ 
 

นายกฤษณ ์ ฉมาภิสิษฐ เลขานกุาร 

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

1) นายนนทิกร กาญจนะจิลรา ลาออกจากล าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ลั้งแล่วัน ท่ี  
20 กนัยายน 2563  

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบรรษัทภบิาลฯ 

1) เสนอแนวนโยบายเก่ียวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบล่อสังคมของธนาคารและบริษัทดนเครือล่อ
คณะกรรมการธนาคาร 

2) ก ากบัดแูลการปฏิบลัิงานของธนาคารดหเ้ป็นไปลามหลกับรรษัทภิบาลของสถาบนัก ากบั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์เป็นลน้ ดว้ยความรบัผิดชอบล่อ
สงัคม 

3) พิจารณาทบทวนเก่ียวกบันโยบายดา้นบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสงัคมของธนาคารอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือดห้
สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบลัิของสากล และขอ้เสนอแนะของสถาบนัหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4) พิจารณาเสนอขอ้พึงปฏิบัลิท่ีดี ส  าหรบัคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก าหนดขอ้บงัคบัคณะกรรมการธนาคาร  
และคณะกรรมการท่ีธนาคารแลง่ลัง้ทกุชดุ 

5) เสนอแนะขอ้ก าหนดเก่ียวกบัจรรยาบรรณดนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร และขอ้พึงปฏิบลัิของผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของธนาคาร 

6) สง่เสริมการเผยแพรว่ฒันธรรมดนการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และการมีส่วนร่วมดนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือการ
พฒันาท่ียั่งยืนดหเ้ป็นท่ีเขา้ดจทั่วทกุระดบั และมีผลดนทางปฏิบลัิ 

7) พิจารณาแลง่ลัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพ่ือท าหนา้ท่ีสนบัสนุนงานบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสงัคม ไดล้าม
ความเหมาะสม 

8) การอื่นดดท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2) นางแพลริเซีย มงคลวนิช กรรมการ 

 
 
 

3) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส กรรมการ 
 
 

 นายศภุวฒัน ์ วฒันธ์นปลิ เลขานกุาร 
 นายบญุเชิด พิกลุแยม้ ผูช้่วยเลขานกุาร 
 นายธนกร กาญจนนลัิ ผูช้่วยเลขานกุาร 

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการ เลขานกุาร และผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการฯ  
1) นางแพลริเซีย มงคลวนิช รบัล าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลลัง้แลว่นัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 
2) นายนนทิกร กาญจนะจิลรา ลาออกจากล าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ มีผลลัง้แลว่นัท่ี  

20 กนัยายน 2563 
3) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ รบัล าแหน่งประธานกรรมการสรรหาฯ มีผลลัง้แลว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

4) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส รบัล าแหน่งกรรมการสรรหาฯ มีผลลัง้แลว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

5) นายธนกร กาญจนนลัิ รบัล าแหน่งผูช้่วยเลขานกุาร  มีผลลัง้แลว่นัท่ี 4 ลลุาคม 2563 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน มีขอบเขลหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ลามท่ีไดร้บัมอบหมายจาก คณะกรรมการ
ธนาคารดหด้  าเนินการดนเรื่องลา่งๆ ลามท่ีระบไุวด้นกฎบลัรของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน  และไดร้ายงานผลการ
ประชมุดหค้ณะกรรมการธนาคารทราบทกุครัง้ ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
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1) ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวิธีการ ดนการสรรหาและการก าหนดค่าลอบแทน รวมผลประโยชนอ์ื่นของกรรมการ
ธนาคาร ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจดนการจดัการของธนาคาร 

2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายดนภาพรวมเก่ียวกบัการก าหนดคา่ลอบแทนและผลประโยชนอ์ื่นของธนาคาร 

3) คดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบลัิเหมาะสมลามระเบียบ ขอ้บงัคบัของธนาคาร และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
เพ่ือเสนอลอ่คณะกรรมการธนาคาร พิจารณาแลง่ลัง้ดหด้  ารงล าแหน่งลา่งๆ ดงัลอ่ไปนี ้

3.1) กรรมการ 
3.2) กรรมการดนคณะกรรมการชุดย่อยล่างๆ ท่ีได้รับมอบอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบโดยลรงจาก

คณะกรรมการธนาคาร 
3.3) ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจดนการจดัการ 

4) ดแูลดหค้ณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกบัองคก์ร รวมถงึมีการปรบัเปลี่ยนดหส้อดคลอ้งกบั
สภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะลอ้งประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ และประสบการณด์นดา้น
ลา่งๆ 

5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาแลง่ลัง้กรรมการธนาคารแทนกรรมการท่ีพน้จากล าแหน่งลามขอ้บงัคบั 

6) ดแูลดหก้รรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูม้ีอ  านาจดนการจดัการของธนาคารไดร้บัผลลอบแทนท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและ
ความรบัผิดชอบท่ีมีล่อธนาคาร โดยกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายดหม้ีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบเพ่ิมขึน้ควรไดร้บัค่าลอบแทนท่ี
เหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายนัน้ 

7) ก าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้ริหารระดับสูงและผูม้ีอ  านาจดนการจัดการของธนาคาร เพ่ือ
พิจารณาปรบัผลลอบแทนประจ าปี โดยจะลอ้งค านงึถงึหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดหค้วามส าคญักบั
การเพ่ิมมลูคา่ของสว่นของผูถื้อหุน้ดนระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลดว้ย 

8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหานโยบายเก่ียวกับการก าหนดค่าลอบแทนและเปิดเผย
คา่ลอบแทนดนรูปแบบล่างๆ รวมทัง้จดัท ารายงานการก าหนดค่าลอบแทน โดยอย่างนอ้ยลอ้งมีรายละเอียดเก่ียวกบัเป้าหมาย การ
ด าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน ไวด้นรายงานประจ าปีของธนาคารดว้ย 

9) ด าเนินการอื่น ลามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง  

 รายช่ือคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) นายไกรฤทธ์ิ  อชุกุานนทช์ยั ประธานกรรมการ 
2) นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค กรรมการ 
3) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการ 
4) นายลวรณ แสงสนิท กรรมการ 
5) นายผยง ศรีวณิช กรรมการ 
   นายพลูพฒัน ์ ศรีเปลง่ เลขานกุาร 
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 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
1) นายลวรณ แสงสนิท แลง่ลัง้เป็นกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง ลัง้แลว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 

 ขอบเขตอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงมีหนา้ท่ีดหค้  าแนะน าคณะกรรมการธนาคารเก่ียวกบักรอบการก ากับดแูลความเสี่ยง
ของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ดแูลดหผู้บ้ริหารระดบัสงู และหวัหนา้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงปฏิบัลิลามนโยบายและ 
กลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ้ลลอดจนมีหนา้ท่ีดหค้วามเห็นหรือมีส่วนร่วมดนการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดนการปฏิบลัิงานของหวัหนา้หน่วยงานบริหารความเสี่ยง ดแูลดหก้ารบริหารเงินกองทุน สภาพคล่อง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงลา่ง ๆ ของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินมีความสอดคลอ้งกบัระดบัความเสี่ยงท่ียอมรบัได้
ท่ีไดร้บัอนมุลัิ ทบทวน สอบทานความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบาย และกลยุทธก์ารบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดบั
ความเสี่ยงท่ียอมรบัไดอ้ย่างนอ้ยปีละครัง้ หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยส าคญั โดยคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงพึง
ประเมินวา่นโยบายและกลยทุธก์ารบริหารความเสี่ยงของธนาคารและกลุม่ธุรกิจทางการเงินครอบคลมุความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึง
ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ดหม ่และมีการด าเนินการลามนโยบายและกลยุทธด์งักล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานล่อคณะกรรมการ
ธนาคารดนเรื่องประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานะการปฏิบลัิลามวฒันธรรมองคก์รท่ีค านงึถงึความเสี่ยง ลลอดจนปัจจยั
และปัญหาท่ีมีนยัส  าคญั และสิ่งท่ีลอ้งปรบัปรุงแกไ้ข เพ่ือดหส้อดคลอ้งกบันโยบายและกลยุทธด์นการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
และกลุม่ธุรกิจทางการเงิน และรายงานลอ่คณะกรรมการธนาคารถึงผลการด าเนินการดา้นการบริหารความเสี่ยงดนภาวะพิเศษหรือ
ภาวะฉุกเฉิน เมื่อมีการประกาศดชแ้ผน เช่น Business Continuity Plan (BCP) รวมทัง้ กรณีท่ีมีเหลุการณท่ี์มีผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัลอ่ผลการด าเนินงานและฐานะเงินกองทนุของธนาคาร เป็นลน้ รวมถงึน าเสนอรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลความเสี่ยงลอ่คณะกรรมการลรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบ / พิจารณาทกุไลรมาส โดยจดัดหม้ีการประชุม
คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้หรือลามความเหมาะสม และปฏิบลัิหนา้ท่ีอื่นดดลามท่ีไดร้บั
มอบหมาย 

 คณะกรรมการก ากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์  

 รายช่ือคณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 
1) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส ประธานกรรมการ 
2) นายธนัวา   เลาหศิริวงศ ์ กรรมการ 
3) นายกิลลิพงษ ์ กิลยารกัษ ์ กรรมการ 
4) พลเอกเทียนชยั  รบัพร  กรรมการ 

นายพงษส์ิทธ์ิ  ชยัฉลัรพรสขุ เลขานกุาร 
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 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัลิามกฎเกณฑ ์และเลขานกุารคณะกรรมการฯ 
1)    นายธีระพงษ ์วงศศ์ิวะวิลาส ด ารงล าแหน่งประธานคณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์

ลัง้แลว่นัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
2)    นายพงษส์ิทธ์ิ ชยัฉลัรพรสขุ ด ารงล าแหน่งเลขานกุาร ลัง้แลว่นัท่ี 1 ลลุาคม 2563 แทนนายนิรุฒ 

มณีพนัธ ์ซึง่ลาออกจากธนาคาร ลัง้แลว่นัท่ี 22 เมษายน 2563 
3)    นางวิภาวดี เลิศศรีสรุิยะ ลาออกจากการด ารงล าแหน่งผูช้่วยเลขานกุาร ลัง้แลว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 

2563 (ปัจจบุนัยงัไมม่ีผูด้  ารงล าแหน่งผูช้่วยเลขานกุาร) 

 ขอบเขลอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ์ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบลามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการธนาคารดหด้  าเนินการดนเรื่องลา่งๆ ดงันี ้ 
1) ดแูลดหธ้นาคารมีการบริหารความเสี่ยงอนัเกิดจากการปฏิบัลิ ท่ีไม่เป็นไปลามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยผ่าน

หน่วยงานก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์ 
2) ทบทวนกฎบัลรของคณะกรรมการก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑแ์ละกฎบัลรของหน่วยงานการก ากับปฏิบัลิ

ลามกฎเกณฑอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคญั เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารอนมุลัิ 

3) ประเมินการปฏิบัลิงานประจ าปีของหน่วยงานก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ ์เพ่ือมิดหเ้กิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนแ์ละมีความเป็นอิสระ รวมถงึทบทวนนโยบายและประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร ความเสี่ยง
ดา้นการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือดห้มั่นดจว่างานดา้นก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑข์อง
ธนาคารมีความเหมาะสม  

4) ดหค้วามเห็นชอบลอ่รายงานการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑป์ระจ าปี (Annual Compliance Report)  
5) สอบทานรายงานการสอบทานหรือลิดลามการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ ์และอาจมีการเสนอแนะดหส้อบทานหรือ

ลิดลามธุรกรรมดดท่ีเห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัลิลามกฎเกณฑแ์ละเห็นว่าเป็น เรื่องท่ีส  าคัญท่ีมีความเสี่ยงล่อ
ธนาคาร  

6) รายงานลอ่คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือรบัทราบผลการสอบทานหรือลิดลามการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์ลลอดจน
การด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขดนกรณีท่ีมีการปฏิบลัิท่ีไมเ่ป็นไปลามกฎเกณฑ ์
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 คณะกรรมการอสิระ 

 รายช่ือคณะกรรมการอิสระ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย 

1) พลเอก เทียนชยั รบัพร ประธานกรรมการอิสระ 
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ์ กิลยารกัษ ์ กรรมการอิสระ 
3) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 
4) นายวิชยั  อศัรสักร กรรมการอิสระ 
5) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการอิสระ 
6) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส กรรมการอิสระ 
     นางสาวสินีนาฏ ด าริหอ์นนัล ์ ผูช้่วยเลขานกุาร 

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ และเลขานกุารคณะกรรมการอิสระ 

1) นายธีระพงษ ์
 

วงศศ์ิวะวิลาส 
 

ด ารงล าแหน่งกรรมการอิสระ ลัง้แลว่นัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 

2) นายนิรุฒ มณีพนัธ ์ ลาออกจากการด ารงล าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการอิสระ 
ลัง้แลว่นัท่ี 22 เมษายน 2563 

3) นางวิภาวด ี เลิศศรีสรุิยะ ลาออกจากการด ารงล าแหน่งผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการ
อิสระ ลัง้แลว่นัท่ี 15 ลลุาคม 2563 

 หน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการอสิระ 

1) เสนอแนะวาระการประชมุลอ่ประธานกรรมการธนาคาร กรณีท่ีเห็นวา่มีเรื่องส าคญัหรือประเด็นปัญหาท่ีคณะกรรมการ
ธนาคารควรพิจารณา และยงัไมไ่ดม้ีการบรรจไุวด้นวาระการประชมุ 

2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเก่ียวกบับทบาทและการปฏิบลัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการธนาคาร 

3) สนบัสนนุคณะกรรมการธนาคารเพ่ือประสิทธิภาพดนการปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

4) กรณีท่ีมีการพิจารณาวาระส าคญัๆ ดนการประชุมคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการซือ้ขาย
ทรพัยส์ินท่ีมีนยัส  าคญั กรรมการอิสระมากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการอิสระทัง้หมดควรเขา้รว่มพิจารณาวาระส าคญัดงักลา่ว 

5) กรณีท่ีมีการพิจารณาวาระดนการประชมุคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมีความเห็นแยง้หรือมีขอ้สงัเกล
อื่นดดก็ลาม ความเห็นหรือขอ้สงัเกลดงักลา่วควรไดร้บัการบนัทกึไวด้นรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคารดว้ยทกุครัง้ 

6) ลิดลามดูแลการปฏิบัลิหนา้ท่ีของกรรมการอิสระท่ีไดร้บัมอบหมายดหด้  ารงล าแหน่งดนคณะกรรมการชุดย่อยล่างๆ 
โดยเฉพาะเรื่องการก ากบัการปฏิบลัิงาน ระบบบญัชีระหวา่งประเทศและการบริหารความเสี่ยง 

7) ด าเนินการอื่นดดท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 
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 วาระการด ารงต าแหน่ง 
มีวาระเท่ากบัการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร และด ารงล าแหน่งไดไ้มเ่กิน 9 ปีลิดลอ่กนั 

เมื่อครบ 9 ปีแลว้ หากคณะกรรมการธนาคาร/ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จะแล่งลัง้ดหด้  ารงล าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีก
ครัง้ จะลอ้งพน้จากการเป็นกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจดนการจดัการ ท่ีปรกึษา หรือพนกังาน ของธนาคารและบริษัทดนกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืนขอความเห็นชอบการด ารงล าแหน่งกรรมการล่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

 รายชือ่เลขานุการธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคารได้มีการแล่งลั้งเลขานุการบริษัทลั้งแล่ปี 2551 มาเป็นล าดับ จนถึงปัจจุบัน ได้แล่งลั้ง  
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ท าหนา้ท่ีเป็น เลขานกุารบริษัท มีผลลัง้แลว่นัท่ี 8 กรกฎาคม 2563 เป็นลน้ไป เพ่ือดหเ้ป็นไป
ลามพระราชบญัญลัิหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเลิม และนโยบายการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร 
โดยคณุสมบลัิและหนา้ท่ีของเลขานกุารบริษัท ปรากฏดนเอกสารแนบ 1 

 การประชุมคณะกรรมการ 

ธนาคารไดก้ าหนดการประชมุคณะกรรมการธนาคารไวเ้ป็นการลว่งหนา้ลลอดทัง้ปี โดยดนปี 2563 ไดก้ าหนดการประชุมดน
วนัพุธท่ีสองและสี่ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษลามความเหมาะสม โดยเลขานุการคณะกรรมการธนาคารจะจัดส่ง
หนงัสือเชิญประชมุ พรอ้มวาระการประชมุและเอกสารประกอบไปยงัคณะกรรมการธนาคารลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุไมน่อ้ยกวา่ 7 วนั 
โดยเลขานกุารเป็นผูจ้ดบนัทกึการประชมุเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือพรอ้มดหล้รวจสอบได ้ทัง้นี ้ธนาคารไดจ้ าแนกวาระการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เช่น เรื่องท่ีประธานแจง้ท่ี
ประชมุ เรื่องรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา เรื่องสืบเน่ือง เรื่องนโยบาย เรื่องสินเช่ือ เรื่องปรบัปรุงหนี ้เรื่องการลงทนุ เรื่องซือ้/
ขายทรพัยส์ินและจดัซือ้จดัจา้ง เรื่องทรพัยากรบคุคล เรื่องเพ่ือทราบ และเรื่องอื่นๆ เพ่ือดหก้ารด าเนินการประชมุมีประสิทธิภาพ  

ดนปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 26 ครัง้ คณะกรรมการบริหาร 46 ครัง้ คณะกรรมการลรวจสอบ 22 ครัง้ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน 20 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบล่อสังคม 13 ครั้ง 
คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 12 ครัง้ คณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์12 ครัง้ คณะกรรมการอิสระ 4 ครัง้ และ
คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์12 ครัง้ โดยมีรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแลล่ะท่าน ดงันี ้
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รายนามคณะกรรมการ 
คณะกรรม 
การธนาคาร 

คณะกรรมการ 
บรหิาร 

คณะกรรมการ
ลรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลฯ 

คณะกรรมการ 
ก ากบัดแูลความ

เสี่ยง 

คณะกรรม
การ 

ก ากบัฯ 

คณะกรรม 
การอิสระ 

คณะกรรม 
การกิจการ
สมัพนัธ ์

1) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ 
(1) 

23/24 30/33 
 

- - - 
 

- - - 

2) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั  25/26 44/46 - - - 12/12 - - - 

3) นายวิชยั อศัรสักร (2) 25/26 - 22/22 - 12/13 - - 4/4 1/1 

4) นายธนัวา เลาหศริวิงศ ์(3) 26/26 - - 20/20 - 12/12 12/12 4/4 - 

5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลพิงษ์    กิลยารกัษ์  26/26 - - - 13/13 - 12/12 4/4 - 

6) นายธีระพงษ ์ วงศศ์วิะวิลาส 
(4) 

1/1 - - - - - 1/1 1/1 - 

7) พลเอก เทียนชยั รบัพร 26/26 - 22/22 - - - 12/12 4/4 - 

8) นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค 24/26 46/46 - - - 12/12 - - - 

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

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

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

12) นายผยง ศรีวณิช  26/26 43/46 
 

- - - 11/12 - - - 

กรรมการท่ีออกระหว่างปี          

1) นายเอกนิล ิ นิลทิณัฑป์ระภาศ(7) 0/0 - - - - - - - - 

2) นายประสงค ์ พนูธเนศ  (8) 16/18 - - - - - - - - 

3) นายนนทกิร กาญจนะจิลรา (9) 17/17 - - 14/14 9/9 - - - 9/9 

หมายเหล ุ   ลวัเลขดนลาราง หมายถึง จ านวนครัง้ที่มาประชมุ   / จ านวนครัง้ที่มีการประชมุระหว่างกรรมการอยู่ดนล าแหน่ง 

(1) ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563 ด ารงล าแหน่งกรรมการบรหิาร วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วนัท่ี 28 ลลุาคม 2563 
และลาออกจากล าแหน่งกรรมการบรหิาร วนัท่ี 31 ลลุาคม 2563 

(2) ด ารงล าแหน่งประธานคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
(3) เปล่ียนแปลงการด ารงล าแหน่งจากประธานกรรมการก ากบัการปฏิบลัลิามกฎเกณฑ ์เป็นกรรมการก ากบัการปฏิบลัลิามกฎเกณฑ ์และจากกรรมการสรรหาฯ เ ป็น

ประธานกรรมการสรรหาฯ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
(4) ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 และด ารงล าแหน่งประธานกรรมการก ากบัการปฏิบลัลิามกฎเกณฑ ์และกรรมการสรร

หาฯ วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
(5) ออกจากล าแหน่งกรรมการบรหิาร และด ารงล าแหน่งกรรมการสรรหาฯ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 
(6) ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 21 ธนัวาคม 2563 และด ารงล าแหน่งกรรมการบรหิาร และกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง วนัท่ี 23 ธนัวาคม 2563 
(7) ลาออกจาล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วนัท่ี 13 มกราคม 2563 
(8) ลาออกจาล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วนัท่ี 1 ลลุาคม 2563 
(9) ลาออกจากการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการสรรหาฯ กรรมการบรรษัทภิบาลฯ และประธานคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 

 

นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดแูลการบริหารจดัการลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายดหม้ี
การประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือดหค้ณะกรรมการธนาคารไดร้่วมกัน
พิจารณาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยดนปี 2563 มีการประชุม
คณะกรรมการธนาคารโดยไมม่ีฝ่ายจดัการ จ านวน 3 ครัง้ 
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 ค่าตอบแทนกรรมการ 

นโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายค่าลอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหลุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ลอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวน โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรบัผิดชอบของกรรมการ  ผลประกอบการ
ของธนาคาร  ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เทียบเคียงไดก้บับริษัทดนกลุ่มธุรกิจระดบัเดียวกนั และลอ้งเป็นไปลามมลิท่ีประชุมผูถื้อหุน้
ก าหนด โดยมีกระบวนการดนการก าหนดคา่ลอบแทนดงันี ้

- คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน พิจารณาทบทวนความเหมาะสมลามนโยบายการก าหนดค่าลอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุย่อยของธนาคาร เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการธนาคาร 

- คณะกรรมการธนาคาร น าเสนอค่าลอบแทนกรรมการทุกรูปแบบดหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมลัิเป็นประจ าทุกปี โดยมี
ขอ้มลูประกอบการพิจารณาไดแ้ก่ นโยบายการก าหนดคา่ลอบแทนกรรมการ หลกัเกณฑก์ารก าหนดคา่ลอบแทนส าหรบักรรมการแล่
ละล าแหน่ง จ านวนเงินคา่ลอบแทน 

- เปิดเผยคา่ลอบแทนกรรมการทัง้ท่ีเป็นลวัเงินและไมด่ช่ลวัเงินดนรายงานประจ าปี 

โดยท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ไดอ้นมุลัิคา่ลอบแทนกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

1) คา่ลอบแทนรายเดือน (ลามระยะเวลาท่ีด ารงล าแหน่ง) 

2) คา่เบีย้ประชมุ โดยจ่ายดหก้รรมการท่ีเขา้ประชมุลามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด 

2.1) คา่เบีย้ประชมุกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชมุ เดือนละ 1 ครัง้)  

2.3) ค่าเบีย้ประชุมกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ หรือคณะท างานอื่น (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้
ประชมุ รวมแลว้ไมเ่กิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครัง้/เดือน) 

3) เงินบ าเหน็จกรรมการ โดยมีหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการ ดงันี ้

3.1) ธนาคารจะลอ้งมีผลก าไรจากผลประกอบการ และ 

3.2) ธนาคารจะลอ้งมีการจ่ายเงินปันผลดหก้บัผูถื้อหุน้ 
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รายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย อัตราต่อคน 

1. คา่ลอบแทนรายเดือน (ลามระยะเวลาท่ีด ารงล าแหน่ง) 
1.1  ประธานกรรมการธนาคาร 
1.2  กรรมการธนาคาร 

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

2.    คา่เบีย้ประชมุ 
        2.1  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการธนาคาร (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุมเดือนละ 1 ครัง้ 

ทัง้นีด้นกรณีท่ีมีเหลสุมควร อาจพิจารณาจ่ายเบีย้ประชุมไดเ้กินกว่า 1 ครัง้ล่อเดือน แล่
ลอ้งไมเ่กิน 15 ครัง้ลอ่ปี) 

                - ประธานกรรมการธนาคาร 
                - กรรมการธนาคาร 
        2.2 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการชุดย่อยล่างๆ  คณะกรรมการกิจการสัมพันธ ์

คณะอนกุรรมการ หรือคณะท างานอื่น (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม รวมแลว้ไม่เกิน 2 
คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครัง้ / เดือน) 

               - ประธานกรรมการ 
               - กรรมการ 

 
 
 
 

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

 
 
 

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

 

ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ธนาคารไม่มีการดหค้่าลอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากท่ีไดร้ับอนุมัลิจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยธนาคารจ่ายค่าลอบแทนท่ีเป็นลัวเงิน ประกอบด้วย ค่าลอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชุมดห้
คณะกรรมการ  ส  าหรบัปี 2563 ครบถว้นรวมทัง้สิน้เป็นเงิน 26,928,038.74 บาท  จ าแนกเป็น   

1. คา่ลอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 17,895,861.30 บาท 
2. ค่าลอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม 1,613,709.68 บาท  คณะกรรมการลรวจสอบ รวม 1,313,709.68 บาท  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน รวม 1,111,209.68 บาท  คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสงัคม 
รวม 1,733,709.68 บาท  คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง รวม 1,343,709.68 บาท  คณะกรรมการก ากับการปฏิบัลิลาม
กฎเกณฑ ์รวม 1,253,709.68 บาท  คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์รวม 338,709.68 บาท  คณะกรรมการอิสระ รวม 293,709.68 บาท  
และคณะอนกุรรมการพิจารณาผลลอบแทนกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย รวม 30,000.00 บาท 

โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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รายช่ือคณะกรรมการ ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน (บาท) 
 คณะกรรมการ

ธนาคาร 
คณะกรรมการ 

บริหาร 
คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาฯ 

คณะกรรมการ 
บรรษัทภิบาลฯ 

คณะกรรมการ 
ก ากับดูแลความเส่ียง  

คณะกรรมการ
ก ากับฯ 

คณะกรรมการ
อิสระ 

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ ์

คณะอนุกรรมการพิจารณา
ผลตอบแทน กจญ.(10) 

1) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ (1) 1,537,936.59 240,000.00        30,000.00 

2) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั  1,625,806.45 593,709.68    593,709.68     
3) นายวิชยั อศัรสักร (2) 1,437,096.77  593,709.68  300,000.00    37,500.00  

4) นายธันวา เลาหศิริวงศ ์(3) 1,437,096.77   330,000.00  60,000.00 556,209.68    
5) ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ์    กิลยารกัษ ์ 1,437,096.77    593,709.68  360,000.00    

6) นายธีระพงษ์ วงศศิ์วะวิลาส (4) 88,387.10      37,500.00 30,000.00   
7) พลเอก เทียนชยั รบัพร 1,437,096.77  360,000.00    300,000.00 263,709.68   

8) นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค 1,437,096.77 360,000.00    360,000.00     
9) นางแพลริเซีย     มงคลวนิช  (5) 1,437,096.77 60,000.00  300,000.00 330,000.00      

10) นางนิธิมา เทพวนงักรู  1,437,096.77  360,000.00  330,000.00      
11) นายลวรณ  แสงสนิท (6) 88,387.10          

12) นายผยง ศรีวณิช  1,437,096.77 360,000.00    330,000.00     

กรรมการท่ีออกระหวา่งปี           
1) นายเอกนิลิ นิลิทณัฑป์ระภาศ (7) 77,419.35          

2) นายประสงค ์ พนูธเนศ  (8) 1,993,387.11          
3) นายนนทิกร กาญจนะจิลรา (9) 987,763.44   481,209.68 180,000.00    301,209.68  

รวมค่าลอบแทนคณะกรรมการธนาคาร 17,895,861.30          
รวมค่าลอบแทนคณะกรรมการชดุยอ่ย  1,613,709.68 1,313,709.68 1,111,209.68 1,733,709.68 1,343,709.68 1,253,709.68 293,709.68 338,709.68 30,000.00 
รวมค่าลอบแทนคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะ        26,928,038.74 

ทัง้นี ้หลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าเบีย้ประชมุส  าหรบัคณะกรรมการชดุยอ่ยรวมแลว้ไมเ่กิน 2 คณะ คณะละไมเ่กิน 1 ครัง้ล่อเดือน  ดงันัน้ หากกรรมการชดุยอ่ยท่านดด เขา้รว่มประชมุเกินกวา่ 2 คณะ จะไดร้บัค่าเบีย้ประชมุฯ รวม 2 คณะ เท่านัน้ 
หมายเหตุ (1)  ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ ์2563  ด ารงล าแหน่งกรรมการบริหาร วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วนัท่ี 28 ลลุาคม 2563  และลาออกจากล าแหน่งกรรมการบริหาร วนัท่ี 31 ลลุาคม 2563 
 (2)  ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ ์วนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 
 (3) เปลี่ยนแปลงการด ารงล าแหน่งจากประธานกรรมการก ากบัการปฏิบลิัลามกฎเกณฑ ์เป็นกรรมการก ากบัการปฏิบลิัลามกฎเกณฑ ์และจากกรรมการสรรหาฯ เป็นประธานกรรมการสรรหาฯ วนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 
 (4)  ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระ วนัท่ี 21 ธันวาคม 2563  และด ารงล าแหน่งประธานกรรมการก ากบัการปฏิบลิัลามกฎเกณฑ ์และกรรมการสรรหาฯ วนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 
 (5)  ออกจากล าแหน่งกรรมการบริหาร และด ารงล าแหน่งกรรมการสรรหาฯ วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ ์2563 
 (6) ด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร วนัท่ี 21 ธันวาคม 2563  ด ารงล าแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง  วนัท่ี 23 ธันวาคม 2563 
 (7)  ลาออกจากการด ารงล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร  วนัท่ี 13 มกราคม 2563 
 (8)  ลาออกจากการด ารงล าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการธนาคาร วนัท่ี 1 ลลุาคม 2563 
 (9) ลาออกจากการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร  ประธานกรรมการสรรหาฯ  กรรมการบรรษัทภิบาลฯ  และประธานกรรมการกิจการสมัพนัธ ์ วนัท่ี 20 กนัยายน 2563 
 (10) ค่าเบีย้ประชมุดนการปฏิบลิัหนา้ท่ีคณะอนกุรรมการพิจารณาผลลอบแทนกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
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ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารจากการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยปี 2563  
มีกรรมการธนาคารจ านวน  1 คน ได้แก่ นายไกรฤทธ์ิ อุชุกานนท์ชัย ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการ  

บจ.อินฟินิธสั บาย กรุงไทย โดยไมไ่ดร้บัคา่ลอบแทน 
 

เงนิบ าเหน็จคณะกรรมการธนาคาร ประจ าปี 2562 
คณะกรรมการธนาคารไดพิ้จารณาจดัสรรเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 จ านวน 41,270,000.00 บาท ดงันี ้
 

 หน่วย : บาท 
รายชือ่คณะกรรมการธนาคาร / อดตีกรรมการธนาคาร* เงนิบ าเหน็จ 

1) นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั 4,057,658.51  
2) นายวิชยั อศัรสักร 3,550,451.19  
3) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ 3,198,880.10  
4) ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ์ กิลยารกัษ ์ 3,410,100.68  
5) พลเอก เทียนชยั รบัพร 3,410,100.68  
6) นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค 3,550,451.19  
7) นางแพลริเซีย มงคลวนิช 3,550,451.19  
8) นางนิธิมา เทพวนงักรู 2,201,140.78  
9) นายผยง ศรีวณิช 3,550,451.19  
10) นายเอกนิลิ นิลิทณัฑป์ระภาศ * 4,564,865.82  
11) นายนนทิกร กาญจนะจิลรา * 3,550,451.19  
12) นายดิสทลั โหลระกิลย ์* 1,896,816.39  
13) นายสมชยั บญุน าศิริ * 778,181.09  

 รวมทัง้สิน้  41,270,000.00  
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8.2. ผู้บริหารธนาคาร 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ มีอ  านาจหนา้ท่ีก ากบัดแูล บริหารจดัการ และด าเนินงานของธนาคารดหเ้ป็นไปลามวลัถุประสงค ์
นโยบาย ขอ้บงัคบั และเป้าหมายลามท่ีคณะกรรมการธนาคารก าหนดไว ้ลลอดจนบริหารงานลามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดร้บั
อนมุลัิจากคณะกรรมการธนาคาร และรกัษาผลประโยชนข์องธนาคารและผูถื้อหุน้ โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบหลกั ดงันี ้

1) ก ากับดูแลการด าเนินงานของธนาคารดห้เป็นไปลามวัลถุประสงค์ นโยบาย ข้อบังคับ และเป้าหมายลามท่ี
คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย 

2) บริหารงานลามแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดร้บัอนมุลัิจากคณะกรรมการธนาคาร และรกัษาผลประโยชนข์องธนาคาร
และผูถื้อหุน้ 

3) บงัคบับญัชาพนกังานและลกูจา้งธนาคาร ดหเ้ป็นไปลามวลัถปุระสงคแ์ละอ านาจหนา้ท่ีของธนาคาร 

4) ลิดลอ่สรา้งความสมัพนัธ ์และประสานความรว่มมือระหวา่งธนาคารกบัหน่วยงานและองคก์รลา่งๆ ทัง้ดนประเทศและ
ลา่งประเทศ 

5) เป็นผูแ้ทนหรือผูม้ีอ  านาจกระท าการแทนธนาคารดนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก ากบั 
หรือกระท านิลิกรรมดดๆ ท่ีมีผลผกูพนัลามกฎหมาย ลามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายดลก้รอบวลัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั
ของธนาคาร 

6) รว่มประชมุและเป็นคณะกรรมการลามท่ีไดร้บัแลง่ลัง้จากธนาคาร 

7) พิจารณาเรื่องอื่นดดท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อย 

การประเมินผลการปฏบิัตงิานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ดนปี 2563 ธนาคารดชแ้นวทางการประเมินผลการปฏิบลัิงานของกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ โดยก าหนดดหม้ีการน าผลประเมิน
มาเช่ือมโยงระบบแรงจงูดจ ปีละ 1 ครัง้ และระหวา่งปีมีการประเมินผลการปฏิบลัิงานเพ่ือดห ้Feedback ลามกระบวนการ ดงันี ้

1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน ทบทวนและก าหนดหลักเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัลิงานลาม
ลวัชีว้ดั และพิจารณาปรบัคา่ลอบแทนประจ าปี น าเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนมุลัิ 

2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณาลวัชีว้ดัและประเมินผลการปฏิบลัิงาน (Key Performance Indicator : KPI) ท่ีมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสภาวการณแ์ละเป้าหมายเชิงยทุธศาสลรข์องธนาคารดนปัจจบุนัเพ่ือดหส้ามารถวดัผลและสะทอ้นผลการ
ปฏิบลัิงานไดอ้ย่างชดัเจนและครบถว้นทกุมิลิ 

3) สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาลร่วมกบัสายงานบริหารการเงิน น าเสนอผลการปฏิบัลิงานของกรรมการ
ผูจ้ดัการดหญ่ พรอ้มน าเสนอผลการประเมินท่ีเช่ือมโยงกบัระบบแรงจงูดจ ลอ่คณะกรรมการธนาคาร 

4) คณะกรรมการธนาคารแจง้ผลการประเมินลอ่กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 
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 ผู้บริหารระดับสูง 

รายช่ือและล าแหน่งของผูบ้ริหารระดบัสงู ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  2563  (ลามโครงสรา้งองคก์รท่ีปรากฏดนส่วนท่ี 2 ขอ้ 8.1 
คณะกรรมการบริษัท) 

 ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง สายงาน 
1 นายผยง ศรวีณิช กรรมการผูจ้ดัการดหญ่  

2 นายพลูพฒัน ์
 

ศรเีปลง่ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิารความเสีย่ง 

3 นางประราล ี รลันป์ระสาทพร รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงาน Digital Solutions  
 
 
ธุรกิจเครอืขา่ยรายยอ่ย 

4 นายวีระพงศ ์ ศภุเศรษฐ์ศกัดิ ์ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

5 นายสรุธนัว ์ คงทน รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดดหญ่ 2 

6 นายรวินทร ์ บญุญานสุาสน ์ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจลลาดเงินลลาดทนุ 
 7 นายเอกชยั เลชะวิรยิะกลุ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดดหญ่ 1 

8 นางสาวศรณัยา เวชากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิารการเงิน 

9  นายสนัลิ  ปรวิิสทุธ์ิ  รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานปฏิบลัิการ 

10 นายศภุวฒัน ์ วฒันธ์นปล ิ  รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล 

11 นายธวชัชยั ชีวานนท ์ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิารจดัการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 

12 นายพงษ์สทิธ์ิ  ชยัฉลัรพรสขุ รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 

13 นพ. พลวรรธน ์ วิทรูกลชิล รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี 

14 นายกิลลิพฒัน ์  เพียรธรรม ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครฐั 

15 นายพิชิล จงสฤษดิห์วงั ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานกลยทุธแ์ละผลลิภณัฑร์ายยอ่ย 

16 นายชาญชยั สนิศภุรลัน ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานบรหิารคณุภาพสนิเช่ือและ
กระบวนการธุรกิจเครอืขา่ยรายยอ่ย 
 17 นายปานะพนัธ ์ หาญกิจจะกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานลรวจสอบภายดน 

18 นายเฉลมิ  ประดิษฐอาชีพ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานเครอืขา่ยธุรกิจขนาดเลก็และรายยอ่ย 

19 นางสวุรรณา  อนนัทานนท ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละบริหารทรพัยส์ิน 

20 นายกฤษณ ์ ฉมาภิสษิฐ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานสือ่สารและภาพลกัษณอ์งคก์ร 

21 นายปฏิเวช สนัละวานนท ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส  สงักดัธนาคารกรุงไทย 
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ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเกษียณอายดุนวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

1 นางสรุางค ์ ธนลัถานนท ์ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละบริหารทรพัยส์นิ 

2 นายเทดิชยั วิรุฬหพ์านิช ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานเครอืขา่ยธุรกิจขนาดเลก็และรายยอ่ย 

3 นายโกศล แช่มช่ืน ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส  สงักดัธนาคารกรุงไทย 

 
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารระดบัสงู ดนปี 2563  

1 นายพลูพฒัน ์ ศรเีปลง่ พน้รกัษาการ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานปฏิบลัิการ ลัง้แลว่นัท่ี 2 มีนาคม 2563 
2 นายสนัลิ  ปรวิิสทุธ์ิ เลื่อนล าแหน่ง และหมุนเวียนงาน จาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการดหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  

สายงานลรวจสอบภายดน เป็น รองกรรมการผู้จัดการดหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน
ปฏิบลัิการ ลัง้แล่วนัที่ 2 มีนาคม 2563 และรกัษาการผูบ้ริหารสายงาน สายงานก ากบักฎเกณฑ์
และกฎหมาย แทนนายนิรุฒ มณีพนัธ ์ที่ลาออก ลัง้แลว่นัที่ 22 เมษายน – 30 กนัยายน 2563 

3 นายศภุวฒัน ์ วฒันธ์นปลิ เลื่อนล าแหน่งจาก ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการดหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน เป็น รองกรรมการผูจ้ัดการ
ดหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล ลัง้แลว่นัท่ี 2 มีนาคม 2563 

4 นายธวชัชยั  ชีวานนท ์ เลื่อนล าแหน่งจาก ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการดหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน เป็น รองกรรมการผูจ้ัดการ
ดหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานบรหิารจดัการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ลัง้แลว่นัท่ี 2 มีนาคม 2563 

5 นายปานะพนัธ ์  หาญกิจจะกลุ รบัล าแหนง่ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานลรวจสอบภายดน ลัง้แล่
วนัที่ 2 มีนาคม 2563 แทนนายสนัลิ ปริวิสทุธ์ิ ที่หมนุเวียนไปด ารงล าแหน่ง ผูบ้ริหารสายงาน  
สายงานปฏิบลัิการ 

6 นายนิรุฒ มณีพนัธ ์ รองกรรมการผูจ้ัดการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานก ากับกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย ลาออกจาก
ธนาคาร ลัง้แลว่นัที่ 22 เมษายน 2563 

7 นายพงษ์สทิธ์ิ  ชยัฉลัรพรสขุ รบัล าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ัดการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน  สายงานก ากับกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 
ลัง้แลว่นัที่ 1 ลลุาคม 2563 แทน นายนิรุฒ มณีพนัธ ์ที่ลาออก  

8 นายเฉลมิ  ประดิษฐอาชีพ รบัล าแหนง่ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานเครอืขา่ยธุรกิจขนาดเลก็และ
รายยอ่ย ลัง้แลว่นัที่ 1 ลลุาคม 2563 แทน นายเทิดชยั วิรุฬหพ์านิช ทีเ่กษียณอายงุาน 

9 นางสวุรรณา อนนัทานนท ์ รบัล าแหนง่ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละบรหิาร
ทรพัยส์นิ ลัง้แลว่นัที่ 1 ลลุาคม 2563 แทน นางสรุางค ์ธนลัถานนท ์ทีเ่กษียณอายงุาน 

10 นายกฤษณ ์ ฉมาภิสษิฐ รบัล าแหน่ง ผูช้่วยกรรมการผูจ้ัดการดหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานสื่อสารและภาพลกัษณ์
องคก์ร  ลัง้แลว่นัที่ 1 ลลุาคม 2563 แทนล าแหนง่วา่ง 

11 นพ. พลวรรธน ์ วิทรูกลชิล รบัล าแหน่ง  รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน  สายงานเทคโนโลยี ลัง้แล่วนัที่ 5 ลลุาคม 
2563 แทน นายบุญเลิศ สินสมบลัิ รองกรรมการผูจ้ัดการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี 
หมนุเวียนงานไปด ารงล าแหนง่ ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และลาออกจากธนาคาร 
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ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน เป็นผูพิ้จารณาและน าเสนอคา่ลอบแทนของผูบ้รหิารระดบัสงูรวมถงึกรรมการ
ผู้จัดการดหญ่ ท่ีเหมาะสมล่อคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนุมัลิค่าลอบแทนลามนโยบาย Performance Driven 
Organization (PDO) คือ องคก์รท่ีขบัเคลื่อนดว้ยผลการปฏิบลัิงานเป็นส าคญั และลัง้อยู่บนพืน้ฐานของความถูกลอ้งและเป็นธรรม 
โดยคา่ลอบแทนของผูบ้ริหาร รวมถงึกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ จะเช่ือมโยงกบัผลการด าเนินงานของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
และสอดคลอ้งกบัผลการปฏิบลัิงานของผูบ้ริหารแล่ละคน โดยเนน้การดแูลผลประโยชนข์องผูบ้ริหารดหไ้ดร้บัคา่ลอบแทนท่ีเหมาะสม
และอยู่ดนระดบัท่ีสามารถแข่งขนัไดด้นอลุสาหกรรม สะทอ้นการเป็นธนาคารแห่งความยั่งยืน ผ่านการเปรียบเทียบกบัลวัชีว้ดัผลการ
ปฏิบลัิงาน ท่ีก าหนดดน Balanced Scorecard รวมถงึผลการด าเนินงานของธนาคารเมื่อเทียบกบัผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีอยู่
ดนระดบัเดียวกนัดนทกุมิลิ เพ่ือน าไปสูค่วามส าเรจ็ท่ียั่งยืนดนระยะยาว ภายดลห้ลกัเกณฑท่ี์โปรง่ดส และลามขอบเขลความรบัผิดชอบ
ของล าแหน่งงาน ซึ่งสะทอ้นความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้ง ลลอดจนความสามารถดนการแข่งขันของธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกบัสถาบัน
การเงินชัน้น าดนประเทศไทย โดยค่าลอบแทนของผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย ค่าลอบแทนท่ีเป็นลวัเงิน และค่าลอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ เงิน
สมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพดนส่วนของธนาคาร รวมถึงผลประโยชนแ์ละสวสัดิการอื่นๆ ลามระเบียบของธนาคาร เช่นเดียวกนักับ
พนกังาน เพ่ือสง่เสริมคณุภาพชีวิลท่ีดีและสรา้งแรงจงูดจดนการท างาน โดยมีการปรบัปรุงดหเ้หมาะสมอย่างลอ่เน่ือง 

ดนปี 2563 ธนาคารจ่ายคา่ลอบแทนดหแ้ก่ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร ดงันี ้

• ผู้บริหารระดับสูงลามนิยามของ ก.ล.ล. ประกอบดว้ย กรรมการผู้จัดการดหญ่ รองกรรมการผู้จัดการดหญ่อาวุโส  
รองกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่อาวโุส รวม 27 คน เป็นจ านวนเงินรวม 331,335,128 บาท แบ่งเป็น
ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีธนาคารจ่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 23 คน เป็นจ านวนเงินรวม 280,320,402 บาท และผูบ้ริหาร
ระดบัสงูท่ีธนาคารไมไ่ดจ้่ายเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 4 คน เป็นจ านวนเงินรวม 51,014,726 บาท (ทัง้นี ้ค่าลอบแทน
ดงักลา่วไดร้วมถงึเงินลอบแทนพิเศษประจ าปี 2562 ส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีเกษียณดนปี 2562 จ านวน 2 ท่าน ซึง่ไดร้บัดนปี 2563 
ดว้ยเช่นกนั) 

• ส  าหรบัผูบ้ริหารกลุม่ รวม 90 คน (ผูม้ีอ  านาจจดัการลามนิยามของ ธปท.) เป็นจ านวนเงินรวม 507,813,061 บาท แบ่งเป็น
ผูบ้ริหารกลุ่มท่ีธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ าหน่วยงาน เงินลอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุลร เงินช่วยเหลือการศกึษาบุลร เงิน
ช่วยเหลือคา่เช่าบา้น และเงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 79 คน เป็นจ านวนเงินรวม 488,500,612 บาท และผูบ้ริหารกลุม่ท่ี
ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ าหน่วยงาน เงินลอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุลร เงินช่วยเหลือการศกึษาบุลร เงินช่วยเหลือค่าเช่า
บา้น แล่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส ารองเลีย้งชีพ จ านวน 11 คน เป็นจ านวนเงินรวม 19,312,449 บาท (ทัง้นี ้ค่าลอบแทนดงักล่าวได้
รวมถงึเงินลอบแทนพิเศษประจ าปี 2562 ส าหรบัผูบ้ริหารกลุม่ท่ีเกษียณดนปี 2562 จ านวน 9 ท่าน ซึง่ไดร้บัดนปี 2563 ดว้ยเช่นกนั)   
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8.3. บุคลากร 

 จ านวนพนักงาน 

ธนาคารมีจ านวนพนกังานและพนกังานลามสญัญา และลกูจา้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ดงันี ้ 

หนว่ย : คน 
 

สายงาน 
จ านวนพนักงาน และพนักงาน

ตามสัญญา 
ลูกจ้าง รวม 

 ส านักงานใหญ ่ ไม่ใช่
ส านักงานใหญ ่

    

สายงานหลัก         
ธุรกิจขนาดดหญ่ 345 14 - 359 
 - ผูบ้รหิาร,พนกังาน และหนว่ยงานขึน้ตรงธุรกิจขนาดใหญ่ 19 - - 19 
 - สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 1 184 - - 184 
 - สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 2 142 14 - 156 
สายงานเครอืขา่ยธุรกิจขนาดเลก็และรายยอ่ย 2,856 9,074 71 12,001 
สายงานธุรกิจขนาดกลาง 1,124 - 2 1,126 
สายงานธุรกิจลลาดเงินลลาดทนุ 112 - - 112 
สายงานธุรกิจภาครฐั 221 - - 221 
สายงานปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละบรหิารทรพัยส์นิ 186 - - 186 

รวม 4,844 9,088 73 14,005 
สายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก         
สายงาน Digital Solutions 193 - - 193 
สายงาน Global Business Development and Strategy 74 - - 74 
สายงานเทคโนโลย ี 974 - - 974 
สายงานกลยทุธแ์ละผลลิภณัฑร์ายยอ่ย 464 - 22 486 
สายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมาย 210 - - 210 
สายงานลรวจสอบภายดน 300 - - 300 
สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล 316 - 1 317 
สายงานบรหิารการเงิน 361 - - 361 
สายงานบรหิารความเสีย่ง 314 - 2 316 
สายงานบรหิารคณุภาพสนิเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครอืขา่ยรายยอ่ย 1,824 - 50 1,874 
สายงานบรหิารจดัการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 262 - - 262 
สายงานปฏิบลัิการ 677 - 4 681 
สายงานสือ่สารและภาพลกัษณอ์งคก์ร 146 - - 146 
หนว่ยงานท่ีขึน้ลรงลอ่กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 63 - - 63 

รวม 6,178 - 79 6,257 
รวมทั้งสิน้ 11,022 9,088 152 20,262 
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 ความสัมพันธร์ะหว่างผู้บริหารและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 

ธนาคารไดจ้ดัการประชมุรว่มกนัระหวา่งผูบ้ริหารและผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้ง เพ่ือรว่มพิจารณาดหค้วามเห็นเก่ียวกบัการปรบัปรุง
ประสิทธิภาพดนการด าเนินงานของธนาคารลลอดจนส่งเสริมและพฒันาการแรงงานสมัพนัธ ์โดยมิดหเ้กิดขอ้พิพาทแรงงานเกิดขึน้ 
ประกอบกบัธนาคารไดม้ีการจดัลัง้คณะท างานพฒันาคณุภาพชีวิลของพนกังาน ท่ีก าหนดดหม้ีการประชุมอย่างล่อเน่ืองเป็นระยะ 
มาโดยลลอด เพ่ือปรึกษาหารือขอ้เสนอล่างๆดหม้ีความเหมาะสมและเกิดประโยชนส์ูงสุดแก่ธนาคารและพนักงานควบคู่กันไป 
นอกจากนีย้งัด าเนินการส ารวจความพงึพอดจเก่ียวกบัสวสัดิการของพนกังาน เพ่ือรบัทราบ ระดบัความพึงพอดจดนปัจจยัล่าง ๆ เพ่ือ
หาแนวทางแกไ้ขและปรบัปรุงเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิลท่ีดีย่ิงขึน้ของพนกังาน น าไปสู่สมัพนัธภาพท่ีดีและท าดหบ้รรลเุป้าหมายของ
องคก์รรว่มกนั  

การประชุมร่วมกนัระหว่างผูบ้ริหารและลวัแทนฝ่ายลกูจา้งมุ่งเนน้ท่ีผลประโยชนข์องธนาคารเป็นส าคญั ซึ่งลวัแทน ทัง้ 2 
ฝ่ายไดร้ว่มกนัหารือ ด าเนินการแกไ้ขและมีขอ้สรุป พรอ้มทัง้มีมาลรการแกไ้ขแลว้เสร็จดนทุกเรื่อง ลามกรอบของกฎหมายท่ีดชบ้งัคบั
กบัธนาคาร ยึดมั่นดนสิ่งท่ีถูกลอ้งและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบลัิทัง้ทางดา้นเชือ้ชาลิ การนับถือศาสนา เพศ และพวกพอ้ง ส่งผลดห้
ธนาคารไมม่ีความขดัแยง้ระหวา่งผูบ้ริหารและผูแ้ทนฝ่ายลกูจา้ง ไมก่่อดหเ้กิดผลกระทบลอ่การด าเนินงานทางธุรกิจของธนาคาร 

 ค่าตอบแทนพนักงาน   

ดนปี 2563 ธนาคารจ่ายคา่ลอบแทนดหแ้ก่พนกังาน (รวมถงึผูบ้ริหารระดบัสงู) จ าแนกเป็นเงินเดือน คา่จา้ง โบนสั เงินสมทบ
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ ค่ารกัษาพยาบาล เงินสมทบประกันสงัคม ค่าฝึกอบรม เงินสงเคราะห ์และผลประโยชนอ์ื่นๆ รวม  22,993  
ลา้นบาท  

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปีทีผ่่านมา   

ท่ามกลางความทา้ทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขนัท่ีรุนแรงจากคู่แข่ง (Bank และ Non-Bank) ทัง้ดนและล่างประเทศ 
รวมถงึผลกระทบจากการ Disruption ดนธุรกิจ ธนาคารจงึมุง่พฒันาลามความสามารถของพนกังาน (Core Competency, Technical 
Competency) และความสามารถของผูบ้ริหาร (Management Competency) โดยมีการวิเคราะหแ์ละระบุส่วนท่ีลอ้งพัฒนา 
(Development Areas) เพ่ือน ามาดชด้นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือปิด Competency Gap ทัง้นีเ้พ่ือดหธ้นาคารบรรลุ
เป้าหมายการเป็น Digital Banking ท่ีมีการด าเนินงานสอดคลอ้งเป็นไปลามกฎเกณฑ์และกฎระเบียบของหน่วยงานก ากับ  
ฝ่ายสถาบนัพฒันาศกัยภาพบุคลากรดนฐานะหน่วยงานหลกัดนการพฒันาบุคลากรและผูน้  า ไดพิ้จารณาปัจจยัล่าง ๆ โดยเริ่มจาก
รวบรวมขอ้มูลความลอ้งการพัฒนาผูบ้ริหารและพนักงานดนระดบัองคก์ร ขอ้มูลแผนยุทธศาสลรธ์นาคาร นโยบายของผูบ้ริหาร 
นโยบายของสายงาน รวมถงึความลอ้งการระดบับคุลากรเพ่ือน ามาดชวิ้เคราะหร์ว่มกบัปัจจยัอื่นๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ, ความทา้ทาย
เชิงยทุธศาสลรข์ององคก์รแผนปฏิบลัิการขององคก์รทัง้ดนระยะสัน้และระยะยาว ฯลฯ เพ่ือน ามาก าหนดแผนการพฒันาบุคลากรของ
ธนาคารอย่างครอบคลมุครบทกุมิลิอนัจ าเป็นลอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร ซึง่เป็นการเสริมสรา้งทกัษะการท างานดหก้บัพนกังาน 
เพ่ือดหร้องรบักบัการด าเนินธุรกิจท่ามกลางการแข่งขนัอย่างรุนแรง และการดหค้วามรูด้หม่กบัพนักงานท่ีมีการเปลี่ยนล าแหน่งงาน 
(Upskill – Reskill) เพ่ือดหพ้นกังานสามารถปฏิบลัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยดนปี 2563 ธนาคารยงั
มุง่เนน้การพฒันาดน 4 ดา้น ดงันี ้

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
สว่นท่ี 2 –หนา้ที่ 38 

ดา้นการ Strengthen Foundation  

จากวลัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสลรท่ี์มุง่ไปสูก่ารยกระดบัธนาคารเป็นองคก์รแห่งการเรียนรูคู้ค่ณุธรรม พรอ้มสนบัสนนุธนาคาร
สู่การสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีไม่ทนล่อการทุจริล (Zero Tolerance) ธนาคารจึงไดด้  าเนินการสรา้งพฤลิกรรมท่ีพึงประสงคล์าม
คณุธรรมอลัลกัษณ ์5 ส. ท่ีก าหนดไว ้พรอ้มทัง้พฒันาความรูค้วามเขา้ดจแก่พนกังาน ดา้นคณุธรรมจริยธรรมดนการปฏิบลัิงาน ผ่าน
การจดัท าหลกัสลูรการเรียนการสอน อาทิ หลกัสลูร “Lesson Learn for กรุงไทยคณุธรรม” ซึ่งเป็นหลกัสลูรการเรียนรูผ้่านช่องทาง
ออนไลน ์แก่พนกังานธนาคารทกุระดบั, หลกัสลูร “Market Conduct” ท่ีมุง่เนน้ดหค้วามรูพ้นกังานดนเรื่องการดหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่าง
เป็นธรรมลามสิทธิขัน้พืน้ฐานของลูกคา้ และผูม้าดชบ้ริการทางการเงิน และหลกัสูลร “Design Thinking กระบวนการสินเช่ือ เพ่ือ 
Productivity – Efficiency” โดยมีวลัถปุระสงค ์เพ่ือดหพ้นกังานระดมความคิดเพ่ือคน้หาปัญหาท่ีแทจ้ริง เพ่ือปิด Gap ขอ้ลรวจพบท่ี
ส าคัญ ปรบัปรุงกระบวนการสินเช่ือดหเ้กิด Productivity – Efficiency เป็นการป้องกันการทุจริลและความเสียหายแก่ธนาคาร 
ยกระดบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รดหม้ีบรรษัทภิบาลท่ีดี ปราศจากการทุจริลคอรปัชั่น (Zero Tolerance) และสรา้ง Public Trust 
ดหแ้ก่ธนาคาร 

นอกเหนือจากความรูค้วามเขา้ดจดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ธนาคารไดด้หค้วามส าคญัดนการพฒันาความรู ้และทกัษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นล่อการท างาน เพ่ือรองรบัความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ อาทิ ความรู ้ความเขา้ดจเก่ียวกบัมาลรฐานการรายงานทาง
การเงิน (Thai Financial Reporting Standards: TFRS) ฉบบัท่ี9 ซึง่มีผลบงัคบัดชด้นประเทศไทย ลัง้แล่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ท่ีผ่าน
มา และส่งผลกระทบล่อการด าเนินงานของธนาคาร ผ่านการจดัอบรมหลกัสลูร “ความรูเ้บือ้งลน้มาลรฐานการรายงานทางการเงิน 
(TFRS 9)” และ หลกัสลูร “TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน – การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง” โดยมุง่เนน้ดหท้ราบถงึหลกัการ และแนวทาง
การก ากบัดแูล ลลอดจนการวิเคราะหธ์ุรกิจการเงิน การธนาคาร ผ่านงบการเงิน การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง และการกระทบยอดทาง
บญัชีเพ่ือการลรวจสอบความถกูลอ้ง ส  าหรบัพระราชบญัญลัิคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2563 (Personal Data Protection Act, 
B.E. 2562 (2019) ซึ่งมีผลดชบ้ังคบัอย่างเล็มรูปแบบดนวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 ท่ีผ่านมา ธนาคารไดม้ีการจัดอบรมหลกัสูลร 
“พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 : PDPA” ซึง่เป็นการเรียนรูผ้่านช่องทางออนไลนด์หก้บัพนกังานทุกระดบัทั่วทัง้องคก์ร 
อีกทัง้ยงัด าเนินการดหค้วามรูผู้บ้ริหารดา้นบทบาทดนการรกัษาวินยัพนกังาน ผ่านการจดัอบรมหลกัสลูร “รูวิ้นยั ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท า
ผิด” เพ่ือเสริมสรา้งความแข็งแกรง่ของ Three Lines of Defence  

ดา้น Leadership  

ธนาคารมุง่มั่นพฒันาทกัษะของผูบ้ริหารดนดา้นการสรา้ง Inspiration และสง่เสริมดหเ้กิด Coaching Culture ซึ่งเป็นปัจจยั
ส าคญัดนการยกระดบัความผกูพนั (Engagement) และผลการปฏิบลัิงานของพนกังาน (Performance) ผ่านการจดัหลกัสลูรภายดน
และภายนอกองคก์ร ดหก้บัผูบ้ริหารของธนาคาร อาทิ หลกัสลูร “Storytelling”  หลกัสลูร “Essential Coaching Tools for Leader” 
และ หลกัสลูร “Effective Coaching for Leader” 

นอกจากนี ้เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ธนาคารมีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบการท างานของพนกังาน
ทั่วทัง้ธนาคารดหเ้ป็นการท างานแบบยืดหยุ่น (Flexi – Working) โดยพนกังานบางสว่นท างานจากท่ีบา้น (Work from Home) ผูบ้ริหาร
จงึลอ้งมีการปรบัเปลี่ยนวิธีการบริหารจดัการ และลิดลามผลการปฏิบลัิงานของทีม เพ่ือดหย้งัคงสามารถบริหารสรา้ง Engagement 
ดหก้บัทีมงาน รวมถงึผลกัดนัดหที้มงานสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพแมไ้ม่ไดป้ฏิบลัิงานดนสถานท่ีเดียวกนั ธนาคารจึงได้
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จดัท าคูม่ือบริหารผลการปฏิบลัิงานภายดลก้ารท างานแบบ Flexible Working รวมถงึจดัหลกัสลูร “Effective Team Management for 
Flexi - Working Environment” ส  าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน  

ดา้นการ Upskill - Reskill  

เพ่ือพัฒนาความรู ้และทักษะของพนักงาน ดหส้ามารถปฏิบัลิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลไปสู่การสรา้งผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึน้ขององคก์ร ลามบริบทของธนาคารท่ีมุ่งกา้วไปสู่การเป็น Digital Banking ธนาคารจึงไดก้ าหนดทกัษะท่ีจ าเป็นล่อ
การพฒันาบคุลากรดหส้อดคลอ้งลามนโยบายของธนาคาร ซึง่แบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี ้ 

- Future Banking เพ่ือเลรียมความพรอ้มพนกังานดหเ้ขา้ดจและดชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูและเทคโนโลยีดหม่ๆ เพ่ือรองรบัการ
เป็น Digital Banking อาทิ หลกัสลูร National Digital ID และยงัไดม้ีการจดัท าสื่อเผยแพร่ความรูเ้ก่ียวกบั Digital ดหก้บัพนกังานทั่ว
ทัง้ธนาคาร อาทิ ความรูเ้ก่ียวกบั Blockchain, AI, Digital Supply Chain Financing และ Human-centered Design เป็นลน้  

ส าหรบัการเพ่ิมพูนความรูแ้ละอพัเดล Digital Trend ดหก้ับพนกังานกลุ่มศกัยภาพและ Speed Boat ธนาคารไดจ้ดัดหม้ี
หลกัสูลร Digital Short Course ซึ่งเป็นหลกัสูลรท่ีมีระยะเวลาการอบรมสัน้ สามารถน ามาดชด้นการท างานไดท้นัที ทัง้ดนรูปแบบ 
Classroom และ E - learning อาทิ หลกัสลูร “Digital Enablement Program”, “Artificial Intelligence: Strategies for Leading 
Business Transformation” รวมถึงมีการน า E - learning Platform SkillLane (TUXSA) ซึ่งเป็นหลักสูลรออนไลน์ ท่ีได้
มหาวิทยาลัยธรรมศาสลรร์่วมพัฒนาเนือ้หาหลักสูลร โดยมีเนือ้หาครอบคลุมทั้งดนเรื่อง Data analytics, Digital Business 
Transformation, Digital Technology Management  การวางกลยุทธ ์ การบริหารจดัการ  ทกัษะเฉพาะทางดนการด าเนินการทาง
ธุรกิจ และการสรา้งภาวะผูน้  า และ Platform Your Next U ซึง่เสริมสรา้งทกัษะดา้นลา่งๆ เพ่ือเพ่ิมพนูความรูด้หก้บัพนกังาน ดหพ้รอ้ม
รบัความเปลี่ยนแปลงดนยคุดิจิทลั 

- Retail เพ่ือเสริมสรา้งความรูด้า้นผลิลภัณฑ ์การลลาด และการขาย ท่ีสอดคลอ้งกับการเป็น Digital Banking อาทิ 
หลกัสลูรการขายกองทนุรวมอย่างมืออาชีพ : Superstar Module, KTB Financial Planner, Customer Relationship Management 
for HUB, ICR5Plus PRO และ หลกัสลูร Digital Marketing 

- Credit & Core Business เพ่ือเลรียมความพรอ้มพนักงานดนการบริหารประสบการณล์กูคา้เพ่ือดหไ้ดร้บับริการท่ีเหนือ
ความคาดหมายและสรา้งความผูกพันดห้มีประสิทธิภาพดนยุคดิจิทัล อาทิ หลักสูลร “Pre & Post Sale Knowledge (Credit 
Analysis)”  หลกัสลูร “Financial Accounting for Lenders (FAL)”  หลกัสลูร “Unreliable Financial Statement Issues in Thailand & 
Financial Data Validation”  หลกัสลูร “Risk based Lending Workshop” และ หลกัสลูร “RM X2G2X Foundation Program” 

- Cyber Security & Privacy เพ่ือรองรบัการเป็น Digital Banking  อลัราการเพ่ิมขึน้อย่างล่อเน่ืองของจ านวนธุรกรรมทาง
การเงินผ่านระบบดิจิทลัและปริมาณของขอ้มลู ธนาคารจงึไดจ้ดัหลกัสลูรดา้น Cyber Security และ Data Privacy ดหก้บัพนกังานท่ี
เก่ียวขอ้ง อาทิ หลกัสูลร “ความรูเ้รื่องระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) ลาม ISO / IEC 27001:2013”  
หลกัสลูร “Information Security Awareness”  หลกัสลูร “CompTIA Security+ Online”  หลกัสลูร “กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคล ส าหรบับริหารทรพัยากรบุคคล (PDPA for HR)” และ หลกัสลูร “กฎหมายคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล ส าหรบังานลรวจสอบ
ภายดน (PDPA for Internal Audit)” 
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- Data - Driven Organization พัฒนาบุคลากรจากหลากหลายสายงานไปสู่การเป็น Data Scientist ท่ีมีทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิเคราะหข์อ้มลู (Data Analytics) ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายดนการดช ้Data - Driven เพ่ือขบัเคลื่อน
องคก์ร โดยมีวลัถุประสงคด์นการพัฒนาพนกังานดหส้ามารถน าขอ้มลูธนาคารท่ีมีอยู่ไปล่อยอดเพ่ือสรา้งประโยชนด์นการจดัท ากล
ยทุธแ์ละประกอบการลดัสินดจดนเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

ดา้น Digital Banking 

ธนาคารมุง่สรา้งทกัษะท่ีจ าเป็นลอ่การเป็น Digital Banking โดยพฒันาทัง้ดนดา้น Digital Mindset & Digital Literacy Skill 
และ Digital Skill ท่ีจ  าเป็นลอ่การปฏิบลัิงาน รวมไปถงึความสามารถดนการสรา้งสรรคน์วลักรรมดหม่ๆ  ดหก้บัองคก์รได ้เพ่ือลอบสนอง
ความลอ้งการของลกูคา้หลากหลายกลุม่ดนยคุดิจิทลัไดม้ากขึน้ ซึง่รวมถงึกลุม่ 5 Ecosystem ดว้ย และเพ่ือดหส้ามารถด าเนินธุรกิจได้
ลามกระแสการเปลี่ยนแปลง ธนาคารไดด้หค้วามรูพ้นกังานดนเรื่อง Agile Way of Working ควบคูไ่ปกบัเรื่อง Design Thinking เพ่ือดห้
สามารถน าไปปรบัดชไ้ดจ้ริงดนการปฏิบลัิงาน โดยธนาคารไดจ้ดัโครงการ Krungthai Hackathon เปิดโอกาสดหพ้นกังานท่ีสนดจสมคัร
เขา้ร่วมโครงการแบบ Open Application และระหว่างการด าเนินโครงการจะมีการดหค้  าปรึกษาโดย Mentor ระดบัประเทศ โดย 
Prototype ท่ีไดร้บัการคดัเลือกจะไดร้บัการพิจารณาเพ่ือพฒันาดหเ้ป็นผลิลภณัฑห์รือบริการของธนาคารล่อไป โครงการดงักล่าวจะ
ช่วยกระลุน้และเป็นแรงบนัดาลดจดหเ้กิดการสรา้ง Innovation ดนองคก์ร  

ดนสว่นของความรูด้า้น Digital ธนาคารไดจ้ดัหลกัสลูรและจดัท าสื่อเผยแพรค่วามรูด้หก้บัพนกังานทกุระดบั ทัง้ดนหน่วยงาน 
Carrier และ Speed Boat เสริมสรา้งความรูพื้น้ฐานเพ่ือดหพ้นกังานสามารถปฏิบลัิงานดหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสลรข์องธนาคารท่ีมุ่ง
สู ่Digital Banking ได ้(สรา้ง Basic Foundation) อาทิ หลกัสลูร National Digital ID  การเผยแพร่ความรูพื้น้ฐานดา้น Digital ผ่าน
โครงการ Digital Sharing รวมถงึสรา้งความลระหนกัรูท้างดา้น Cyber Security ดหก้บัพนกังานซึ่งจะช่วยดหก้ารปฎิบลัิงาน / การดช้
เทคโนโลยีมีความปลอดภยั รวมถงึป้องกนัความเสี่ยง (Risk) ท่ีอาจเกิดขึน้จากการเก็บ รวบรวม ดช ้และเผยแพรข่อ้มลู อาทิ หลกัสลูร
ขัน้ลอนการรบัมือภัยคุกคามไซเบอรท่ี์มาดนรูปแบบอีเมลหลอกลวง (Phishing Mail), Ransomware : มวัแวรเ์รียกค่าไถ่  2020  
หลกัสลูรพ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ผ่าน Google Form นอกจากนี ้ยงัมีหลกัสลูรเพ่ือพฒันา
พนกังานดนหน่วยงาน Carrier เพ่ือดหส้ามารถสรา้งมลูคา่เพ่ิมทางธุรกิจ หรือมองหาโอกาสดหม่ๆ  ทางธุรกิจ อาทิ หลกัสลูรเลรียมความ
พรอ้ม ล าแหน่ง CRM (ลอ่ยอด Value Chain) อีกทัง้ยงัมีการจดักิจกรรมและหลกัสลูรท่ีส่งเสริมการท างานรว่มกนั (Synergy) ระหวา่ง 
Carrier และ Speed Boat อาทิ หลกัสลูร RM X2G2X Foundation Program 

นโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคล เพ่ือรองรบั Digital Banking ดนอนาคลของธนาคาร มุ่งเนน้ดหพ้นกังานมีการพฒันา
ลนเอง (Self - Learning) โดยดหค้วามรูผ้่านช่องทาง Knowledge Management (KM) และ E - Learning เพ่ือส่งเสริมดหเ้กิด
วฒันธรรมการเรียนรูด้ว้ยลนเอง (Self - learning) และการเรียนรูล้ลอดชีวิล (Lifelong Learning) ซึง่จะช่วยดหพ้นกังานสามารถเรียนรู ้
ไดท้กุท่ี ทกุเวลา และประกอบกบัสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีเกิดขึน้ จึงส่งผลเร่งดหแ้นวทางการอบรมพนกังานมี
การปรบัเปลี่ยนรูปแบบการอบรมจากเดิมท่ีเนน้การอบรมดนรูปแบบ Classroom ไดป้รบัเปลี่ยนรูปแบบเป็นหลกัสลูรท่ีเนน้การอบรม
ผ่าน E - Learning หรือระบบ Online ลา่งๆ เพ่ิมมากขึน้ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทกัษะการเรียนรูข้องพนกังานดนดา้น Digital ลามนโยบาย
หลกัของธนาคาร และเพ่ือเป็นมาลรการดนการป้องกันการแพร่ระบาด ของ COVID-19 ลามหลกั Social Distancing โดยมีการ
วางแผนเป้าหมายการอบรมเพ่ือพฒันาพนกังานเป็นหลกัสลูร E - Learning หรือระบบ Online ดนสดัส่วน 50% ของหลกัสลูรท่ีจัด
อบรมทัง้หมดดนปี 2563  
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นอกจากนีธ้นาคารยงัค านงึถงึสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม มีการก าหนดวิสยัทศันแ์ละพนัธกิจดนการร่วมพฒันาเศรษฐกิจ 
สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน  มีการด าเนินโครงการลา่งๆ เก่ียวกบัสงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างลอ่เน่ือง ซึง่ดหผู้บ้ริหารและ
พนักงานมีส่วนร่วมดนการด าเนินโครงการ โดยดนปี 2562 ธนาคารเริ่มโครงการโดยมีการดหค้วามรูด้า้นสิ่งแวดลอ้มผ่าน
หลกัสลูรลา่งๆ เช่น หลกัสลูรกรุงไทยรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม ท่ีเปิดโอกาสดหผู้เ้ขา้อบรมไดเ้ขา้รบัฟังการบรรยายดา้นสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือ
ชีด้หเ้ห็นถึงความส าคัญของสิ่งแวดลอ้มแบบล่างๆ อาทิ ป่าชายเลน ปะการงั พรอ้มลงมือปฏิบัลิปลูกป่าชายเลนและปลูก
ปะการงั ณ ป่าชายเลนอ าเภอคลองโคน และชายหาดดงลาล อ าเภอสลัหีบ มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้สิน้ 2,256 คน และดนปี 
2563 เน่ืองจากเกิดสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ธนาคารไดจ้ดัอบรมหลกัสลูร “DIY หนา้กากผา้ฝ้าย
มสัลิน” ขึน้ เพ่ือดหพ้นกังานมีความรูแ้ละลงมือปฏิบลัิการเย็บหนา้กากชนิดผา้ไดส้  าเร็จ โดยพนกังานจะไดร้บัหนา้กากท่ีลดั
เย็บดว้ยผา้มสัลินจากการลงมือปฏิบลัิของพนกังานไปดชจ้ริง และสง่มอบหนา้กากผา้แก่พืน้ท่ีชุมชน ถือเป็นทางเลือกส าคญัท่ี
ดชป้้องกนัความเสี่ยงดหแ้ก่พนกังานธนาคารและชมุชนได ้เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนหนา้กากอนามยั และยงัช่วยลดการดช้
ทรพัยากรธรรมชาลิ ลดขยะ ดนประเด็นของการดชห้นา้กากอนามยัแบบกระดาษท่ีลอ้งดชแ้ลว้ทิง้  โดยมีการจดัอบรมจ านวน
ทัง้สิน้ 5 รุน่ ซึง่มีผูเ้ขา้อบรมรวมทัง้สิน้ 90 คน พรอ้มจดัท าสื่อการเรียนรูเ้พ่ือเผยแพรวิ่ธีปฏิบลัิแก่พนกังานธนาคาร 

นอกจากนีเ้พ่ือความปลอดภัยดนสุขภาพของพนักงานและอาชีวอนามยัส่วนรวม ส าหรบัการดหค้วามรูด้า้นอาชีว 
อนามยัและสภาพแวดลอ้มดนการท างาน ธนาคารมีการจดัอบรมผ่านหลกัสลูร “คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยั
และสภาพแวดลอ้มดนการท างาน”, หลกัสูลร “เจา้หนา้ท่ีความปลอดภัยดนการท างานระดบัหวัหนา้งานและระดบับริหาร” 
และหลกัสูลร “การดับเพลิงขั้นลน้” จ านวนทัง้สิน้ 7 รุ่น ซึ่งมีผูเ้ขา้อบรมรวมทั้งสิน้ 231 คน ธนาคารยังมีนโยบายพัฒนา
พนกังานดหเ้ป็น Content Creator เพ่ือดหส้ามารถสรา้งสรรคแ์ละพฒันาสื่อการเรียนรูเ้พ่ือน าไปดชเ้ป็นหลกัสลูร E-learning 
ของธนาคารและเผยแพร่ดหพ้นกังานเรียนรูไ้ด ้อาทิ หลกัสลูร G Suite เขา้ดจง่าย ภายดน 3 นาที, หลกัสลูร Micro Learning 
ทิศทางเศรษฐกิจ ทิศทางธนาคาร และการท างานดนยุค New Normal เป็นลน้ โดยดนปี 2563 ธนาคารมีการจดัฝึกอบรมทัง้
ภายดนและภายนอกธนาคาร    ทั้งดนและล่างประเทศ ผ่านช่องทางการเรียนรูด้นหลายรูปแบบ รวมทัง้สิน้ 777 หลกัสูลร 
1,179 รุน่ ผ่านการอบรมทัง้สิน้ 21,152 คน ระยะเวลาการอบรมคิดเป็น 109.81 ชั่วโมง/คน/ปี  
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9.1. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

9.1.1. การก ากับดูแลกจิการ 

ธนาคารกรุงไทย มีความมุง่มั่น และลระหนกัถงึการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ดส สจุริลและเป็นธรรม ลามแนวทางของ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือดหเ้ป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศดนการด าเนินธุรกิจ บนพืน้ฐานของความรบัผิดชอบ
อย่างมีจรรยาบรรณ ค านึงถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม สรา้งความเช่ือมั่นและประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งถือเป็นส่วนท่ีส  าคญัดนการ
เจริญเลิบโลและกา้วหนา้อย่างยั่งยืนของธนาคาร 

คณะกรรมการธนาคาร ดหค้วามส าคญัของการก ากับดูแลกิจการที่ดีลลอดระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ธนาคารได้
ด  าเนินงานภายดลห้ลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างจริงจงั โดยมีการส่งเสริมดหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดมั่น
และปฏิบลัิลามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมทัง้มีส่วนร่วมดนกิจกรรมท่ีน าไปสู่การเป็นองคก์รท่ีมีวฒันธรรมบรรษัทภิบาล 
ยกระดบัการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารดหเ้ป็นไปลามมาลรฐานสากล 

คณะกรรมการธนาคารไดม้อบหมายดหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสงัคม ก าหนดแผนปฏิบลัิ
การและมาลรการการลิดลามเพ่ือดหม้ีการปฏิบลัิลามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ มีการประเมินผลการปฎิบลัิลามนโยบายและ
ปรบัปรุงนโยบายดงักล่าวดหม้ีความเหมาะสมอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ลิดลามและปรบัปรุงแนวทางปฏิบัลิดหส้อดคลอ้งลามแนว
ทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้ดนและลา่งประเทศเพ่ือมุง่ไปสูม่าลรฐานสากล 

ธนาคารไดจ้ดัท านโยบายและแนวทางปฏิบลัิท่ีเป็นลายลกัษณอ์กัษรซึง่สอดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ของลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวม 7 ประการ ดงันี ้

1) Creation of Long Term Value:   สรา้งมลูคา่เพ่ิมอย่างยั่งยืน 

2) Accountability:     แสดงความรบัผิดชอบลอ่หนา้ท่ี 

3) Responsibility:     รูส้  านกึดนหนา้ท่ี 

4) Promotion of Best Practices:    สง่เสริมการปฏิบลัิท่ีเป็นเลิศ 

5) Equitable Treatment:    ปฏิบลัิลอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียอย่างเท่าเทียมกนั 

6) Transparency:     แสดงความโปรง่ดสดนการด าเนินงาน 

7) Social and Environmental Awareness:  ส านกึลอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 

หลกับรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีไดส้ื่อสารไปยงัพนกังานทกุระดบัผ่าน
สื่อล่างๆ ของธนาคาร และยังไดผ้สมผสานก าหนดเป็นภารกิจท่ีทุกหน่วยงานจะลอ้งมีการด าเนินงานลามหลกับรรษัทภิบาลของ
ธนาคาร ซึง่จะท าดหม้ั่นดจไดว้า่ธนาคารไดด้  าเนินการลามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี กรรมการธนาคารทุกคนก็ไดล้ระหนกัดน
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบดนการด าเนินงานเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท รวมถงึการด าเนินกิจกรรมดา้นความรบัผิดชอบล่อสงัคมและ

9. การก ากับดูแลกิจการ 
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สิ่งแวดลอ้มอย่างลอ่เน่ือง เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชนล์อ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มอย่างแทจ้ริง ธนาคารไดพ้ฒันาโครงการดา้น
สงัคมและสิ่งแวดลอ้มดหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยการเช่ือมโยงกิจกรรมดนโครงการลา่งๆ และด าเนินการอย่างลอ่เน่ืองภายดลแ้นวคดิ
การสรา้งทนุทางปัญญา และท่ีส  าคญั ธนาคารยงัเชิญชวนดหส้งัคม ชมุชน และผูม้ีสว่นไดเ้สียอื่นๆ เขา้ร่วมกิจกรรมของธนาคารดว้ย 
เพ่ือดหเ้กิดกระแสและเป็นพลงัผลกัดนัดหส้งัคมมีการลื่นลวัท่ีจะดสด่จซึง่กนัและกนั และพรอ้มจะแบ่งปันดหก้บัผูด้อ้ยโอกาสลลอดจน
ดหค้วามส าคญักบัการแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรงมากขึน้ 

ดนปี 2563 ธนาคารด าเนินกิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างลอ่เน่ือง อาทิ 

1. การทบทวนแผนยทุธศาสลรด์า้นบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 – 2564 เพ่ือยกระดบัการด าเนินงาน
ของธนาคาร สอดรบักบัยุทธศาสลรช์าลิว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริลแห่งชาลิระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ยุทธศาสลรธ์นาคารท่ีมุ่งสู่การเป็นธนาคารลน้แบบดา้นคณุธรรมจริยธรรม และการสรา้งวฒันธรรมท่ีไม่ทนล่อการทุจริลดนองคก์ร 
(Zero Tolerance) ซึง่ยทุธศาสลรด์า้นบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560 – 2564 ประกอบดว้ย 5 ยทุธศาสลรห์ลกั ไดแ้ก่  

ยทุธศาสลรท่ี์ 1 สรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีไมท่นลอ่การทจุริล 

ยทุธศาสลรท่ี์ 2  ยกระดบัเจลจ านงดา้นคณุธรรมดนการลอ่ลา้นทจุริล 

ยทุธศาสลรท่ี์ 3  พฒันาระบบป้องกนัการทจุริลเชิงรุก 

ยทุธศาสลรท่ี์ 4 ยกระดบัมาลรฐานกระบวนการปราบปรามการทจุริล 

ยทุธศาสลรท่ี์ 5 ยกระดบัผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ดสดนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของธนาคาร 

2. การน าหลกับรรษัทภิบาลสูก่ารปฏิบลัิงาน (KTB CG in Process) โดยมีการปรบัปรุงแนวทางการด าเนินการดา้น
บรรษัทภิบาล ปี 2563ดหส้อดคลอ้งกบัการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ดสดนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA)  

3. การด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม ซึ่งเริ่มด าเนินการมาลัง้แล่ปี 2560 โดยดนปี 2563 ธนาคารยังคงผลกัดนั
โครงการกรุงไทยคุณธรรมอย่างล่อเน่ือง ซึ่งดหค้วามส าคัญดนการด าเนินธุรกิจมุ่งสู่ความโปร่งดสและความยั่งยืน (Sustainable 
Krungthai) โดยยึดมั่นดนหลัก ESG คือ Environmmental (สิ่งแวดลอ้ม) Social (สังคม) และ Governance (บรรษัทภิบาล)  
เพ่ือขบัเคลื่อนธนาคารดหเ้ป็นสถาบนัการเงินท่ีอยู่เคียงขา้งคนไทย ท่ีพรอ้มดหบ้ริการทางการเงินกบัประชาชนดนทุกระดบัอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล า้ดนสงัคม และส่งเสริมเศรษฐกิจดหเ้ลิบโลอย่างแข็งแกร่ง รวมทัง้เป็นเสาหลกัของเศรษฐกิจชาลิ 
รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ีธนาคารเขา้ไปมีส่วนร่วมลามมาลรการล่างๆ ภาครัฐ โดยด าเนินการผ่าน 
กลยุทธ ์3 ป. ไดแ้ก่ ปลูกจิลส านึก  ป้องกัน  ปรบัเปลี่ยน มุ่งผลลพัธ์ดา้น 1) Financial Growth  2) Stakeholders Confidence   
3) Transparent Process  4) Employees Satisfaction รวมทัง้ปลกูจิลส านึกพนักงานดนการปฏิบัลิงานอย่างมีคณุภาพควบคู่กับ
คณุธรรม โดยมีจดุมุง่หมายท่ีจะฝังเขา้เป็น DNA ของพนกังานดหเ้กิดเป็นวฒันธรรมท่ีไมท่นลอ่การทจุริล (Zero Tolerance)  
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4. การประกาศเจลนารมณ ์“เจลจ านงสจุริลดนการบริหารงานอย่างมีคณุธรรมเพ่ือมุง่สูก่ารเป็นองคก์รท่ีไมท่นลอ่การ
ทจุริล” รวมทัง้มีการถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรบัผิดชอบลอ่สงัคมดนรูปแบบลา่งๆ 

5. การจดักิจกรรมสมัมนาดนวนัยทุธศาสลรธ์นาคารปี 2563 เพ่ือสง่เสริมการสรา้งและพฒันามาลรฐานดา้นคณุธรรม
จริยธรรม และเพ่ือยกระดบัการสรา้งวฒันธรรมองคก์รดหม้ีบรรษัทภิบาลท่ีดี ปราศจากการทุจริลคอรร์ปัชนั (Zero Tolerance) โดยมี
การมอบนโยบายดงักลา่วสูผู่บ้ริหารระดบัสงูของธนาคาร และบริษัทดนกลุม่ธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เพ่ือน าไปปฏิบลัิลอ่ไป โดย
ประธานกรรมการก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ ์ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบล่อสังคม และกรรมการ
ผูจ้ัดการดหญ่ ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคาร ผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัทดนกลุ่มธุรกิจของธนาคารและ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายของธนาคาร ลา่งดหค้วามส าคญัดนการเขา้รว่มงานนี ้ 

6. การก าหนดคณุธรรมอลัลกัษณ ์“สรา้งสรรค ์ส  าเร็จ สลัยซ์ื่อ สามคัคี สงัคม” และก าหนดพฤลิกรรมท่ีพึงประสงค์
ของผูบ้ริหาร และพนักงานดห้สอดคลอ้งลามคุณธรรมอัลลักษณ์และรณรงคด์หผู้ ้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกันประกาศ
เจลนารมณ ์และยดึมั่นท่ีจะประพฤลิปฏิบลัิอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม ประพฤลิปฏิบลัิลามกฎระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑท์างการ 
น าทกัษะความรู ้ความคิดสรา้งสรรค ์การแชรป์ระสบการณค์วามรู ้และเทคโนโลยี มาปรบัปรุงพฒันางาน ลลอดจนผลิลภณัฑห์รือ
บริการชองธนาคาร และสรา้งการมีส่วนร่วมดนการขบัเคลื่อนการด าเนินงานดนทุกมิลิ และจัดท าแผนงานความยั่งยืนพ่ือปืด Gap 
Painpoint ของหน่วยงาน ดหเ้กิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

7. การขบัเคลื่อนกิจกรรม / โครงการ ภายดลโ้ครงการกรุงไทยคณุธรรม (ลอ่เน่ือง) ประกอบดว้ย 1) QA (1 หน่วยงาน 1 
แผนความยั่งยืน) ภายดลก้รอบ Zero Tolerance / Market Conduct / Risk Management / Traditional and Digital Service + X2G2X  
2)KRUNGTHAI COMPLIANCE CHAMPION  3) กรุงไทยรกัชมุชน  

8. ธนาคารยกระดับการล่อยอดและพัฒนาแผนงานเพ่ือดหเ้กิดความคิด คน้หาไอเดีย สรา้งสรรคส์ิ่งดหม่ๆ ผ่าน
โครงการ Krungthai Hackathon เพ่ือดหพ้นกังานทกุคนไดร้ว่มเป็นสว่นหนึ่งดนการรว่มซอ่ม สรา้ง พฒันา คิดคน้ และเสริมสรา้งองคก์ร
แห่งนวลักรรมและคณุธรรมท่ียั่งยืน  

9. ธนาคารไดย้กระดบัแผนงานความยั่งยืน โดยด าเนิน โครงการยกระดบักระบวนการสินเช่ือ เพ่ือเพ่ิม Productivity & 
Efficiency ผ่านกระบวนการ Design Thinking เพ่ือสนบัสนนุการปรบั Mindset ของพนกังานดนการแกไ้ขปัญหาลา่งๆ รวมถงึการสรา้ง 
Collaboration ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

10. ธนาคารลอ่ยอดกระบวนการ Knowledge Management โดยถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละประสบการณท่ี์เกิดขึน้จาก
การการด าเนินโครงการกรุงไทยคณุธรรม รวมทัง้การสรา้ง KM Agent และ KM Guru ของธนาคาร เพ่ือสรา้งวฒันธรรมองคก์รแห่งการ
เรียนรู ้(Learning Organization) 

11. ธนาคารยกระดบักระบวนการบริหารทรพัยากรบุคคล โดยไดจ้ัดท าแผนยุทธศาสลรด์า้นการบริหารทรพัยากร
บุคคล ดหส้อดรบักับแผนยุทธศาสลรธ์นาคาร การขบัเคลื่อนกรุงไทยคุณธรรม รวมทัง้การสรา้งวฒันธรรมองคก์รลามคุณธรรมอลั
ลกัษณ ์“สรา้งสรรค ์ส  าเรจ็ สลัยซ์ื่อ สามคัคี สงัคม” 
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12. ธนาคารด าเนินโครงการ App One Krungthai เพ่ือส่งเสริมการสรา้งวฒันธรรมองคก์ร Culture Innovation / การ
จดัการความรู ้และคณุธรรมอลัลกัษณ ์“สรา้งสรรค ์ส  าเรจ็ สลัยซ์ื่อ สามคัคี สงัคม” ดหพ้นกังานสามารถเขา้ถึงไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผ่าน
โทรศพัทม์ือถือ 

13. การจดัท า E - Learning หลกัสลูร "Lesson Learn for กรุงไทยคณุธรรม"  เพ่ือสรา้งเสริมความรู ้ความเขา้ดจ และ
ลระหนกัถงึความส าคญัของจรรยาบรรณดนการปฏิบลัิงานแก่ผูบ้ริหารและพนกังาน จากเหลกุารณท่ี์เกิดขึน้จริงลามกรณีศกึษา และ
ลวัอย่างลา่งๆ ท่ีมีความส าคญัและเป็นประโยชนล์อ่การการปฏิบลัิงาน 

14. ธนาคารไดร้่วมกบัสหภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจธนาคารกรุงไทย บรรยายดนหลกัสลูร “บทบาทของผูบ้ริหารดนการ
รกัษาวินยัพนกังาน” และหลกัสลูร “รูวิ้นยั ลดเสี่ยง เลี่ยงกระท าผิด” ดหก้บัผูบ้ริหารและพนกังานทั่วทัง้องคก์ร 

15. การประเมินผลการปฏิบลัิงานลามหลกับรรษัทภิบาลของบริษัทดนเครือท่ีธนาคารถือหุน้ 100%    

16. การเผยแพรบ่ทความ ข่าวสารดา้นบรรษัทภิบาลผ่านทาง website ของธนาคาร และผ่านทาง Intranet รวมถึงส่ง
ลรงผ่าน E - mail ของพนกังาน 

17. การเขา้รว่มกบัหน่วยงานภายนอกดนการส่งเสริมและพฒันาแนวทางการประพฤลิปฏิบลัิลามหลกับรรษัทภิบาล 
ลาม Best Practice และการช่วยเหลือระหวา่งกนัดนกลุม่เครือข่ายรฐัวิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก 

18. การพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือดหส้อดรบักบัมาลรฐานการลอ่ลา้นการทจุริลและคอรร์ปัชนัระดบั
สากล ซึ่งไดร้บัการรบัรองล่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบลัิของภาคเอกชนไทยดนการล่อลา้นการทุจริล (CAC) จากโครงการการสรา้ง
แนวร่วมปฏิบัลิของภาคเอกชนไทยดนการล่อลา้นการทุจริล (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption) 

 

 รายงานคณะกรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผิดชอบต่อสังคมประจ าปี  

ธนาคารกรุงไทย ลระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  (Corporate Governance: CG)  
และความรับผิดชอบล่อสังคมด้วยการสรา้งคุณค่าร่วมล่อสังคม (Creating Shared Value: CSV) เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
อย่างยั่งยืน (Sustainability Development) ของทกุภาคสว่นอย่างครอบคลมุ ลามหลกัการ ESG ไดแ้ก่ สิ่งแวดลอ้ม  (Environmental) 
สงัคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ลามวิสยัทศัน ์กรุงไทย เคียงขา้งไทย สู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการธนาคารได้
จัดลั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบล่อสังคม เพ่ือก าหนดแนวทางและลิดลามผลการด าเนินงาน  
โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประกอบดว้ย กรรมการธนาคารจ านวน 4 คน และดนปี 2563 มีการประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้  

ดนปี 2563 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ไดก้ าหนดยุทธศาสลรบ์รรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 
ภายดลโ้ครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยดชยุ้ทธศาสลร ์3 ป. คือ ปลูกจิลส านึก ป้องกัน และ ปรบัเปลี่ยน เพ่ือสรา้งองคก์รคุณธรรม
ลน้แบบ โดยไดร้ะบุพฤลิกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์เพ่ือน าไปสู่การสรา้งคุณธรรมอลัลกัษณข์ององคก์ร ท่ีมีทัง้หมด 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
“สรา้งสรรค”์ ”ส  าเรจ็” ”สลัยซ์ื่อ” ”สามคัคี” ”สงัคม” ซึง่เป็น Core Value ของธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัการด าเนินงานของธนาคารลอ่ไป 
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ซึง่ผลจากการด าเนินการปี 2563 สง่ผลดหธ้นาคารไดร้บัรางวลัเก่ียวกบัดา้นบรรษัทภิบาลความรบัผิดชอบลอ่สงัคมและ
สิ่งแวดลอ้มดงันี ้  

 รางวลัรฐัวิสาหกิจดีเดน่ ประจ าปี 2563 ประเภทรางวลัคณะกรรมการรฐัวิสาหกิจดีเด่น  รางวลัการบริหารจดัการ
องคก์รดีเดน่  และ รางวลัความสามารถดนการจดัการวิกฤลโควิด-19 ดีเด่น จากส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลงั 

 รางวลั Bank of the Year 2020 in Thailand จากนิลยสาร The Banker  
 รางวลัเกียรลิยศ “นกัการเงินแห่งปี ประจ าปี 2563” ของวารสารการเงินธนาคาร 
 ไดร้บัผลการประเมินการก ากบัดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจ าปี 2563 ระดบัดีเลิศ  
 จากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 รางวลั The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best Managed Bank during COVID-19 

in Thailand และ The Asian Banker Leadership Achievement Award for The Best CEO Response to 
COVID-19 in Thailand จาก The Asian Banker  

 รางวลั Thailand Digital Excellence Awards 2020 สาขา Thai Digital Champion for Tech Innovation & AI จาก 
สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

 รางวลั Thailand Sustainability Investment 2020 จากลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 รางวลัเกียรลิคณุ Sustainability Disclosure Award 2563 จากสถาบนัไทยพฒัน ์
จากรางวลั และผลการประเมินท่ีธนาคารไดร้บัลว้นสะทอ้นดหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานท่ีดี ซึ่งธนาคาร

พรอ้มท่ีจะยดึถือปฏิบลัิอย่างลอ่เน่ืองลอ่ไป 
 

    (ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ ์กิลยารกัษ)์ 

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคม 

 

9.1.2. นโยบายการก ากับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารด าเนินธุรกิจเป็นไปลามกฎหมายและหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี โดย
ค านงึถงึความโปรง่ดส เป็นธรรม และรบัผิดชอบลอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ยดึมั่นดนจรรยาบรรณและจริยธรรมลามหลกัธรรมาภิบาลท่ี
ดีเพ่ือเป็นรากฐานส าคญัดนการด าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมั่นคง คณะกรรมการธนาคารอนุมลัิดหม้ีการจดัท า นโยบายการก ากบั
ดแูลกิจการเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือเป็นหลกัดหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบั ยึดถือและ ปฏิบลัิทั่วทัง้องคก์ร และดห้
เผยแพรน่โยบายการก ากบัดแูลกิจการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษซึง่ผูส้นดจสามารถดาวน ์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซลข์องธนาคาร 

นโยบายการก ากับดูแลกิจการของธนาคารกรุงไทย จัดท าขึน้และประกาศดชค้รัง้แรกลัง้แล่ พ.ศ. 2545 และไดม้ีการ 
ปรบัปรุงเพ่ือยกระดบัมาลรฐานการก ากบัดแูลกิจการของธนาคารอย่างล่อเน่ืองมาโดยลลอด โดยยึดแนวทางการก ากบัดแูลกิจการ
ลามหลกัการท่ีไดร้บัการยอมรบัดนระดบัสากลทัง้ดนและลา่งประเทศ อาทิ หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีขององคก์ารเพ่ือความรว่มมอื
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ทางเศรษฐกิจและการพฒันา (Organisation for Economic and Co-operation Development - OECD) หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ี
ดีส  าหรบับริษัทจดทะเบียน ท่ีแนะน าโดยลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (The Principles of Good Corporate Governance for 
Listed Companies) คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์(Corporate Governance Code : CG Code) และสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย เป็นลน้ บนหลกั Apply or Explain ปรบัดชล้ามท่ีเหมาะสมกบัการบริหารจดัการ กฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัของธนาคารไดร้บัทราบและยึดถือนโยบายการก ากบัดูแลกิจการเป็น 
หลกัดนการปฏิบลัิงาน อนัน าไปสูก่ารเป็นองคก์รท่ีมีวฒันธรรมบรรษัทภิบาล สรา้งความเช่ือมั่นดหก้บัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุก
ฝ่ายเพ่ือประโยชนด์นการสรา้งคณุคา่และการเลิบโลอย่างยั่งยืนของธนาคาร 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
สว่นท่ี 2 –หนา้ที่ 48 

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย 

9.2.1. โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 โครงสรา้งคณะกรรมการของธนาคาร ประกอบดว้ยคณะกรรมการชดุย่อย จ านวน 7 คณะ ดงันี ้

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
3. คณะกรรมการลรวจสอบ 
4. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคม 
6. คณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์
7. คณะกรรมการอิสระ 
โดยมีรายช่ือกรรมการ หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการแล่ละคณะ รวมถึงรายช่ือกรรมการลรวจสอบ ท่ีมี

ความรูแ้ละประสบการณด์นการสอบทานงบการเงิน ลามรายละเอียดท่ีเปิดเผยไวด้นส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดแูลกิจการ 
หวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หวัขอ้ คณะกรรมการชดุย่อย 

9.2.2. คณะกรรมการชุดย่อยของฝ่ายจัดการ 

 คณะกรรมการจัดการ 
คณะกรรมการการจดัการมีอ  านาจหนา้ท่ีดนการก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสลรข์องธนาคาร และก ากบัดแูลการ

ปฏิบลัิลามนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร และ / หรือ กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ก าหนด และลิดลามผลการ
อนมุลัิออกผลิลภณัฑข์องคณะกรรมการผลิลภณัฑ ์(Product Committee) รวมทัง้ลิดลามและทบทวนการด าเนินงานดหเ้ป็นไปลาม
แผนยทุธศาสลร ์ลลอดจนมีอ านาจอนมุลัิดนเรื่องลา่ง ๆ ลามท่ีก าหนดไวด้นระเบียบ / ค าสั่งของธนาคาร โดยก าหนดดหม้ีการประชุม
เดือนละ 2 ครัง้ หรือลามความเหมาะสม 

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพยแ์ละหนีส้ิน (ALCO)  
 

คณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ินมีอ  านาจหนา้ท่ีดนการก าหนดกลยุทธก์ารบริหารโครงสรา้งสินทรพัยห์นีส้ิน 
และเงินกองทนุของธนาคารดหเ้หมาะสมกบัปัจจยัแวดลอ้มภายนอกลา่งๆ ท่ีมีผลกระทบลอ่สภาพคล่องและการท าก าไรของธนาคาร 
โดยรวมถงึการน าเครื่องมือดนการวิเคราะหล์า่งๆ มาดชเ้พ่ือก าหนดอลัราดอกเบีย้ ผลลอบแทนดา้นสินเช่ือและเงินฝาก รวมทัง้กลยุทธ์
ดนดา้นเงินลงทนุดหเ้หมาะสมกบัการบริหารจดัการสภาพคลอ่งของธนาคาร  

คณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ินประกอบไปดว้ยกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และผูบ้ริหารสายงานล่างๆ ไดแ้ก่  
สายงานธุรกิจภาครฐั, สายงานบริหารจดัการทางการเงินเพ่ือธุรกิจ, สายงานบริหารความเสี่ยง, สายงานธุรกิจขนาดดหญ่ 2, สายงาน
กลยทุธแ์ละผลิลภณัฑร์ายย่อย, สายงานธุรกิจขนาดกลาง, สายงานธุรกิจลลาดเงินลลาดทนุ และสายงานบริหารการเงิน โดยจดัดหม้ี
การประชุมอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ เพ่ือพิจารณาขอ้มูลผลกระทบล่อสินทรพัยแ์ละหนีส้ินจากการเปลี่ยนแปลงของลลาด และ
พิจารณาแหล่งเงินทุนของธนาคารภายดลภ้าวะสภาพคล่องทัง้ดนปัจจุบนัและอนาคล รวมทัง้บริหารจัดการความเสี่ยงดา้นอลัรา
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ดอกเบีย้ โดยผูบ้ริหารฝ่ายบริหารสินทรัพยแ์ละหนีส้ินมีหนา้ท่ีดนการรวบรวมและน าเสนอขอ้มูลเพ่ือประกอบการลัดสินดจของ
คณะกรรมการบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน  

 คณะกรรมการสินเชือ่ระดับ 7  
คณะกรรมการสินเช่ือระดบั 7 มีอ  านาจอนุมลัิสินเช่ือและปรบัปรุงโครงสรา้งหนีล้ามท่ีก าหนดไวด้นค าสั่งธนาคาร เรื่อง 

อ านาจดนการอนมุลัิสินเช่ือและปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้อ  านาจอนมุลัิรบัโอนหลกัทรพัยป์ระกนัช าระหนี ้ลามท่ีธนาคารก าหนด โดยจดั
ดหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

 คณะกรรมการกล่ันกรองสินเชือ่   
คณะกรรมการกลั่นกรองสินเช่ือมีหน้าท่ีพิจารณากลั่นกรองงานท่ีอยู่ดนอ านาจของคณะกรรมการบริหารและ

คณะกรรมการธนาคาร ไดแ้ก่ กลั่นกรองการอนมุลัิสินเช่ือและปรบัปรุงโครงสรา้งหนีล้ามท่ีธนาคารก าหนด การซือ้ขายทรพัยส์ินพรอ้ม
ขาย และการเขา้รบัประกนัการจ าหน่าย และ/หรือการลงทุนดนลราสารหนี ้ยกเวน้ลราสารหนีท่ี้ออกโดยรฐับาล ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย หรือหน่วยงานของรฐัท่ีกระทรวงการคลงัค า้ประกนั รวมทัง้พิจารณาอนุมลัิวงเงินสินเช่ือและปรบัปรุงโครงสรา้งหนีแ้ละธุรกรรม
สินเช่ือลามท่ีธนาคารก าหนด และปฏิบลัิหนา้ท่ีอื่นดดลามท่ีไดร้บัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ คณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร โดยจดัดหม้ีการประชมุอย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 

 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ   
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีอ  านาจหนา้ท่ีดนการก ากับควบคุมดแูลการปฏิบัลิงานของธนาคารดห้

เป็นไปลามกฎหมาย กฎระเบียบล่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์และขอ้มูลสารสนเทศ  พิจารณากลั่นกรอง
แผนงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคาร และแผนปฏิบลัิงานของโครงการล่างๆ ดหค้รอบคลมุถึงความถูกลอ้งล่อเน่ืองดนการ
ดหบ้ริการแก่ลกูคา้ ประชาชน ลลอดจนช่องทางการท าทจุริลผ่านระบบสารสนเทศ และแนวทางป้องกนัภยัคกุคามท่ีอาจเกิดขึน้จากก
การดชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศท่ีอาจสง่ผลกระทบลอ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

 คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือ  
คณะกรรมการบริหารจดัการบริษัทดนเครือมีอ  านาจหนา้ท่ีดนการพิจารณาแนวทางการด าเนินงานของบรษัิทดนเครอืดหม้ี

ทิศทางไปดนแนวทางเดียวกนักบัวลัถปุระสงคแ์ละยทุธศาสลรข์องธนาคารรวมทัง้พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางก ากบัดแูล
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือดหเ้ป็นไปลามระเบียบก ากบัดแูลบริษัทท่ีธนาคารลงทนุ โดยไดก้ าหนดจ านวนการประชมุเบือ้งลน้ไวไ้ลรมาสละ 1 ครัง้ 

 
9.3. การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1. การสรรหากรรมการ 

(1) กรรมการ 

 กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ 

1. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน ท าหนา้ท่ีพิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัลิ
เหมาะสม จากแหล่งล่างๆ รวมถึงฐานขอ้มูลกรรมการ (Director Pool) และไม่มีลกัษณะลอ้งหา้มลามท่ีกฎหมายและหลกัเกณฑท่ี์
เก่ียวขอ้งก าหนด ขอ้บงัคบัของธนาคาร และกฎบลัรคณะกรรมการธนาคาร โดยค านงึถงึสดัสว่นและความเหมาะสมดนดา้นลา่งๆ และ
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นโยบายความหลากหลายขององคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้ดนดา้นเพศ ความรู ้(Knowledge) ความเป็นอิสระ ทกัษะ
และความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ ์(Experience) ท่ีสอดคลอ้งกบัภารกิจและยุทธศาสลรธ์นาคารทัง้ดนปัจจุบนัและ
อนาคล รวมถึงการพฒันาอย่างยั่งยืนของธนาคาร ซึ่งสอดคลอ้งลามขอ้ก าหนดกฎหมาย ขอ้บงัคบัของธนาคารและหลกัการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี 

กรณีการสรรหาบุคคลด ารงล าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน 
จะพิจารณาบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ (ถา้มี) จากการเปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยไดเ้สนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณา
คดัเลือกดหด้  ารงล าแหน่งกรรมการเป็นการลว่งหนา้ส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี หรือพิจารณาผลการปฏิบลัิงานท่ีผ่าน
มาประกอบการพิจารณากลบัเขา้ด ารงล าแหน่งกรรมการลอ่อีกวาระหนึ่ง 

นโยบายการสรรหากรรมการ 

การสรรหากรรมการลอ้งค านงึถงึคณุสมบลัิของคณะกรรมการธนาคาร ซึง่ประกอบดว้ย 

- บุคคลผูม้ีคุณสมบลัิการเป็นกรรมการดงัท่ีก าหนดไวล้ามพระราชบญัญัลิบริษัทมหาชนจ ากดั พระราชบญัญัลิ
ธุรกิจสถาบนัการเงิน พระราชบญัญลัิหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการควบคมุดแูลธุรกิจบรกิารการช าระ
เงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ลลอดจนกฎหมายและหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากับท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร และ
ขอ้บงัคบัของธนาคาร รวมถงึไมม่ีลกัษณะขาดความน่าไวว้างดจลามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์

- บุคคลผูม้ีความรูค้วามเช่ียวชาญลาม Skill Matrix ท่ีธนาคารก าหนดไวซ้ึ่งสอดคลอ้งกบัภารกิจและยุทธศาสลร์
ธนาคาร ซึง่ท าดหค้ณะกรรมการประกอบดว้ยบคุคลท่ีมีคณุสมบลัิหลากหลาย ทัง้ดนดา้นทกัษะ ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะท่ี
เป็นประโยชน ์ซึ่งประกอบดว้ยผูม้ีความรูห้รือประสบการณ์ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชยอ์ย่างนอ้ย 1 คน  
ดา้นบญัชีและการเงินอย่างนอ้ย 1 คน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างนอ้ย 1 คน 

- บคุคลผูส้ามารถปฏิบลัิหนา้ท่ีและแสดงความคิดเห็นไดโ้ดยอิสระ อทิุศเวลาดนการปฏิบลัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างเพียงพอ 
- การด ารงล าแหน่งดนบริษัทอื่น 

 ด ารงล าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร อย่างดดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดนบริษัทอื่นอีกไม่
เกิน 3 กลุม่ธุรกิจ 

 ด ารงล าแหน่งกรรมการดนบริษัทจดทะเบียนดนลลาดหลกัทรพัยท์ัง้ดนประเทศและล่างประเทศไดไ้ม่เกิน 5 
บริษัท (นบัรวม บมจ. ธนาคารกรุงไทย แลไ่มน่บัรวมบริษัทท่ีไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหนี)้ 

2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน น าเสนอช่ือบคุคลและความเห็นลอ่คณะกรรมการธนาคาร 

3. คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบดหน้ าเสนอรายช่ือ เพ่ือขอความเห็นชอบการแลง่ลัง้กรรมการลอ่หน่วยงานก ากบัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4. คณะกรรมการธนาคารด าเนินการลามแลล่ะกรณี ดงันี ้
4.1 กรณีการแลง่ลัง้กรรมการแทนผูอ้อกจากล าแหน่งลามวาระ 
คณะกรรมการธนาคารน าเสนอล่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้กรรมการซึ่งพน้จากล าแหน่งลามวาระ อาจไดร้บัเลือก

เขา้รบัล าแหน่งอีกก็ได ้โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาเลือกลัง้กรรมการ ดงัลอ่ไปนี ้
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- ผูถื้อหุน้แลล่ะคนมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุน้ ลอ่ 1 เสียง 
- ดนการลงคะแนนเสียงเลือกลัง้กรรมการ ดหล้งคะแนนเสียงเลือกลัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยผูถื้อหุน้ แล่

ละคนจะดชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดเลือกลัง้บคุคลเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แลจ่ะแบ่งคะแนนเสียงดหแ้ก่ผูด้ดมากนอ้ย
เพียงดดไมไ่ด ้

- บคุคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุลามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัเลือกลัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมีหรือจะพงึเลือกลัง้ดนครัง้นัน้ ดนกรณีท่ีบคุคลซึง่ไดร้บัเลือกลัง้ดนล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึ
มีหรือจะพึงเลือกลัง้ดนครัง้นัน้ ดหป้ระธานดนท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด ทัง้นี ้ดนการเสนอช่ือบุคคล เพ่ือแล่งลัง้เป็นกรรมการ
ธนาคาร จะลอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนการน าเสนอลอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4.2 กรณีการแลง่ลัง้กรรมการแทนล าแหน่งท่ีวา่งดนกรณีอื่นท่ีมิดช่กรณีลามขอ้ 4.1 
คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ดน 4 ของจ านวนกรรมการท่ีเหลืออยู่ แล่งลัง้บุคคลด ารง

ล าแหน่งกรรมการและดหอ้ยู่ดนล าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีลนแทน 

5. หน่วยงานภายดนธนาคารด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการล่อกระทรวงพาณิชย ์รวมถึงรายงานล่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายดนเวลาท่ีก าหนด 

โดยท่ีผ่านมา ธนาคารไดม้ีการด าเนินการถกูลอ้งครบถว้นลามกระบวนการสรรหาและแลง่ลัง้กรรมการ 

(2) กรรมการอสิระ 

คณะกรรมการธนาคารไดพิ้จารณาแล่งลัง้กรรมการอิสระดว้ยความรอบคอบ โปร่งดส โดยท่ีผ่านมา ธนาคารไดม้ีการ
ด าเนินการถกูลอ้งครบถว้นลามกระบวนการสรรหาและแล่งลัง้กรรมการอิสระ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกรรมการอิสระ
จ านวน 6 คน จากจ านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด 12 คน เท่ากบัสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ โดยกรรมการอิสระ
ทกุท่านเป็นผูม้ีคณุวฒิุ ความรู ้ความสามารถ และประสบการณ ์อนัเป็นประโยชนล์อ่การด าเนินธุรกิจของธนาคาร และเป็นผูท่ี้ปฏิบลัิ
หนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงั ซื่อสลัยส์ุจริล เป็นไปลามกฎหมาย วลัถุประสงค ์ขอ้บังคบัของธนาคาร และมลิท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ ลลอดจนท าหนา้ท่ีดว้ยความเป็นอิสระท่ีสมบรูณ ์มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายดหญ่ของธนาคาร 
ช่วยดแูลการด าเนินธุรกิจของธนาคารดหม้ีการผสานประโยชนข์องผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายไดอ้ย่างเหมาะสม และไม่มีกรรมการอิสระ
ของธนาคารด ารงล าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระดนบริษัทดหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั 

 กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการอสิระ 

มีกระบวนการสรรหาและแล่งลัง้เช่นเดียวกบักรรมการ โดยบุคคลท่ีจะด ารงล าแหน่งกรรมการอิสระ นอกจากจะลอ้งมี
คณุสมบลัิกรรมการแลว้ จะลอ้งมีคณุสมบลัิครบถว้นลามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารดว้ย ดงันี ้

นิยามกรรมการอสิระ 

กรรมการอิสระจะลอ้งไม่มีธุรกิจหรือการงานท่ีเก่ียวขอ้งกับธนาคารพาณิชย ์อนัอาจมีผลกระทบล่อการลดัสินดจโดย
อิสระของลน และลอ้งมีคุณสมบัลิเพ่ิมเลิมซึ่งเขม้กว่าหลักเกณฑข์องคณะกรรมการก ากับลลาดทุนดนเรื่องการถือหุน้ (ก) และ
ความสมัพนัธท์างการมีสว่นรว่มดนการบริหารงาน (ข) 
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(ก) ถือหุน้ไมเ่กินรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
ผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของธนาคาร ทัง้นี ้ดหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการ อิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

(ข) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีไมด่ช่กรรมการอิสระ ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือของผูม้ีอ  านาจควบคมุของ
ธนาคาร เวน้แล่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลักษณะลอ้งหา้ม ดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของสว่นราชการ ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือ ผูม้ีอ  านาจควบคมุของธนาคาร 

(ค) ไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิล หรือโดยการจดทะเบียนลามกฎหมายดนลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา 
คูส่มรส พ่ีนอ้ง และบุลร รวมทัง้คู่สมรสของบุลรของกรรมการรายอื่น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายดหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะ
ไดร้บัการเสนอดหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของธนาคาร หรือบริษัทย่อย 

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพันธท์างธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของธนาคาร ดนลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการดชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของลน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ เคยเป็นผูถื้อ
หุน้ท่ีมีนยั หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบัธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายดหญ่ 
หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของธนาคาร เวน้แลจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี  

ความสมัพนัธท์างธุรกิจลามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกลิเพ่ือ ประกอบกิจการ การเช่า
หรือดหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการดหห้รือรบัความช่วยเหลือทางการเงินดว้ย การรบัหรือดห้
กูยื้ม ค า้ประกนั การดหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั หนีส้ิน รวมถึงพฤลิการณอ์ื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลดหธ้นาคารหรือคู่สญัญามี
ภาระหนีท่ี้ลอ้งช าระลอ่อีกฝ่ายหนึ่งลัง้แลร่อ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีลวัลนสทุธิของธนาคาร หรือลัง้แล่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แล่
จ านวนดดจะล ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักล่าวดหเ้ป็นไปลามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการท่ีเก่ียวโยงกนัลามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัลลาดทนุวา่ดว้ยหลกัเกณฑด์นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัโดยอนุโลม แล่ดนการพิจารณาภาระหนีด้งักล่าวดห้
นบัรวมภาระหนีท่ี้เกิดขึน้ดนระหวา่งหนึ่งปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

(จ) ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจ
ควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้สว่นของส านกังานสอบบญัชี ซึง่ มีผูส้อบบญัชีของธนาคาร 
บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของธนาคารสงักดัอยู่ เวน้แล่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูด้หบ้ริการทางวิชาชีพดดๆ ซึ่งรวมถึงการดหบ้ริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมาย หรือ ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ไดร้บัคา่บริการเกินกวา่สองลา้นบาทลอ่ปี จากธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้ รายดหญ่ หรือผูม้ี
อ  านาจควบคมุของธนาคาร และไมเ่ป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอ  านาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูด้หบ้ริการทาง วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แล่จะ
ไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปี 

(ช) ไมเ่ป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแลง่ลัง้ขึน้เพ่ือเป็นลวัแทนของกรรมการของธนาคาร ผูถื้อหุน้รายดหญ่ หรือ ผูถื้อหุน้ซึ่ง
เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายดหญ่ 
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(ซ) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของธนาคารหรือ บริษัทย่อย 
หรือไมเ่ป็นหุน้สว่นท่ีมีนยัดนหา้งหุน้สว่น หรือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นรว่มบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ี ไดร้บัเงินเดือนประจ า 
หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึง่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็น
การแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย 

(ฌ) ไมม่ีลกัษณะอื่นดดท่ีท าดหไ้มส่ามารถดหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของธนาคาร  

(ญ) ลอ้งเป็นผูท่ี้ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน 

ทัง้นี ้ภายหลงัไดร้บัการแลง่ลัง้ดหเ้ป็นกรรมการอิสระ ท่ีมีลกัษณะเป็นไปลามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แลว้ กรรมการอิสระ
อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ ดหล้ดัสินดจดนการด าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทดหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุ้นรายดหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการลัดสินดจดนรูปแบบขององคค์ณะ (Collective 
Decision) ได ้

นอกจากนี ้กรณีท่ีคณะกรรมการก ากับลลาดทุน/คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัยไ์ดม้ีประกาศ
ปรบัปรุง / ผ่อนปรนหลกัเกณฑค์ณุสมบลัิกรรมการอิสระ ก็ดหถื้อปฏิบลัิลามไดภ้ายหลงัลอ่ไป 

ดนกรณีท่ีบุคคลท่ีจะเสนอแล่งลัง้ดหด้  ารงล าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมี ความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจหรือการดหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมลูค่าท่ีก าหนดไวด้นนิยามกรรมการอิสระ ธนาคารจะจัดดหม้ี ความเห็นคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่ไดม้ีการพิจารณาลามหลกัดนมาลรา 89 / 7 แห่งพระราชบญัญลัิหลกัทรพัยแ์ละลลาด หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ข
เพ่ิมเลิมแลว้ว่า การแล่งลัง้บุคคลดังกล่าว ไม่มีผลกระทบล่อการปฏิบัลิหนา้ท่ีและการดหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ และจัดดหม้ีการ
เปิดเผยขอ้มลูลอ่ไปนีด้นหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ดนวาระพิจารณาแลง่ลัง้กรรมการอิสระ 

- ลกัษณะความสมัพนัธท์างธุรกิจหรือการดหบ้ริการทางวิชาชีพท่ีท าดหบุ้คคลดงักล่าวมีคณุสมบลัิยังไม่เป็นไปลามท่ี
ก าหนด 

- เหลผุลและความจ าเป็นท่ียงัคงหรือแลง่ลัง้ดหบ้คุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร ดนการเสนอดหม้ีการแลง่ลัง้บคุคลดงักลา่วเป็นกรรมการอิสระ 

 ความสัมพันธท์างธุรกจิของกรรมการอสิระ 

หลกัเกณฑล์ามประกาศคณะกรรมการก ากบัลลาดทนุ ท่ี ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนญุาลและการอนญุาลดหเ้สนอขาย
หุน้ท่ีออกดหม ่ธนาคารขอเปิดเผยขอ้มลูกรณีกรรมการอิสระมีความสมัพนัธท์างธุรกิจมลูคา่ลัง้แลร่อ้ยละสามของสินทรพัยท่ี์มีลวัลน
สทุธิของธนาคารหรือลัง้แลย่ี่สิบลา้นบาทขึน้ไป แลว้แล่จ านวนดดจะล ่ากว่า ซึ่งธนาคารไดด้ชเ้กณฑม์ลูค่าลัง้แล่ย่ีสิบลา้นบาทขึน้ไป 
ดงันี ้

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีกรรมการอิสระของธนาคารจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1. นายวิชยั อศัรสักร ด ารงล าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการลรวจสอบ บมจ. เอเช่ียนซี คอรป์อเรชั่น กรรมการ บจ. 
พาเนล พลสั และกรรมการ บจ. พาเนล พลสั เอม็ดีเอฟ 
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2. ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ์ กิลยารกัษ์ ด  ารงล าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการลรวจสอบ บมจ. ปลท. และ
กรรมการอิสระ บมจ. ดสุิลธานี  

3. นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ด ารงล าแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการลรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ 

4. นายธีระพงษ ์วงศศ์ิวะวิลาส ด ารงล าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการลรวจสอบ บมจ. บางจาก คอรป์อเรชั่น   

โดยนิลิบุคคลทัง้ 7 แห่งดงักล่าว มีความสมัพันธท์างธุรกิจกับธนาคารโดยธนาคารดหว้งเงินสินเช่ือและภาระผูกพัน
มลูคา่เกินกวา่ย่ีสิบลา้นบาทซึง่เป็นการท าธุรกรรมท่ีเป็นธุรกิจปกลิดนการประกอบกิจการของธนาคาร และมีเง่ือนไขทางการคา้ทั่วไป 
อีกทัง้ไมม่ีลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการดชวิ้จารณญาณและไมม่ีผลกระทบลอ่การปฏิบลัิหนา้ท่ีและการดหค้วามเหน็ท่ีเป็นอสิระ 
ลลอดจนเป็นไปลามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 

9.3.2. การสรรหาผู้บริหารของธนาคาร ในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ธนาคารมีกระบวนการดนการสรรหาและคดัเลือกอย่างโปร่งดส ปราศจากการเลือกปฏิบลัิ โดยจะประกาศรบัสมคัร เพ่ือ
เปิดโอกาสดหผู้ท่ี้มีความรูค้วามสามารถ มีประสบการณด์นการบริหารองคก์รขนาดดหญ่ และมีวิสยัทศัน ์สมคัรเขา้รบัการคดัเลือกเป็น
กรรมการผูจ้ัดการดหญ่ โดยธนาคารจะแล่งลัง้คณะกรรมการ ขึน้เป็นการเฉพาะ เพ่ือท าหนา้ท่ีสรรหาคดัเลือกบุคคลท่ีมีความรู ้
ความสามารถ และประสบการณท่ี์เหมาะสม รวมถงึด าเนินการก าหนดผลลอบแทน เพ่ือเสนอช่ือล่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา 
และแลง่ลัง้ลามขัน้ลอนลอ่ไป 

9.3.3. การสรรหาผู้บริหารของธนาคารในต าแหน่งผู้บริหารสายงาน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน มีหนา้ท่ีสรรหา คดัเลือก หรือกลั่นกรองบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ เพ่ือ 
พิจารณาแล่งลัง้ดหด้  ารงล าแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงและผูม้ีอ  านาจดนการจัดการ ลามกระบวนการสรรหาและคดัเลือก ท่ีโปร่งดส 
ปราศจากการเลือกปฏิบลัิ โดยร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการดหญ่ สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
พิจารณาสรรหาบุคคลภายดนธนาคารท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณเ์ก่ียวกบังานดนความรบัผิดชอบของสายงานนัน้ๆ 
จาก Successor Pool โดยเนน้การดหผู้บ้ริหารไดม้ีโอกาสหมนุเวียนงานไปปฏิบลัิงานดนดา้นอื่น เพ่ือเรียนรูง้านดหม่ๆ และเสริมสรา้ง
ขีดความสามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนาลวัเองอย่างล่อเน่ือง อนัเป็นประโยชนล์่อการด าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหาร
จดัการดหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แลห่ากพิจารณาแลว้เห็นวา่ไมส่ามารถสรรหาบคุคลภายดนท่ีมีความเหมาะสมขึน้มาทดแทนได้
ทนั จงึจะพิจารณารบับคุคลภายนอกท่ีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ และประสบการณ ์ภาวะผูน้  า ลลอดจนวิสยัทศัน ์และทศันคลิท่ี
ดีล่อองคก์รเขา้มาปฏิบลัิงานกบัธนาคาร และเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณา ดหค้วามเห็นชอบก่อนน าเสนอขอความ
เห็นชอบลอ่ธนาคารแห่งประเทศไทย ลอ่ไป 
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 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทนของธนาคาร ประกอบดว้ย กรรมการธนาคาร จ านวน 3 คน เป็นกรรมการ
อิสระจ านวน 2 คน และเป็นกรรมการท่ีไม่ดช่ผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน โดยมีนายธันวา เลาหศิริวงศ ์เป็นประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าลอบแทน นางแพลริเซีย มงคลวนิช และนายธีระพงษ์ วงศศ์ิวะวิลาส เป็นกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน เพ่ือ
สนบัสนนุการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการธนาคาร  

ดนปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน มีการประชมุทัง้สิน้ 20 ครัง้ เพ่ือปฏิบลัิหนา้ท่ีลาม กฎบลัรของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน ดว้ยความระมดัระวงั รอบคอบ โปร่งดส ค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของธนาคารและผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียเป็นส าคญั รวมทัง้พิจารณากลั่นกรองและดหข้อ้คิดเห็นดนประเด็นส าคญัล่างๆ ก่อนน าเสนอล่อคณะกรรมการ
ธนาคาร ซึง่มีการด าเนินงานท่ีส าคญั ดงันี ้

1. ทบทวนและก าหนดนโยบายหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการธนาคาร ผูบ้ริหารระดบัสงูและผูม้อี  านาจดนการจดัการ
ของธนาคาร เพ่ือดชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางอา้งอิง ดนการสรรหาบคุคลท่ีมีคณุสมบลัิเหมาะสม ลรงกบัวิสยัทศันแ์ละวลัถุประสงคเ์ชิง
ยทุธศาสลรข์องธนาคาร 

2. พิจารณาคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือด ารงล าแหน่งกรรมการ โดยดช้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลาย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาคดัเลือกบคุคลจากหลายสาขาอาชีพท่ีมีคณุสมบลัิเหมาะสมลามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของ
ธนาคาร หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของธนาคาร ลลอดจนวิเคราะหท์กัษะและความรูท่ี้จ าเป็นจาก Skill Matrix ของธนาคาร และ
พิจารณาจากฐานขอ้มลูกรรมการ (Director’s Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึงลรวจสอบประวลัิ
และผลการท างานลัง้แล่อดีลจนถึงปัจจุบนั เพ่ือไม่ดหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์(Conflict of Interest) พรอ้มค านึงถึงขนาด 
และองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมกับองคก์ร พรอ้มทัง้ปรบัเปลี่ยนดหส้อดคลอ้งกับสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงไป ก่อนท่ีจะขอความ
เห็นชอบลอ่หน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือเสนอลอ่คณะกรรมการธนาคารและ/หรือผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุลัิ 

3. พิจารณาคดัเลือกและเสนอช่ือบคุคลเพ่ือแลง่ลัง้และหมนุเวียน (Rotation) ผูบ้ริหารระดบัสงู และผูม้ีอ  านาจดนการ
จดัการของธนาคาร โดยค านงึถงึคณุสมบลัิ และความเหมาะสมทัง้ดนดา้นความรู ้ความสามารถ ประสบการณด์นการเป็นผูน้  า และมี
ความช านาญดนล าแหน่งท่ีไดร้บั สามารถลดัสินดจเพ่ือธุรกิจของธนาคารไดอ้ย่างมีเหลมุีผล ลลอดจนมีวิสยัทศันแ์ละทศันคลิท่ีดีล่อ
ธนาคาร โดยจะเนน้การผลกัดนัดหผู้บ้ริหารมีการหมนุเวียนเลิบโลขา้มสายงาน ซึง่เป็นหนึ่งดนนโยบายเสริมสรา้งขีดความสามารถและ
การพฒันาลวัเอง คือการดหผู้บ้ริหารไดม้ีโอกาสไปปฏิบลัิงานดนดา้นอื่น เพ่ือเรียนรูง้านดหม่ๆ  ซึง่ท าดหเ้กิดการพฒันาอย่างลอ่เน่ืองอนั
เป็นประโยชนล์อ่การด าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจดัการดหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนท่ีจะเสนอลอ่คณะกรรมการ
ธนาคารและ/หรือขอความเห็นชอบลอ่หน่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณาและดหค้วามเห็นชอบแผนการสืบทอดล าแหน่ง (Succession Plan) และกระบวนการบริหารจดัการของ
ผูบ้ริหารดนระดบัผูบ้ริหารสายงาน (N-1) และผูบ้ริหารกลุ่ม (N-2) ของธนาคาร รวมถึงทบทวนแผนการสืบทอดล าแหน่ง เพ่ือสรา้ง
ความล่อเน่ืองดนการบริหารจัดการอันเป็นประโยชนล์่อการด าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการของธนาคาร ดหเ้ป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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5. พิจารณาและก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัลิงานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย 
กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และผูม้ีอ  านาจดนการจดัการของธนาคาร เพ่ือดหเ้ป็นไปลามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และสามารถ
สะทอ้นผลการปฏิบลัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างชดัเจน 

6. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละพิจารณาคา่ลอบแทนของกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย โดยดหส้อดคลอ้ง
ลามระเบียบ ขอ้บังคับท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนเสนอล่อคณะกรรมการธนาคารและผูถื้อหุน้ ดนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี เพ่ือ
พิจารณาอนุมัลิ โดยค านึงถึงความเหมาะสม สอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย ผลประกอบการของ
ธนาคาร ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ลลอดจนหลกัเกณฑ ์ขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบั และเป็นไปลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑแ์ละค่าลอบแทนของบริษัทย่อย ดหส้อดคลอ้งกับนโยบายค่าลอบแทนกรรมการของธนาคาร และ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย 

7. ก าหนดหลกัเกณฑ ์และพิจารณาคา่ลอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสงู และผูม้ีอ  านาจดนการจดัการของธนาคาร ก่อน
เสนอลอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมลัิ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบท่ีมีล่อธนาคาร 
ผลการปฏิบลัิงาน ผลประกอบการของธนาคาร และการจ่ายผลลอบแทนของธนาคารคู่เทียบ รวมถึงเป็นไปลามหลกัการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี 

8. ก าหนดหลกัเกณฑ ์และพิจารณาค่าลอบแทนของกรรมการบริษัทย่อย ก่อนเสนอล่อคณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
พิจารณาอนมุลัิ โดยค านงึถงึลกัษณะประเภทธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือดหเ้ป็นไปดนแนวทางเดียวกบัธนาคาร  

9. พิจารณาและดหข้อ้เสนอแนะเพ่ือดชเ้ป็นแนวทางดนการด าเนินการทางดา้นการบรหิารทรพัยากรบคุคลของธนาคาร
ดหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ อนัเป็นประโยชนล์่อธุรกิจธนาคาร ไดแ้ก่ 

1) โครงสรา้งคา่ลอบแทนของธนาคาร 
2) แนวทางและกลยทุธด์า้นการบริหารจดัการทรพัยากรบคุคลของธนาคาร ภายดลค้วามทา้ทายลา่งๆ 
3)  แนวทางการบริหารจดัการพนกังานท่ีมีศกัยภาพสงูและท่ีมีผลงานล ่ากวา่มาลรฐานของธนาคาร 
4) แนวทางการโอนยา้ยผูบ้ริหารและพนกังาน (กรณี Secondment) 

 
นอกจากนี ้ไดเ้ปิดเผยนโยบาย และรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเก่ียวกบัการก าหนดค่าลอบแทนและ

เปิดเผยคา่ลอบแทนดนรูปแบบลา่งๆ รวมทัง้จดัท ารายงานการก าหนดคา่ลอบแทน ไวด้นรายงานประจ าปีของธนาคารดว้ย 

 

 
     (นายธนัวา เลาหศิริวงศ)์ 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
สว่นท่ี 2 –หนา้ที่ 57 

9.4. การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

9.4.1. นโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายดหผู้บ้ริหารของธนาคารเขา้เป็นกรรมการดนบริษัทย่อย เพ่ือประโยชนด์นการควบคมุดแูล
การด าเนินงาน และประสานประโยชนร์่วมกับธนาคารและบริษัทอื่นๆ โดยก าหนดดหบ้ริษัทย่อยจัดท าแผนธุรกิจและงบประมาณ
ประจ าปีน าเสนอล่อธนาคารเพ่ือขอความเห็นชอบ รวมถึงมีการก าหนดลวัชีว้ดัผลงานของบริษัทย่อยเพ่ือดหน้โยบายการด าเนิน
กิจการของบริษัทมีความสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร และดหม้ีการรายงานผลการด าเนินงานล่อธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
ส าหรบักรณีท่ีบริษัทดนกลุ่มธุริกจทางการเงินมีเหลุการณเ์ปลี่ยนแปลงภายดนอย่างมีนัยส าคญั จะลอ้งไดร้บัความเห็นชอบจาก
ธนาคารก่อนด าเนินการ  

9.4.2. การด าเนินการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ธนาคารก าหนดดหค้ณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมลัิแล่งลัง้ผูบ้ริหารของธนาคารเขา้เป็นกรรมการดนบริษัทย่อย 
และคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนมุลัิแลง่ลัง้ผูบ้ริหารของธนาคารเขา้เป็นกรรมการดนบริษัทร่วม โดยธนาคารไดก้ าหนดระเบียบ
ปฏิบลัิส  าหรบัการดชส้ิทธิออกเสียงดนการประชมุผูถื้อหุน้บริษัทย่อยและบริษัทรว่มจะลอ้งไดร้บัอนมุลัิจากคณะกรรมการบริหาร  

นอกจากนัน้ ธนาคารจะควบคุมดูแลการดชไ้ปของเงินทุนและการด าเนินงานของบริษัทดนกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดย
จดัท ารายานผลการด าเนินงานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เสนอล่อคณะกรรมการบริหารจดัการบริษัทดนเครือ
พิจารณากลั่นกรองและดห้ความเห็นก่อนน าเสนอล่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง  หรือคณะกรรมการบริหาร หรือ
คณะกรรมการชดุอื่นดดลามท่ีไดร้บันโยบาย  

นอกจากนีธ้นาคารยังไดก้ าหนดดหบ้ริษัทดนกลุ่มธุรกิจทางการเงินน าส่งขอ้มูลทางการเงินและรายการระหว่างกัน 
รายไลรมาสมายังธนาคารเพ่ือจัดท างบการเงินรวมรวมถึงก าหนดดหร้ายงานขอ้มูลการท าธุรกรรมภายดนกลุ่มมายังธนาคารเป็น
ประจ าทกุเดือน เพ่ือดหธ้นาคารสามารถลรวจสอบความถกูลอ้งของขอ้มลูไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

ธนาคารไดก้ าหนดดหก้รรมการผูแ้ทนดนบริษัทดนกลุ่มธุรกิจทางการเงินลอ้งเสนอขอความเห็นชอบส าหรบักรณีท่ีมี
เหลุการณเ์ปลี่ยนแปลงภายดนบริษัทท่ีเป็นนัยส าคัญ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การลงทุนขนาดดหญ่ ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของ
สินทรพัยร์วมปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก าหนดดหข้อความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และบริษัทร่วมขอความเห็นชอบจาก
กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ก่อนด าเนินการ 

ธนาคารมีขอ้ลกลงกบัผูถื้อหุน้อื่นดนการบริหารจดัการบริษัทรว่มดนลกัษณะ Joint Venture โดยมีจ านวนกรรมการลาม
สดัสว่นการถือหุน้ และมีกรรมการอิสระลามท่ีหน่วยงานก ากบับริษัทนัน้ๆ ก าหนดไว ้
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9.5. การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ธนาคารไดก้ าหนดมาลรการดแูลเรื่องการดชข้อ้มลูภายดน ไวด้นนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ ดงันี  ้

1.  หา้มพนกังานท าการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอนหลกัทรพัย ์ดนประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบล่อบุคคลภายนอก
โดยอาศยัขอ้มลูภายดนอนัเป็นสาระส าคญัลอ่การเปลี่ยนแปลงราคาของหลกัทรพัยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยล่อสาธารณชนหรือลลาด
หลกัทรพัยฯ์ และลนไดล้่วงรูม้าดนล าแหน่งหรือฐานะท่ีสามารถล่วงรูข้อ้เท็จจริงหรือการเป็นพนักงานของธนาคารและไม่ว่า
การกระท าดงักลา่วจะกระท าเพ่ือประโยชนล์อ่ลนเองหรือผูอ้ื่น หรือน าขอ้มลูภายดนนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือดหผู้อ้ื่นกระท าดงักล่าว 
โดยลนไดร้บัประโยชน ์

2.  กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน และผูด้  ารงล าแหน่งระดบัผูบ้ริหารฝ่ายหรือ เทียบเท่า
ขึน้ไปดนสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหนา้ท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยธนาคาร ทัง้ของลนของคู่
สมรสและของบลุรท่ียงัไมบ่รรลนิุลิภาวะ ลอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์ลามหลกัเกณฑท่ี์
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัยก์ าหนด  นอกจากนีก้รรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 
และผูบ้ริหารสายงาน มีหนา้ท่ีรายงานการถือหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยธนาคารทัง้ของลน ของคูส่มรสและของบลุรท่ียงัไม่บรรลนิุลิ
ภาวะเป็นประจ าทุกเดือนล่อคณะกรรมการธนาคาร รวมถึงการรายงานการมีส่วนไดเ้สียดหเ้ลขานุการบริษัททราบ เพ่ือจะได้
รายงานดหป้ระธานกรรมการ และประธานกรรมการลรวจสอบลามหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และลลาดหลกัทรัพย ์พรอ้มทัง้จัดส่งส  าเนารายงานดงักล่าวดหฝ่้ายก ากบัการปฏิบลัิลามกฏเกณฑ ์เพ่ือรวบรวมและดชเ้ป็น
ขอ้มลูประกอบการด าเนินการลามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัลอ่ไป 

3.  การก ากับดูแลการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละป้องกันการดชข้อ้มลูภายดน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีจ ากัดการซือ้
ขายหลกัทรพัยท่ี์ออกโดยธนาคาร และมีการแจง้ระเบียบขอ้บังคบัดนการป้องกันการดชข้อ้มลูภายดนดหก้รรมการ พนักงาน 
และผูเ้ก่ียวขอ้งไดท้ราบอย่างสม ่าเสมอ ผ่านช่องทางลา่งๆ ของธนาคาร 

 นอกจากนี ้เพ่ือความโปร่งดสและลรวจสอบได ้คณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดแนวทางดหก้รรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงเปิดเผยขอ้มูลส่วนไดเ้สียของลน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งล่อคณะกรรมการฯ ซึ่งสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดของหน่วยงานที
เก่ียวขอ้ง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นลน้ และเก่ียวกับการซือ้ขายหุน้ของบมจ.ธนาคารกรุงไทย ดหก้รรมการแจง้ล่อเลขานุการคณะกรรมการ
ธนาคาร และผูบ้ริหารระดบัสงูแจง้ลอ่ฝ่ายก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑธ์ุรกิจ อย่างนอ้ย 1 วนัลว่งหนา้ก่อนท าการซือ้ขาย 
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9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี 

  คา่ลอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 
รอบปีบญัชี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าลอบแทนการสอบบญัชีดหแ้ก่ผูส้อบบญัชีของธนาคารดน 

จ านวนเงินรวม 37,050,000 บาท  

 คา่บริการอื่น  
ดนรอบปีบญัชี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าลอบแทนของานบริการอื่น ซึ่งไดแ้ก่ งานจา้งท่ีปรกึษา

ภาษีอากร Tax call) งานจา้งท่ีปรึกษาดา้นมาลรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โครงการ Transform IT 
Governance การวา่จา้งบริการฝึกอบรม งานจา้งท่ีปรกึษาโครงการ Financial Control Framework เป็นส่วนท่ีจ่าย
ไปดนระหวา่งปีบญัชี เท่ากบั 13,566,000 บาท และสว่นท่ีจะลอ้งจ่ายดนอนาคล เท่ากบั 2,990,000 บาท 
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9.7. การน าหลักการก ากับดูแลกิจการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2560 ไปปรับใช้ 

คณะกรรมการธนาคาร ดนการประชมุครัง้ท่ี 27 / 2560 (974) เมื่อวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 ไดม้ีการพิจารณาหลกั ปฏิบลัิ CG 
Code ดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงัแลว้ มีความเห็นว่า CG Code เป็นหลกัปฏิบลัิท่ีมีประโยชนส์  าหรบั คณะกรรมการดนฐานะ
ผูน้  าหรือผูร้บัผิดชอบสงูสดุขององคก์รน าไปปรบัดชด้หเ้หมาะสมกบับริบททางธุรกิจของธนาคารเพ่ือ สรา้งคณุค่าดหแ้ก่กิจการอย่าง
ยั่งยืน รวมทัง้ไดม้ีการทบทวนการด าเนินการของธนาคารลามหลกัปฏิบลัิลาม CG Code ดนแลล่ะหลกัปฏิบลัิเพ่ือดหม้ั่นดจว่าผลการ
ปฏิบลัิ (outcome) มีความเหมาะสม นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรดหม้ีการพิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบลัิ
ลาม CG Code ไปปรบัดชล้ามบริบททางธุรกิจของธนาคาร อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือดหม้ีการพฒันาการด าเนินการดา้นลา่งๆ เป็นไป
ลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างเหมาะสมและลอ่เน่ือง และดหบ้นัทกึการพิจารณาไวเ้ป็นส่วนหนึ่งของมลิคณะกรรมการดว้ย 
โดยท่ีผ่านมาธนาคารได้มีการทบทวนมาลลอดทุกปี  ส  าหรับดนปี  2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้ง ท่ี  
14 / 2563 (1039) เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2563 ไดม้ีการพิจารณาทบทวนการน าหลกัปฏิบลัิลาม CG Code ปรบัดชล้ามบริบททาง
ธุรกิจของธนาคาร ท่ีไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบล่อสังคม ดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงัแลว้ ท่ีประชุมเห็นชอบดหค้งนโยบายการด าเนินการลามหลกัปฏิบัลิ CG Code ท่ีมีความเหมาะสม และแนวปฏิบลัิของ
ธนาคารท่ีสอดคลอ้งกบับริบททางธุรกิจของธนาคารท่ีดชอ้ยู่ดนปัจจบุนั จ านวน 3 แนวปฏิบลัิ ดงันี ้

แนวปฏบิัต ิCG Code แนวปฏบิัติของธนาคารทีส่อดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร 

• ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ 

• ดนกรณี ท่ีประธานกรรมการไม่ เป็น
กรรมการอิสระ ควรพิจารณาก าหนด 

1) องคป์ระกอบคณะกรรมการ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง 
หรือ 

2) แล่งลั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งร่วม
พิ จ า ร ณ า ก า ห น ด ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการ 
 

• กฎบัลรคณะกรรมการธนาคารได้ก าหนดองค์ประกอบของ
คณะกรรมการไว้ว่า ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ ดนกรณีท่ี
ประธานกรรมการธนาคารไม่ดช่กรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารควร
ส่งเสริมดห้เกิดการถ่วงดุลอ านาจระหว่างคณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
จดัการ โดยพิจารณา  

1) องคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ
มากกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการธนาคารทัง้หมด หรือ  

2) แล่งลัง้กรรมการอิสระคนหนึ่งร่วมพิจารณาก าหนดวาระการประชุม
คณะกรรมการธนาคาร 

ปัจจุบัน โครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดว้ย กรรมการอิสระ
จ านวน 6 คน จากกรรมการทัง้สิน้จ านวน 12 คน หรือเท่ากับรอ้ยละ 50 
ของจ านวนกรรมการทัง้คณะ 

 อย่างไรก็ลาม กฎบัลรคณะกรรมการอิสระไดก้ าหนดหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการอิสระไวป้ระการหนึ่งว่า เสนอแนะวาระการประชุมล่อ
ประธานกรรมการธนาคาร กรณีท่ีเห็นว่ามีเรื่องส าคัญหรือประเด็นปัญหาท่ี
คณะกรรมการธนาคารควรพิจารณาและยงัไมไ่ดม้ีการบรรจไุวด้นวาระการประชมุ 

• การที่ประธานกรรมการธนาคารไม่ดช่กรรมการอิสระ มิไดก้ระทบล่อ
การดช้ดุลพินิจดนการลัดสินดจอย่างมีอิสระ เน่ืองจากประธานกรรมการ
ธนาคารเป็นบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ้ความสามารถ และผ่านการ
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แนวปฏบิัต ิCG Code แนวปฏบิัติของธนาคารทีส่อดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร 
สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน ซึ่งไดม้ีการก าหนด 
Skill Matrix ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสลร์ธนาคาร รวมถึง ธนาคารมีแนว
ทางการถ่วงดลุอ านาจ ดงันี ้

- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายดนท่ีเพียงพอ มีกลไกดนการ
ด าเนินงานท่ีมีการถ่วงดลุอ านาจ และโปรง่ดส  

- ประธานกรรมการธนาคารไม่ดช่กรรมการผูม้ีอ  านาจลงนาม และ
ไม่ดช่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร รวมถึงไม่ไดด้  ารงล าแหน่งประธานและ
กรรมการดนคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ของธนาคาร 

- โครงสรา้งของคณะกรรมการธนาคารและการจดัการมีการลรวจสอบ 
และถ่วงดลุ (check and balance) กนัอย่างเพียงพอ ประธานกรรมการธนาคาร
ไม่ดช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจ้ัดการดหญ่ มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ี
แยกกันอย่างชัดเจน โดยประธานกรรมการธนาคารมีบทบาทหนา้ท่ีดนการ
ก ากับดูแล ลิดลาม การปฏิบัลิหนา้ท่ีของทัง้คณะกรรมการธนาคารและฝ่าย
จัดการดห้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือดห้บรรลุลามวัลถุประสงค์และ
เป้าหมายหลกัขององคก์ร ส่วนกรรมการผูจ้ดัการดหญ่เป็นผูบ้ริหารระดบัสงูสุด
ของฝ่ายจัดการ มีหนา้ท่ีดนการบริหารจัดการธนาคาร ดหเ้ป็นไปลามทิศทาง
และนโยบายท่ีคณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดไว ้

• คณะกรรมการธนาคารไดย้กระดบัการท างานของกรรมการอิสระ โดย
ดห้มีการด าเนินงานดนรูปแบบขององค์คณะดนลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จดัดหม้ีกฎบลัรคณะกรรมการอิสระท่ี
ได้ก าหนดคุณสมบัลิ  วาระการด ารงล าแหน่ง รวมถึงหน้าท่ีและความ
รบัผิดชอบและมีการแลง่ลัง้กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอิสระ 

• คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณา
จัดดห้มี ท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยดนการ
ก าหนดแนวทาง และ เสนอแนะประเด็นดนการ
ประเมินผลการปฏิบัลิงานของคณะกรรมการ
อย่างนอ้ยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการด าเนินการ
ดงักลา่วไวด้นรายงานประจ าปี 
 

• กฎบลัรคณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการธนาคารไวป้ระการหนึ่งว่า ลอ้งจดัดหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบลัิงาน ทัง้แบบประเมินลนเอง แบบประเมินไขว ้และแบบประเมินทัง้คณะ 
ปีละ 2 ครัง้ และน าผลการประเมิน ดังกล่าวมาปรับปรุงและพัฒนาการ
ท างาน รวมถึงดชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัด
ดห้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยดนการก าหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเด็นดนการประเมินผลการปฏิบัลิงานของคณะกรรมการก็ได ้ลาม
หลักเกณฑ์และช่วงเวลาท่ีเห็นสมควร โดยลอ้งเปิดเผยการด าเนินการ
ดงักลา่วไวด้นรายงานประจ าปี 

ปัจจุบันธนาคารยังไม่มีการลัง้ท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยดนการ
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แนวปฏบิัต ิCG Code แนวปฏบิัติของธนาคารทีส่อดคล้องกับบริบททางธุรกิจของธนาคาร 
ก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นดนการประเมินผลการปฏิบัลิงาน
ของคณะกรรมการธนาคาร เน่ืองจากธนาคารมีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบลัิงานของคณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แลว้ โดยมี  

- การก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ /
ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานก ากบั เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ
ก ากบัลลาดทุน และลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และองคก์รท่ีดูแลดา้น
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เช่น สมาคดสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ทบทวนแบบประเมินเป็นระยะๆ ลามความเหมาะสม โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน  

- เปิดเผยการด าเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัลิงานของ
คณะกรรมการธนาคารไวด้นรายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี 

 
9.8. การปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอืน่ ๆ  

9.8.1. รายงานการปฎิบัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ี 

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารมีการด าเนินงานท่ีถูกลอ้งภายดลก้ฎหมายและจริยธรรมอนัดี มีระบบ 
บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งดส ลรวจสอบได ้ซึ่งช่วยสรา้งความเช่ือมั่นและความมั่นดจล่อผูถื้อหุน้ นกัลงทุน ลลอดจน ผูม้ี
สว่นไดเ้สียและผูเ้ก่ียวขอ้งทกุฝ่าย เพ่ือน าธนาคารไปสูค่วามมั่นคง เพ่ิมมลูคา่ และเจริญเลิบโลอย่างยั่งยืน 

ดนการด าเนินการดา้นการก ากับดูแลกิจการของธนาคาร ไดม้ีการปฏิบัลิลามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีส  าหรับ 
บริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ท่ีแนะน าโดยลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีส  าหรบับริษัทจด
ทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ท่ีแนะน าโดยคณะกรรมการก ากบัลลาดทุน ลลอดจนหลกัเกณฑก์ารส ารวจโครงการส ารวจการก ากบั
ดแูลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งดนปี 2563 ธนาคารไดร้บัผลการ
ประเมินลามโครงการดงักลา่วดนภาพรวมอยู่ดนเกณฑ ์“ดีเลิศ” โดยมีการด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกิจการดนปี 2563 สรุปไดด้งันี ้

1. สิทธิของผู้ถอืหุน้ (Rights of Shareholders) 

1.1 นโยบายดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ 
ธนาคารมีนโยบายดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้ สง่เสริมและอ านวยความสะดวกผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ ทัง้ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทุน

สถาบนั รวมถงึผูล้งทุนล่างชาลิ ดหไ้ดด้ชส้ิทธิของลนดนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ ไม่กระท าการดดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถื้อหุน้ ไมว่า่จะเป็นสิทธิพืน้ฐานลามกฎหมาย เช่น สิทธิดนการซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ลนถืออยู่ สิทธิดนการรบัสว่นแบ่งดน
ก าไรลามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคารลามท่ีผูถื้อหุน้ไดอ้นมุลัิไว ้สิทธิดนการเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิดนการเสนอวาระ
การประชุมผูถื้อหุน้ สิทธิดนการออกเสียงลงคะแนนแล่งลัง้และก าหนดค่าลอบแทนผูส้อบบัญชี สิทธิดนการร่วมลดัสินดจดนเรื่อง
ส าคญัของธนาคารผ่านการพิจารณาดนวาระการประชุมผูถื้อหุน้ เช่น การอนุมลัิธุรกรรมท่ีส  าคญัและมีผลล่อทิศทางดนการด าเนิน
ธุรกิจของธนาคาร การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิรวมทัง้ขอ้บังคบัของธนาคาร เป็นลน้ นอกจากนี ้ธนาคารยังด าเนินการลามแนว
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ปฏิบลัิท่ีดีดนการดแูลสิทธิของผูถื้อหุน้มากกวา่สิทธิพืน้ฐานลามกฎหมายดนดา้นอื่นๆ รวมถึงไม่กระท าการดดๆ ท่ีอาจเป็นการจ ากดั
โอกาสของผูถื้อหุน้ดนการศกึษาสารสนเทศของธนาคาร ผูถื้อหุน้มีสิทธิดนการรบัทราบขอ้มลูข่าวสารล่างๆ ของธนาคารทัง้ทางดา้น
การเงินและไม่ดช่การเงิน เช่น ผลการด าเนินงาน นโยบายการบริหารงาน บทวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน ผลการจัดอนัดบัความ
น่าเช่ือถือจากสถาบันล่างๆ ขอ้มูลงานวิจัยและกิจกรรมเพ่ือสงัคม รวมถึงขอ้มูลท่ีส  าคัญท่ีธนาคารเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซลข์อง
ธนาคาร ซึง่สามารถเขา้ถงึไดง้่ายและสะดวก 

1.2 หลกัปฏิบลัิเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้ 
1.2.1 การประชมุผูถื้อหุน้ 
คณะกรรมการธนาคารจดัดหม้ีการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายดน 4 เดือน นบัแล่วนัสิน้สดุ

ของรอบปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผูถื้อหุน้คราวอื่นๆ เรียกว่าการประชุมวิสามญั ซึ่งจะเรียกประชุม วิสามญัเมื่อไรก็ได้
สดุแลจ่ะเห็นสมควร หรือภายดน 1 เดือนนบัแลว่นัท่ีไดร้บัหนงัสือรอ้งขอจากผูถื้อหุน้ลามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด โดยดหจ้ดัการ
ประชมุผูถื้อหุน้ดนวนั เวลา และสถานท่ี ซึ่งค  านึงถึงความสะดวกของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้ร่วมประชุมเป็นส าคญั คณะกรรมการธนาคาร
สนับสนุนดหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ชห้นังสือมอบฉันทะท่ีผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้
พรอ้มทัง้เสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คนเป็นทางเลือกดนการมอบฉันทะของผูถื้อหุน้ โดยดหม้ีการบริหารจดัการประชุมดห้
เป็นไปลามกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี รวมถงึการจดัท ารายงานการประชมุลอ้งมีการบนัทกึขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญั
อย่างถูกลอ้งครบถว้น รวมถึงดหม้ีการเปิดเผยรายช่ือกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมพรอ้มทัง้รอ้ยละของทัง้ 2 
กรณีดว้ย 

ดนปี 2563 คณะกรรมการธนาคารไดม้ีการเรียกประชมุผูถื้อหุน้จ านวน 1 ครัง้ เป็นการประชมุสามญัประจ าปี และ
ไมม่ีการเรียกประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ดนวนัท่ี 9 
เมษายน 2563 ลอ่มาเน่ืองจากมีสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการธนาคารจึงมีมลิดหเ้ลื่อนการจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ออกไปก่อน โดยธนาคารไดแ้จง้สารสนเทศดหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทนุไดท้ราบผ่านระบบสื่ออเิลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซลข์อง
ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซลข์องธนาคารเมื่อวนัท่ี 26 มีนาคม 2563 ทัง้นี ้เมื่อสถานการณอ์ยู่ดนระดบัท่ีควบคมุได้
อย่างลอ่เน่ืองและภาครฐัไดม้ีมาลรการผ่อนคลายการบงัคบัดชป้ระกาศสถานการณฉ์ุกเฉิน คณะกรรมการธนาคารจึงไดก้ าหนดวนั
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ดนวนัท่ี 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้งแอทธินี คริสลลัฮอลล ์ชัน้ 3 
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลกัซช์ูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขท่ี 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขลปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 
พรอ้มทัง้จดัท าแผนท่ีและขอ้มลูการเดินทางเป็นเอกสารแนบสว่นหนึ่งดนหนงัสือเชิญประชมุ และน าส่งดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกรายท่ีมีสิทธิ
เขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นี ้เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ธนาคารไดล้ระหนกัถงึความปลอดภยัและสขุภาพของ
ผูถื้อหุน้ รวมถงึการรบัผิดชอบลอ่สว่นรวม จงึไดก้ าหนดมาลรการและแนวปฏิบลัิดนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 
2563) ซึง่ไดน้  าสง่พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ โดยไดข้อความรว่มมือดหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะปฏิบลัิและรบัทราบเรื่องลา่งๆ อาทิ 
การพิจารณามอบฉนัทะดหแ้ก่กรรมการอิสระ แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยลนเอง เพ่ือลดปัจจยัความเสี่ยงของการแพรร่ะบาดของเชือ้ฯ 
จากการรวมกนัของคนหมูม่าก การผ่านจดุคดักรองและลรวจวดัอณุหภมูิรา่งการก่อนเขา้สู่บริเวณสถานท่ีประชุม การจดัท าแบบคดั
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กรองลนเองส าหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุลามมาลรการป้องกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ฯ การลงทะเบียนเขา้-ออก บนแพลลฟอรม์ไทยชนะ 
เป็นลน้ 

1.2.2 การแจง้เชิญประชมุ และเอกสารการประชมุ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ท่ี 11 / 2563 (1036) วนัท่ี 10 มิถุนายน 2563 ไดม้ีมลิก าหนดวนัประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) โดยภายดนวนัเดียวกนันีธ้นาคารไดท้ าการเผยแพร่มลิท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ดงักลา่วพรอ้มกนัทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกบัวนัประชุมผูถื้อหุน้ ระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุน้และ
ความเห็นคณะกรรมการดนแลล่ะวาระ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชมุ (Record Date) ดหผู้ถื้อหุน้และผูล้งทนุทราบ
ผ่านทางระบบข่าวอิเลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ เวบ็ไซลข์องธนาคาร เป็นการล่วงหนา้ 30 วนั
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

ธนาคารจัดท าหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมรวมถึงรายงานประจ าปีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ โดยมีขอ้มลูก าหนดวนั เวลา และสถานท่ีจดัประชมุ วาระการประชมุท่ีระบวุา่เป็นวาระเพ่ือทราบหรือเพ่ืออนมุลัิ รวมทัง้
แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชดัเจน เช่น ดนวาระท่ีเก่ียวกบักรรมการ ไดแ้ยกเรื่องการเลือกลัง้กรรมการ และการอนุมลัิค่าลอบแทนกรรมการ
เป็นแลล่ะวาระ เป็นลน้ ดนแลล่ะวาระการประชมุมีการระบถุงึวลัถปุระสงคแ์ละเหลผุล ความเห็นคณะกรรมการ ลลอดจนรายละเอียด
ขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอ อาทิ วาระอนมุลัิการจ่ายเงินปันผล มีขอ้มลูประกอบ เช่น นโยบายการจ่ายเงินปันผล อลัราเงินปันผล
ท่ีเสนอพรอ้มทัง้เหลผุลและขอ้มลูประกอบ เป็นลน้ วาระเลือกลัง้กรรมการ มีขอ้มลูประกอบ เช่น ช่ือ-นามสกลุ อาย ุประวลัิการศกึษา
และการท างาน จ านวนบริษัทจดทะเบียน/ไม่ดช่บริษัทจดทะเบียนและองคก์รอื่นๆ ท่ีด  ารงล าแหน่งกรรมการ หลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
สรรหา ประเภทของกรรมการท่ีเสนอ และดนกรณีท่ีเป็นการเสนอช่ือกรรมการเดิมกลบัเขา้มาด ารงล าแหน่งอีกครัง้ ไดจ้ดัดหม้ขีอ้มลูการ
เขา้ร่วมประชุมดนปีท่ีผ่านมา และวนัท่ีไดร้ับการแล่งลัง้เป็นกรรมการ เป็นลน้ วาระค่าลอบแทนกรรมการ มีขอ้มูลประกอบ เช่น 
นโยบายและหลกัเกณฑด์นการก าหนดค่าลอบแทนของกรรมการแล่ละล าแหน่ง โดยไดเ้สนอค่าลอบแทนกรรมการทุกรูปแบบดหท่ี้
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา เป็นลน้ วาระแล่งลัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี มีขอ้มลูประกอบ เช่น ช่ือและรายละเอียดของ
ผูส้อบบญัชี ขอ้มลูท่ีแสดงถงึความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี จ านวนคา่สอบบญัชีท่ีเสนอ เป็นลน้ 

นอกจากนี ้ธนาคารไดแ้จง้ไวด้นหนงัสือเชิญประชมุดหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีขอ้สงสยัหรือประสงคจ์ะทราบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระเบียบวาระการประชมุ สามารถสง่ค าถามเป็นการลว่งหนา้มายงัธนาคารไดท่ี้ E-mail Address : share.holder@ktb.co.th หรือ
ลิดลอ่ส านกักรรมการธนาคาร ชัน้ 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4132, 0-2208-4136, 0-2208-4144, 0-2208-4146 

ธนาคารไดเ้ผยแพรข่อ้มลูหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารประกอบการประชุมพรอ้มกนัทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ซึ่งสามารถดาวนโ์หลดไดบ้นเว็บไซลข์องธนาคารลัง้แล่วนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นเวลา ล่วงหนา้ 21 วนัก่อนวนั
ประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ือเปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีเวลาศกึษาขอ้มลูเป็นการล่วงหนา้อย่างเพียงพอก่อน ไดร้บัขอ้มลูดนรูปแบบเอกสาร
จากธนาคาร ส  าหรบัการน าสง่หนงัสือเชิญประชมุดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ธนาคารไดม้อบหมายดหบ้ริษัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 
จ ากดั นายทะเบียนหุน้ของธนาคารเป็นผูด้  าเนินการ ซึ่งไดน้  าส่งหนงัสือเชิญประชุม ดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทุกราย
พรอ้มกนัโดยแยกฉบบัภาษาไทยดหแ้ก่ผูถื้อหุน้สญัชาลิไทย และฉบบั ภาษาองักฤษดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ลา่งดา้ว โดยน าสง่ทางไปรษณียด์น
วนัท่ี 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นเวลาล่วงหนา้ 8 วนัก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้ นอกจากนี ้ธนาคารไดล้งประกาศหนงัสือพิมพร์ายวนั
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จ านวน 1 ฉบบั ลิดลอ่กนัอย่างลอ่เน่ืองเป็นเวลา 3 วนั คือ ลัง้แลว่นัท่ี 30 มิถนุายน ถงึ 2 กรกฎาคม 2563 ซึ่งเป็นการล่วงหนา้ 10 วนั
ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

1.2.3 การด าเนินการประชมุผูถื้อหุน้ 
ธนาคารมีนโยบายดหป้ระธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และประธานคณะกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะเขา้รว่ม

การประชุมผูถื้อหุน้ทุกครัง้ เวน้แล่จะลิดภารกิจท่ีส  าคญัและจ าเป็นท่ีท าดหไ้ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ได ้เพ่ือชีแ้จงผลการ
ด าเนินงานและนโยบายบริหารงาน และลอบขอ้ซกัถามดหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบ รวมถึงจดัดหม้ีผูล้รวจสอบการนบัคะแนนเสียงท่ีเป็น
อิสระ ทัง้นี ้ดนการประชมุสามญัผูถื้อหุน้หุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) กรรมการธนาคารไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้จ านวน 12 คน 
คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด นอกจากนี ้ผูบ้ริหารสายงานบริหารการเงิน ดนฐานะ Chief Financial Officer 
(CFO) ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยธนาคารไดม้อบหมายดห ้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ ากัด ท าหนา้ท่ีดแูลการประชุม (Inspector) 
ดแูลการนับคะแนนเสียงดหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งดส ถูกลอ้ง ลามกฎหมาย ขอ้บังคบัของธนาคาร และหลกัการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี และไดเ้ชิญผูถื้อหุน้รายย่อย 1 คน เพ่ือเป็นผูแ้ทนของท่ีประชุมดนการร่วมเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง นอกจากนี ้
ผูส้อบบญัชีของธนาคารประจ าปี 2562 ไดแ้ก่ ส  านกังานการลรวจเงินแผ่นดิน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมเพ่ือชีแ้จงลอบค าถามท่ีเก่ียวกบังบ
การเงินลอ่ท่ีประชมุ รวมถงึผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั ซึง่เสนอเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 และผูแ้ทนสมาชิก
อาสาพิทกัษส์ิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย ไดเ้ขา้รว่มประชมุดว้ย โดยประธานกรรมการธนาคารซึ่งท าหนา้ท่ีประธานดนท่ี
ประชมุไดแ้จง้รายช่ือกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมดงักล่าว ดหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบก่อนการ
เขา้สูว่าระการประชมุ  

ธนาคารจดัดหม้ีการดชบ้ลัรลงคะแนนเสียงดนทุกวาระเพ่ือพิจารณา โดยไดน้ าระบบคอมพิวเลอร ์และ QR Code 
มาดชด้นการรบัลงทะเบียน และการนบัคะแนนเสียง และมีการแสดงผลดนทุกวาระ ซึ่งช่วยดหก้ารด าเนินการประชุมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเรว็ ทัง้นี ้ประธานดนท่ีประชมุไดม้อบหมายดหเ้ลขานกุารดนท่ีประชุมแจง้ดหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้บงัคบัดนส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประชุมและสิทธิของผูถื้อหุน้ กฎเกณฑแ์ละกลิกาท่ีดชด้นการประชุม การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออก
เสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยดนการประชุมไดด้  าเนินการประชุมลามล าดบัวาระการประชุมท่ีก าหนด ไม่มีการเพ่ิม
วาระอื่นๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวด้นหนงัสือเชิญประชมุ นอกจากนีด้นทกุวาระการประชมุ ประธานดนท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสและดหเ้วลาแกผู่ถื้อ
หุน้ทกุคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกนัดนการลรวจสอบการด าเนินงานของธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ลลอดจนขอ้เสนอแนะ ดน
เรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระหรือเก่ียวกบัธนาคารไดโ้ดยอิสระดนเวลาท่ีเพียงพอและเป็นไปลามวิธีการท่ีเหมาะสมกบัสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ีขอดหด้ชเ้วลาดนการประชุมดหเ้ป็นไปอย่างกระชบัและมีประสิทธิภาพลามท่ีไดแ้จง้ล่อท่ีประชุม
ก่อนเริ่มเขา้สู่วาระการประชุม โดยธนาคารลอบค าถามผูถื้อหุน้ภายหลงัจากการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไวแ้ละ
ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งก่อน ส าหรบัค าถามอื่น ธนาคารจะน าค าลอบเผยแพรบ่นเวบ็ไซลข์องธนาคาร โดยธนาคารไดบ้นัทึกประเด็นล่างๆ 
เหลา่นัน้ท่ีส  าคญั รวมถงึค าชีแ้จงของธนาคารไวด้นรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

ธนาคารไดเ้สนอคา่ลอบแทนกรรมการทกุรูปแบบลอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุลัิเป็นประจ าทกุปีโดยไมม่ีการ
ดหค้า่ลอบแทนอื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากท่ีไดร้บัอนมุลัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ธนาคารไดร้ะบไุวด้นหนงัสอืเชิญประชมุดหผู้ถื้อ
หุน้ไดท้ราบถึงนโยบายและหลกัเกณฑค์่าลอบแทนกรรมการและค่าลอบแทนกรรมการชุดย่อยล่างๆ โดยไดม้ีการเปรียบเทียบ
หลกัเกณฑแ์ละอลัราการจ่ายค่าลอบแทน รวมถึงการค านึงถึงความเหมาะสมของภาระหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ดนการดหน้โยบาย 
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แกปั้ญหา และลดัสินดจดนการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือดหบ้รรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจของธนาคาร ซึ่งไดเ้ทียบเคียงกับ
บริษัทจดทะเบียนดนลลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยท่ี์อยู่ดนระดับเดียวกัน โดยผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทนแลว้ โดยไดเ้สนอจ านวนเงินคา่ลอบแทน รวมถงึขอ้มลูคา่ลอบแทน ดนปีท่ีผ่านมา   ซึง่ท่ี
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ไดม้ีมลิอนมุลัิคา่ลอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ไดแ้ก่ ค่าลอบแทนรายเดือน
และคา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคาร และคา่เบีย้ประชมุของประธานกรรมการและกรรมการชดุย่อย 
รวมถงึเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 ลามท่ีเสนอ โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดค่าลอบแทนกรรรมการไวด้นส่วนท่ี 2 การจดัการ
และการก ากบัดแูลกิจการ หวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หวัขอ้ คา่ลอบแทนกรรมการ 

ดนวาระเลือกลัง้กรรมการ ซึง่มีการพิจารณาเลือกลัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระจ านวนหลายคน ธนาคารได้
เสนอรายช่ือบคุคลทีละคนดหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกลัง้กรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีกระบวนการสรรหา
และนโยบายการสรรหากรรมการ ลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้นสว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ หวัขอ้ 9 การก ากบัดแูลกิจการ 
ขอ้ 9.3 การสรรหาและแล่งลัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ ทัง้นี ้ดนการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) มี
กรรมการท่ีออกจากล าแหน่งลามวาระจ านวน 4 คน โดยกรรมการทกุคนท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดหด้  ารงล าแหน่งกรรมการลอ่อีกวาระหนึง่ 
ไดอ้อกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราวจนกวา่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดพิ้จารณาและลงมลิเรียบรอ้ยแลว้ จงึกลบัเขา้หอ้งประชมุ 

1.2.4 การเปิดเผยมลิและรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
ภายหลงัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) เสรจ็สิน้ ธนาคารไดเ้ผยแพร่มลิท่ีประชุมผูถื้อหุน้

พรอ้มผลการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกสียง ดนแล่ละวาระ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดหผู้ถื้อหุน้และผู้
ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซลข์องธนาคาร ก่อนเวลา 
9.00 น. ของวนัท าการถดัไป 

ดนการจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ไดม้ีการบนัทึกรายละเอียดดนเรื่อง
ลา่งๆ ดงัลอ่ไปนีไ้วด้ว้ย 

- รายช่ือและล าแหน่งของกรรมการซึง่ไดเ้ขา้รว่มประชมุครบทัง้ 12 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารซึง่ท าหนา้ท่ีเลขานกุารของท่ีประชมุ ผูบ้ริหารระดบัสงูของธนาคารรวมถงึผูบ้รหิารสาย
งานบริหารการเงิน ผูส้อบบัญชี ผูแ้ทนสมาชิกอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ผูแ้ทนของบริษัท กรุงไทย
กฎหมาย จ ากดั ซึง่ท าหนา้ท่ีดแูลการประชมุ (Inspector) และผูถื้อหุน้รายย่อย ท่ีเสนอช่ือเพ่ือเป็นผูแ้ทนของท่ีประชุมดนการร่วมเป็น
สกัขีพยานการนบัคะแนนเสียง 

- วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงและมลิของท่ีประชมุ วิธีการและขัน้ลอนการสอบถามหรอืแสดง
ความคิดเห็น ซึง่เลขานกุารของท่ีประชมุไดชี้แ้จงดหผู้ถื้อหุน้ทราบก่อนเริ่มเขา้สูว่าระการประชมุ 

- สรุปสาระส าคญัของขอ้ซกัถาม ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ ของผูถื้อหุน้ รวมทั้งค าชีแ้จงของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของธนาคารท่ีไดล้อบดนแลล่ะวาระ 

- มลิของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มรายละเอียดจ านวนและสดัส่วนของคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ดนแล่ละวาระ ท่ี
ระบอุย่างชดัเจนวา่ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง และบลัรเสีย 
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ธนาคารไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชมุผูถื้อหุน้ บนเว็บไซลข์องธนาคารภายดนก าหนด 14 วนันบัจากวนัประชุมผู้
ถือหุน้ คือ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ซึง่สามารถดาวนโ์หลดไดท้ัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยธนาคารไดแ้จง้สารสนเทศผ่าน
ทางระบบข่าวอิเลก็ทรอนิกสบ์นเวบ็ไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซลข์องธนาคารเพ่ือแจง้ดหผู้ถื้อหุน้ทราบข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมผูถื้อหุน้และเปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้ท่ีมีขอ้สงสยัหรือมีความเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชุมดงักล่าว 
สามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นมายงัธนาคารไดภ้ายดน 1 เดือน นบัลัง้แลว่นัท่ีท่ีประชมุลงมลิ 

2. การปฏบิัตต่ิอผู้ถอืหุน้อย่างเทา่เทยีมกัน (Equitable Treatment of Shareholders) 

2.1 นโยบายการปฏิบลัิลอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
ธนาคารมีนโยบายดนการปฏิบลัิล่อผูถื้อหุน้แล่ละรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบลัิ ส่งเสริมผูถื้อหุน้

ทกุกลุม่ ทัง้ผูถื้อหุน้รายย่อย นกัลงทนุสถาบนั รวมถงึผูล้งทนุลา่งชาลิ เขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ ไดด้ชส้ิทธิของลนดนฐานะผูถื้อหุน้ โดย
ไดร้บัการดูแลผลประโยชนอ์ย่างเป็นธรรม พรอ้มทัง้อ  านวยความสะดวกโดยเลือกสถานท่ีจดัการประชุมท่ีง่ายล่อการเดินทาง และ
เพียงพอกบัจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุม รวมทัง้จดัดหม้ีเจา้หนา้ท่ีลอ้นรบัดแูลอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอลลอดการ
ประชุม เลรียมการรกัษาความปลอดภยัและแผนรองรบัเหลฉุุกเฉินดหก้บัผูเ้ขา้ร่วมประชุม รวมทัง้มีการน าเทคโนโลยีมาดชด้นการ
บริหารจดัการประชมุ 

2.2 หลกัปฏิบลัิลอ่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
หุน้ของธนาคารประกอบดว้ยหุน้ 2 ประเภท คือ หุน้สามญั และหุน้บุริมสิทธิ ซึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากนัคือ 1 หุน้ เป็น 1 

เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมลิ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปลามท่ีระบไุวด้นขอ้บงัคบัของธนาคารหรือลามท่ีกฎหมายก าหนดไวเ้ป็นอย่าง
อื่น ธนาคารก าหนดกระบวนการประชมุผูถื้อหุน้ดนลกัษณะท่ีสนบัสนนุการปฏิบลัิลอ่ผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม 
อาทิ 

2.2.1 การดหข้อ้มลูก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
มีรายละเอียดการด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีท่ีเก่ียวกบัการประชุมผูถื้อหุน้ การแจง้เชิญประชุมและ

เอกสารการประชุม การด าเนินการประชุม รวมถึงการเปิดเผยมลิและรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ ลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้น ขอ้ 1. สิทธิ
ของผูถื้อหุน้ (Rights of Shareholders) สรุปไดด้งันี ้

- ธนาคารไดเ้ผยแพร่มลิท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมี รายละเอียด
เก่ียวกบัก าหนดวนัประชมุผูถื้อหุน้ ระเบียบวาระการประชมุผูถื้อหุน้ และความเห็นคณะกรรมการดนแลล่ะวาระ เพ่ือดหผู้ถื้อหุน้และผู้
ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซลข์องธนาคาร เป็นการ
ลว่งหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

- หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ ไดม้ีการดหข้อ้มลูเก่ียวกบัหลกัเกณฑ ์และวิธีการลา่งๆ ท่ีดชด้นการประชมุ ขัน้ลอน
การออกเสียงลงคะแนนซึง่ไมยุ่่งยากสลบัซบัซอ้น รวมถงึสิทธิการออกเสียงลงคะแนนของหุน้สามญัและหุน้บรุิมสิทธิซึง่มคีะแนนเสยีง
เท่ากันคือ 1 หุน้เป็น 1 เสียง และถือเสียงขา้งมากเป็นมลิ ยกเวน้กรณีท่ีเป็นไปลามท่ีระบุไวด้นขอ้บังคับของธนาคารหรือลามท่ี
กฎหมายก าหนดไวเ้ป็นประการอื่น นอกจากนี ้ดนการด าเนินการประชมุ เลขานุการของท่ีประชุมไดแ้จง้ล่อท่ีประชุมดหผู้ถื้อหุน้ทราบ
ถงึเรื่องดงักลา่วก่อนเขา้สูว่าระการประชมุ 
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- ธนาคารจดัท าหนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ และเผยแพรพ่รอ้มกนับนเวบ็ไซลข์อง
ธนาคารเป็นการลว่งหนา้ 21 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ โดยไดน้ าสง่หนงัสือเชิญประชมุดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทุกราย
พรอ้มกนั แยกฉบบัภาษาไทยดหแ้ก่ผูถื้อหุน้สญัชาลิไทย และฉบบัภาษาองักฤษดหแ้ก่ผูถื้อหุน้สญัชาลิลา่งดา้ว ทางไปรษณียเ์ป็นเวลา
ลว่งหนา้ 8 วนัก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

2.2.2 การคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 
เพ่ือดหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีส่วนร่วมดนการก ากบัดแูลธนาคาร และการคดัสรรบุคคลท่ีมีคณุสมบัลิเหมาะสมและปฏิบัลิ

หนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย
เสนอช่ือบคุคลพรอ้มขอ้มลูดา้นคณุสมบลัิและการดหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือ เพ่ือเขา้รบัการคดัสรรผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดคา่ลอบแทนและคณะกรรมการธนาคารพิจารณาน าเสนอลอ่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกลัง้เป็นกรรมการ และ
การเสนอเรื่องท่ีเห็นวา่สมควรบรรจเุป็นวาระดนการประชมุผูถื้อหุน้ โดยด าเนินการลามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนดผ่านทางเว็บไซล์
ของธนาคารก่อนการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ 3 เดือนสดุทา้ยก่อนวนัสิน้สดุรอบปีบญัชีวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี โดยการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ไดก้ าหนดช่วงระยะเวลาลัง้แล่ วนัท่ี 1 ลลุาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 และการ
ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 28 (ปี 2564) ไดก้ าหนดช่วงระยะเวลา ลัง้แลว่นัท่ี 1 ลลุาคม ถงึ 31 ธนัวาคม 2563 โดยธนาคาร
ไดแ้จง้การดหส้ิทธิผูถื้อหุน้ไดท้ราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส ์บนเว็บไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซล์
ของธนาคาร ดนวนัท่ี 24 กันยายน 2562 และ วนัท่ี 25 กันยายน 2563 ลามล าดบั ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการ
พิจารณาคดัสรรเป็นกรรมการและไมม่ีการเสนอเรื่องเพ่ือบรรจเุขา้เป็นวาระการประชมุผูถื้อหุน้ 

ธนาคารเปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้สามารถดชห้นงัสือมอบฉนัทะดหบ้คุคลอื่นเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนได ้
โดยธนาคารไดน้ าส่งเอกสารดังล่อไปนีไ้ปพรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมดหก้ับผูถื้อหุน้ดว้ย ไดแ้ก่ แบบหนังสือมอบฉันทะลามท่ี
กระทรวงพาณิชยก์ าหนด ครบทัง้ 3 แบบ คือ แบบ ก - แบบทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น แบบ ข - แบบท่ีก าหนดรายการล่างๆ ท่ี
จะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนลายลวั ซึ่งธนาคารแนะน าดหผู้ถื้อหุน้ดช ้และ แบบ ค - แบบท่ีดชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุน
ล่างประเทศและแล่งลัง้ดหค้สัโลเดียนดนประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ พรอ้มทัง้ไดเ้สนอช่ือและขอ้มูลของกรรมการอิสระ
จ านวน 2 ท่านไวเ้ป็นทางเลือกดนการมอบฉันทะ หลกัฐานท่ีลอ้งดชด้นการแสดงสิทธิเขา้ร่วมประชุม ซึ่งรวมถึงเอกสารหรือหลกัฐาน 
ค าแนะน าขัน้ลอนดนการมอบฉนัทะดว้ย โดยไมม่ีการก าหนดเง่ือนไขดดซึง่ท าดหย้ากลอ่การมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

ธนาคารดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยไม่ดหม้ีการเพ่ิมวาระการประชุมท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้ โดยไม่จ าเป็น 
โดยเฉพาะวาระส าคญัท่ีผูถื้อหุน้ลอ้งดชเ้วลาดนการศกึษาขอ้มลูก่อนลดัสินดจ เวน้แล่จะไดม้ีการด าเนินการถูกลอ้งลามกระบวนการ
ขัน้ลอนลามท่ีกฎหมายก าหนด โดยท่ีผ่านมารวมถึงการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27 (ปี 2563) ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ได้
พิจารณาเรื่องลา่งๆ ลามล าดบัระเบียบวาระท่ีไดก้ าหนดไวด้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งธนาคารไดน้ าส่งดหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นการ
ลว่งหนา้โดยไมม่ีการเปลี่ยนแปลงล าดบัวาระการประชมุ และไมม่ีการเพ่ิมวาระอื่นๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบไุวด้นหนงัสือนดัประชมุ นอกจากนี ้ดน
วาระการพิจารณาเลือกลัง้กรรมการ ธนาคารไดเ้สนอช่ือกรรมการดหผู้ถื้อหุน้ดชส้ิทธิลงคะแนนเสียงเลือกลัง้กรรมการเป็นรายคน 

2.2.3 การป้องกนัการดชข้อ้มลูภายดน 
- ธนาคารมีนโยบายหา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มลูภายดนของธนาคารไปดช้

เพ่ือประโยชนส์่วนลนหรือเผยแพร่ดหบุ้คคลอื่นทราบ รวมทัง้ก าหนดดหม้ีการเก็บรกัษาป้องกันการดชข้อ้มลูภายดนเป็นลายลกัษณ์
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อกัษร พรอ้มทัง้แจง้แนวทางดงักลา่วดหท้กุคนดนองคก์รถือปฏิบลัิ โดยมีสาระส าคญัคือ หา้มพนกังานท าการซือ้ ขาย โอน หรือรบัโอน
หลกัทรพัย ์ดนประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบล่อบุคคลภายนอก โดยอาศยัขอ้มลูภายดนอนัเป็นสาระส าคญัล่อการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลกัทรพัยท่ี์ยงัมิไดเ้ปิดเผยลอ่สาธารณชนหรือลลาดหลกัทรพัยฯ์ และลนไดล้่วงรูม้าดนล าแหน่งหรือฐานะท่ีสามารถล่วงรู ้
ขอ้เท็จจริงหรือการเป็นพนกังานของธนาคาร และไมว่่าการกระท าดงักล่าวจะกระท าเพ่ือประโยชนล์่อลนเองหรือผูอ้ื่น หรือน าขอ้มลู
ภายดนนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือดหผู้อ้ื่นกระท าดงักลา่ว โดยลนไดร้บัประโยชน ์

- กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ัดการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน และผูด้  ารงล าแหน่งระดับผูบ้ริหารฝ่ายหรือ
เทียบเท่าขึน้ไปดนฝ่ายการบัญชีหรือการเงิน มีหนา้ท่ีรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยท่ี์ออกโดยธนาคาร ทั้งของลน  
คูส่มรส และบลุรท่ียงัไมบ่รรลนิุลิภาวะ ลอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ล.) ลามหลกัเกณฑ์
และระยะเวลาท่ี ก.ล.ล. ก าหนด 

- ธนาคารมีการรายงานการถือหุน้ธนาคารของกรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และผูบ้ริหารสายงาน 
รวมถงึคูส่มรส และบลุรท่ียงัไมบ่รรลนิุลิภาวะ ลอ่คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทกุเดือน และเปิดเผยการถือและการเปลี่ยนแปลง
การถือหุน้ธนาคารดนรอบปีท่ีผ่านมาดนรายงานประจ าปีของธนาคาร 

- ก ากบัดแูลการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละป้องกนัการดชข้อ้มลูภายดน โดยก าหนดช่วงระยะเวลาท่ีจ ากดัการซือ้ขาย
หลกัทรพัยท่ี์ออกโดยธนาคาร และมีการแจง้ระเบียบขอ้บงัคบัดนการป้องกนัการดชข้อ้มลูภายดนดหก้รรมการ และพนกังาน ไดท้ราบ
ผ่านช่องทางสื่อสารลา่งๆ ของธนาคาร 

- คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหก้รรมการธนาคารแจง้ล่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร และ ผูบ้ริหาร
ระดบัสงูแจง้ลอ่ฝ่ายก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑธ์ุรกิจ 2 เก่ียวกบัการซือ้ขายหุน้ธนาคาร อย่างนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ ก่อนท าการซือ้
ขาย 

2.2.4 การมีสว่นไดเ้สียของกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารดนการประชุมครัง้ท่ี 13 / 2552 (751) เมื่อวนัท่ี 18 มิถุนายน 2552 ไดม้ีการพิจารณาดหม้ี

การด าเนินการลามมาลรา 89 / 14 มาลรา 89 / 15 และมาลรา 89 / 16 แห่งพระราชบญัญัลิหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 โดยก าหนดดหก้รรมการและผูบ้ริหารของธนาคารลอ้งรายงานดหธ้นาคารทราบถงึการมีสว่นไดเ้สียของลนรวมถงึผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซึง่
เป็นสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการของธนาคารและบริษัทย่อยลามแบบฟอรม์ท่ีธนาคารก าหนด โดยเลขานุการ
บริษัทมีหนา้ท่ีเก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียดงักลา่ว และจดัสง่ส  าเนารายงานการมีสว่นไดเ้สียนัน้ดหป้ระธานกรรมการธนาคาร
และประธานกรรมการลรวจสอบทราบภายดน 7 วนัท าการนบัแลว่นัท่ีธนาคารไดร้บัรายงาน ทัง้นี ้ดนปี 2563 และท่ีผ่านมาโดยลลอด 
กรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารไดม้ีการรายงานลามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการธนาคารก าหนด นอกจากนี ้ขอ้บงัคบั
ของธนาคาร ขอ้ 34. ไดก้ าหนดดหก้รรมการคนดดมีส่วนไดเ้สียดนการประชุมเรื่องดด หา้มมิดหอ้อกเสียงลงคะแนนดนเรื่องนัน้ โดย
ประธานอาจเชิญดหอ้อกนอกท่ีประชมุเป็นการชั่วคราวก็ได ้
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3. การค านึงถงึบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 

3.1 การปฏิบลัิลอ่กลุม่ไดก้ลุม่เสียลา่งๆ 
ธนาคารไดล้ระหนกัถงึสิทธิและบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุ่มล่างๆ ทัง้ภายดนและภายนอกธนาคาร โดยไดก้ าหนดไว้

เป็นสว่นหนึ่งดน จรรยาบรรณธุรกิจ พรอ้มทัง้เผยแพรผ่่านสื่อลา่งๆ เช่น Website ธนาคาร เพ่ือดหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่มไดร้บัรู ้ซึ่ง
ธนาคารยดึถือเป็นหลกัปฏิบลัิอย่างเครง่ครดั ทัง้นีเ้พ่ือประโยชนด์นการด าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปไดด้งันี ้

3.1.1 การปฏิบลัิล่อผูถื้อหุน้: ธนาคารมุ่งมั่นด าเนินธุรกิจดหม้ีผลประกอบการท่ีดี สามารถสรา้งผลก าไรดห้
เลิบโลขึน้อย่างลอ่เน่ืองและมั่นคง โดยด าเนินธุรกิจดว้ยความรอบคอบ โปรง่ดส ปฏิบลัิลามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรือขอ้ก าหนด
ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างครบถว้น และยึดมั่นดนหลกัจรรยาบรรณทางธุรกิจเพ่ือสรา้งความเช่ือมั่นและความไวว้างดจของผูถื้อหุน้  
อีกทัง้ยงัมุง่มั่นพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพดนการแข่งขนัเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดนระยะยาว นอกจากนีธ้นาคาร
ยงัค านึงและดหค้วามส าคญักบัสิทธิขัน้พื ้นฐานของผูถื้อหุน้ โดยจดัดหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารท่ีถูกลอ้งแก่ผูถื้อหุน้อย่าง
สม ่าเสมอ มีการจ่ายเงินปันผลท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม และเปิดโอกาสดหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมดนการ
ด าเนินงานของธนาคาร 

3.1.2 การปฏิบลัิล่อลกูคา้: ธนาคารด าเนินการภายดลก้ฎหมายและมาลรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง มุ่งมั่นดหบ้ริการ
แก่ลูกคา้ดว้ยความเล็มดจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถึงค านึงถึงสขุภาพ และความปลอดภัยของลกูคา้ เพ่ือลอบสนองความ
ลอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ ดหล้กูคา้ไดร้บัประโยชนแ์ละความพงึพอดจสงูสดุ โดยการน าเสนอผลิลภณัฑแ์ละบริการ
ทางการเงินท่ีมีคณุภาพและมีความหลากหลาย โดยมีการพฒันากระบวนการท างานและน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาดชอ้ย่าง
เหมาะสม รวมถึงพัฒนาช่องทางการดหบ้ริการผ่านเทคโนโลยีล่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดลน้ทุนของลกูคา้ดนการ
เขา้ถึงบริการของธนาคาร ดนดา้นความปลอดภยัของขอ้มลู ธนาคารมีมาลรการดนการดแูลรกัษาความลบัของลกูคา้ท่ีรดักุม 
รวมทัง้จดัดหม้ีช่องทางเพ่ือรบัเรื่องรอ้งเรียนของลกูคา้ และด าเนินการแกไ้ขปัญหาดว้ยความดส่ดจ ลลอดจนการลิดลามวดัผล
ความพงึพอดจของลกูคา้เพ่ือการพฒันาปรบัปรุงผลิลภณัฑแ์ละบริการ ดนดา้นการโฆษณาประชาสมัพนัธแ์ละการส่งเสริมการ
ขาย (sales conduct) ธนาคารไดก้ระท าอย่างมีความรบัผิดชอบ ไม่ท าดหเ้กิดความเขา้ดจผิด หรือดชป้ระโยชนจ์ากความ
เขา้ดจผิดของลกูคา้ 

3.1.3 การปฏิบัลิล่อเจา้หนี ้: มีนโยบายดนการปฏิบัลิล่อเจา้หนีทุ้กกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูฝ้ากเงิน ผูถื้อหุน้กู ้และ
เจา้หนีอ้ื่นๆ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ลัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลลอบแทนท่ีเป็นธรรมล่อทัง้สองฝ่ายลามสญัญา 
หรือเง่ือนไขล่างๆ ท่ีลกลงกนัไวอ้ย่างเคร่งครดั กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบลัิลามเง่ือนไขขอ้ดดขอ้หนึ่ง ลอ้งรีบแจง้ดหเ้จา้หนีท้ราบ
ลว่งหนา้ เพ่ือรว่มกนัพิจารณาหาแนวทางการแกไ้ขดนการเจรจาลอ่รองทางธุรกิจ พงึละเวน้การเรียก รบั หรือจา้ง ผลประโยชน์
ดดๆ ท่ีไมส่จุริลดนการคา้ รวมถงึรายงานขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูลอ้ง ครบถว้น และลรงเวลาดหก้บัเจา้หนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 

3.1.4 การปฏิบลัิลอ่คูค่า้: ธนาคารมีหลกัดนการด าเนินธุรกิจกบัคู่คา้ทุกรายอย่างเสมอภาค มีกระบวนการ
จดัซือ้จดัจา้งและเง่ือนไขสญัญาหรือขอ้ลกลงท่ีเป็นธรรม เพ่ือดหเ้กิดความโปร่งดส โดยยึดผลประโยชนส์งูสดุของธนาคารเป็น
ส าคญั ไม่เอือ้ประโยชนด์หแ้ก่ลนเองหรือพวกพอ้ง มีการดหข้อ้มลูท่ีถูกลอ้งครบถว้นและอยู่บนพืน้ฐานของความจริงแก่คู่คา้ 
หลีกเลี่ยงการรบัของก านลั สินน า้ดจ การเลีย้งรบัรอง หรือบริการท่ีจดัขึน้ดหเ้ป็นการส่วนลวัหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง 
เพ่ือหลกัเลี่ยงขอ้ครหาล่างๆ และป้องกนัมิดหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีอาจจะช่วยเหลือลอบแทนฝ่ายดดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ โดย
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ยดึถือการปฏิบลัิลามระเบียบการจดัซือ้จดัจา้งอย่างเครง่ครดั นอกจากนี ้เพ่ือการพฒันาการประกอบธุรกิจกบัคูค่า้อย่างยั่งยืน 
ดนบางกรณีท่ีสามารถช่วยดหค้วามรู ้พัฒนาศกัยภาพ และยกระดบัความสามารถดนการผลิลและดหบ้ริการท่ีไดม้าลรฐาน 
ชีแ้จงและดูแลดหคู้่คา้เคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัลิล่อแรงงานลนเองอย่างเป็นธรรม รบัผิดชอบล่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม 
รวมถงึลิดลามลรวจสอบและประเมินผลคูค่า้ 

ทัง้นี ้ธนาคารมีการก าหนดนโยบายการจดัหาพสัดขุองธนาคาร ดงันี ้
ก. การด าเนินงานดา้นการพสัดขุองธนาคารลอ้งเป็นไปอย่างรวดเรว็ ถกูลอ้ง ประหยดั โปรง่ดส และคุม้คา่สามารถ

ลรวจสอบลิดลามประเมินผลไดท้กุขัน้ลอน  

ข. การจัดหาพัสดุลอ้งด าเนินการดหเ้กิดผลดีล่อธนาคารมากท่ีสุด และไดร้ับพัสดุลรงลามความลอ้งการของ
หน่วยงานผูด้ช ้ทัง้ดนดา้นคณุภาพ ราคา จ านวนลรงลามเวลาท่ีลอ้งการดชง้าน และการดหบ้ริการ  

ค. การจดัหาพสัดจุะลอ้งกระท าอย่างเปิดเผยและเท่ียงธรรม ทัง้นี ้ดหค้  านงึถงึคณุภาพ ความคุม้ค่า ประโยชนล์่อ
ธนาคาร ผลกระทบลอ่ภาระของประชาชนและสงัคม โดยไมถื่อราคาท่ีเสนอล ่าสดุเป็นเกณฑอ์ย่างเดียว แล่ค  านึงถึงการดชท้รพัยากร
อย่างคุม้คา่ดนระยะยาว และมีการน าปัจจยัลา่งๆ มาประเมินกบัผลลพัธท่ี์จะไดจ้ากการจดัหาพสัด ุแลว้เลือกวิธีท่ีเป็นประโยชนท่ี์สดุ
ลอ่ธนาคาร  

ง. การจดัหาพสัดลุอ้งเปิดโอกาสดหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม และสมเหลุสมผล โดยค านึงถึงคณุสมบลัิและ
ความสามารถ ของผูเ้สนอราคาทุกรายดว้ยความเสมอภาค ทัง้ดนดา้นการดหข้่าวสารและการพิจารณาท่ีไม่ก่อดหเ้กิดการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบระหวา่งบคุคลหรือนิลิบคุคลเหลา่นัน้ 

เกณฑก์ารคดัเลือกคูค่า้ 

1. ลอ้งเป็นผูม้ีอาชีพจัดหาและจัดจา้งลามท่ีธนาคารก าหนด และ / หรือ เป็นผูไ้ดร้บัแล่งลัง้ดหเ้ป็นลวัแทนจาก
เจา้ของลิขสิทธ์ิ 

2. ลอ้งไมเ่ป็นผูถ้กูระบช่ืุอไวด้นบญัชีรายช่ือทิง้งานของทางราชการ และไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ 

3. ลอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แลร่ฐับาลของผูเ้สนอราคาได้
มีค  าสั่งสละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นัน้ 

4. ลอ้งเป็นผูม้ีอ  านาจดนการท านิลิกรรมดนนามบริษัท หา้งหุน้สว่น หรือนิลิบคุคล แลด่นกรณีท่ีไมส่ามารถย่ืนซอง
เสนอราคาดว้ยลนเองได ้ก็สามารถมอบอ านาจดหก้รรมการอื่น หรือหุน้สว่น หรือพนกังานคนหนึ่งคนดดเป็นผูด้  าเนินการแทนได ้ทัง้นี ้
จะลอ้งมีหนังสือมอบอ านาจท่ีลงนามโดยกรรมการหรือเป็นหุน้ส่วนผู้มีอ  านาจกระท าการดนนามของนิลิบุคคลนั้น พรอ้มทั้ง
ประทบัลราส าคญัของบริษัท / หา้ง มามอบลอ่ธนาคาร เพ่ือเป็นหลกัฐานดว้ย 

5. ลอ้งไม่อยู่ดนฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย หรือ แสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายไม่ถูกลอ้งครบถว้นดน
สาระส าคญั ดนขณะท่ีเขา้รว่มการจดัหาพสัด ุและดนขณะท่ีลงนามสญัญา 

6. ไมเ่ป็นผูม้ีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอื่น และหรือลอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกนั
ระหวา่งคณะกรรมการดนการจดัซือ้จดัจา้งครัง้นัน้ และไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม 
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7. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรืออยู่ระหว่างถูกฟ้องลม้ละลาย หรืออยู่ระหว่างขอฟ้ืนฟูกิจการ หรืออยู่ระหว่าง
กระบวนการปรบัโครงสรา้งหนี ้โดยผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูจ้ดัท าหนงัสือรบัรองยืนยนันิลิบคุคล/บคุคล 

แนวทางปฏิบลัิงานรว่มกนักบัธนาคาร 

1. ความซื่อสลัยส์จุริล 
1.1 ลอ้งด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความซื่อสลัย ์สจุริล มีจริยธรรมไมข่ดัลอ่กฎหมาย และศีลธรรมอนัดี 
1.2 ไมเ่อาเปรียบลกูคา้ เช่น ปลอมปนสินคา้ หรือสง่สินคา้ท่ีมาลรฐานล ่ากวา่ท่ีไดล้กลงกนัไว ้เป็นลน้ 
1.3 ไมเ่สนอหรือดหส้ิ่งลอบแทนดดๆ ทัง้ดนรูปแบบลวัเงินและไมด่ช่ลวัเงิน เพ่ือดหเ้กิดการอ านวยความสะดวก

ดนเรื่องลา่งๆ หรือเพ่ือโนม้นา้วการลดัสินดจหรือไมล่ดัสินดจกระท าการดดๆ 
2. การเก็บรกัษาความลบั 

2.1 มีนโยบาย และการสื่อความดหพ้นกังานดนบริษัทรกัษาขอ้มลูความลบัของธนาคาร 

2.2 ลอ้งป้องกนัการรั่วไหลของขอ้มลูท่ีเป็นความลบัและไมน่ าขอ้มลูของธนาคารไปดชเ้พ่ือวลัถปุระสงคท่ี์ผิด
กฎหมาย และหรือเพ่ือประโยชนส์ว่นบคุคล และหรือเพ่ือประโยชนท์างการคา้ มีระบบการจดัเก็บรกัษาเอกสารและขอ้มลูของธนาคาร 

2.3 ลอ้งมีแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างล่อเน่ือง (Business continuity plan) เพ่ือรองรบักรณีงานท่ี
ดหบ้ริการมีปัญหาหยดุชะงกัลง เพ่ือสามารถดหบ้ริการไดอ้ย่างลอ่เน่ือง 

3. การเคารพกฎหมายและการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์
3.1 ลอ้งปฏิบลัิลามกฎเกณฑข์องทางการท่ีเก่ียวขอ้ง เคารพวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีดนทกุพืน้ท่ีท่ี

เขา้ไปด าเนินธุรกิจ 
3.2 ลอ้งจ่ายคา่จา้งและสิทธิประโยชนท่ี์ลกูจา้งพงึไดล้ามกฎหมายดหก้บัแรงงานอย่างถกูลอ้งและเป็นธรรม 

4. การมีสว่นไดส้ว่นเสียและผลประโยชนท์บัซอ้น 
4.1 ลอ้งแจง้ดหธ้นาคารทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร หากพบวา่มีการด าเนินการดดๆ ท่ีเป็นประโยชนท์บัซอ้น

ระหวา่งผูส้ง่มอบ คูค่า้ คูค่วามรว่มมือ และบคุลากรของธนาคาร 
4.2 ลอ้งด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งดสสามารถลรวจสอบไดด้นทุกขัน้ลอน ก่อดหเ้กิดการแข่งขนัทางธุรกิจ

อย่างเสรีและเป็นธรรม ป้องกนัการผกูขาด ป้องกนัการทจุริล คอรปัชั่น และการบิดเบือนกลไกการแข่งขนั 
5. ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ่งแวดลอ้ม 

5.1 ลอ้งจดัสภาพแวดลอ้มดนการท างานท่ีปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะลามกฎหมาย หรือระเบียบขอ้บงัคบั
ท่ีเก่ียวขอ้งดหก้บัลกูจา้ง และด าเนินการปรบัปรุงอย่างลอ่เน่ือง 

5.2 สรา้งความปลอดภัยและสุขอนามยัของพนักงานและชุมชน ลลอดจนรกัษาสิ่งแวดลอ้มดนทุกพืน้ท่ีท่ี
ด  าเนินธุรกิจ 

3.1.5 การปฏิบลัิลอ่พนัธมิลรธุรกิจของธนาคาร: มุง่มั่นท่ีจะปฏิบลัิลามขอ้ลกลงท่ีไดท้  าไวก้บัพนัธมิลรธุรกิจ
ของธนาคาร มีการประสานประโยชนด์า้นองคค์วามรูเ้พ่ือพัฒนาศกัยภาพและยกระดบัความสามารถดนการดหบ้ริการท่ีได้
มาลรฐาน และดหค้วามช่วยเหลือธุรกิจธนาคารดนลกัษณะเอือ้ประโยชนซ์ึง่กนัและกนั เพ่ือผลทางธุรกิจโดยรวม 
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3.1.6 การปฏิบัลิล่อคู่แข่ง: ธนาคารมีนโยบายการประกอบธุรกิจดว้ยการแข่งขันท่ีเป็นธรรม เปิดเผย 
โปร่งดส ไม่สรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัอย่างไม่เป็นธรรม ไม่มีนโยบายแข่งขนัดว้ยการดส่รา้ยป้ายสี กลั่นแกลง้ หรือ
บิดเบือนขอ้เท็จจริงของคู่แข่ง แล่ขณะเดียวกนัก็หลีกเลี่ยงการลกลงหรือการพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงานหรือ
สถาบนัการเงินอื่นๆ เก่ียวกบัล าแหน่งท่ีลัง้ภมูิประเทศ การลลาด การจดัสรรลกูคา้ อลัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนียมล่างๆ รวมถึง
ผลิลภณัฑ ์บริการ หรือแผนธุรกิจ ซึง่อาจส่งผลกระทบลอ่การแข่งขนัทางธุรกิจของธนาคาร 

3.1.7 การปฏิบลัิล่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม: ธนาคารดหค้วามส าคญัและมุ่งปลกูฝังจิลส านึกดนเรื่องความ
รบัผิดชอบลอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้มดหเ้กิดขึน้ดนหมูผู่บ้ริหารและพนกังานทกุระดบัผ่านนโยบายและโครงการดา้น CSR ล่างๆ 
ท่ีธนาคารจัดขึน้ ดว้ยความมุ่งมั่นดนการเป็นองคก์รท่ีดีของสงัคม มีส่วนร่วมดนการพัฒนาคุณภาพชีวิลท่ีดีดหแ้ก่ชุมชนและ
สงัคมโดยรวมดนดา้นสิ่งแวดลอ้ม แมธุ้รกิจของธนาคารจะเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจและการเงินเป็นหลกั ซึ่งไม่ไดส้รา้งผลกระทบ
ล่อสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาลิโดยลรง แล่ธนาคารก็ไดล้ระหนักถึงความส าคญัของการรกัษาสิ่งแวดลอ้มโดยได้
ก าหนดไวด้นจรรยาบรรณธุรกิจธนาคาร และลัง้เป้าหมายดนการป้องกันและควบคุมไม่ดหเ้กิดผลกระทบล่อสิ่งแวดลอ้มอนั
เน่ืองมากจากการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 

3.1.8 การปฏิบลัิลอ่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร: คณะกรรมการและผูบ้ริหารของธนาคารไดร้บัรูถ้งึสิทธิของ
ลนเป็นอย่างดี และพรอ้มเป็นแบบอย่างดนการดชส้ิทธิและปฏิบลัิหนา้ท่ีของลนลามกรอบท่ีธนาคารก าหนดไว ้ขณะเดียวกนัยงั
ลระหนกัถงึการดแูลสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ของธนาคารอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 

3.1.9 การปฏิบัลิล่อพนักงาน: ดหค้วามส าคญักับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยจัดดหม้ีระบบการ
บริหารงานบคุคลท่ีเปิดโอกาสดหพ้นกังานทุกระดบัเลิบโลดนสายอาชีพอย่างเท่าเทียมกนั มีการปฏิบลัิท่ีเป็นไปลามกฎหมาย
และมาลรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ควบคู่ไปกับการดแูลดนเรื่องเงินเดือน ค่าลอบแทน และ
ผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงสวัสดิการพนักงาน ดห้อยู่ดนระดับท่ีสามารถเทียบเคียงกับบริษัทชั้นน าทั่วไป ค่าลอบแทนท่ี
สอดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของธนาคารทัง้ดนระยะสัน้และระยะยาวโดยการวดัผลการปฏิบัลิงานลามบาลานซส์กอร์
การด์ (Balanced Scorecard) ส  าหรับการจ่ายผลลอบแทนดห้กับพนักงาน ธนาคารไดด้  าเนินงานลามนโยบาย PDO 
(Performance Driven Organization) คือ “องคก์รท่ีขับเคลื่อนดว้ยผลการปฏิบัลิงานเป็นส าคัญ” โดยพนักงานจะไดร้ับ
ผลลอบแทนสอดคลอ้งลาม Performance ของลนเอง นอกจากนัน้ธนาคารดแูลดหพ้นกังานไดร้บัเงินเดือน และสิทธิประโยชน์
ท่ีเหมาะสมลามล าแหน่งหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ ดหอ้ยู่ดนอลัราท่ีเทียบเท่ากบัธนาคารพาณิชยช์ัน้น าหรือสถาบนัการเงินอื่น 
และจดัดหม้ีสวสัดิการท่ีหลากหลายสามารถลอบสนองความลอ้งการของพนกังานไดอ้ย่างเหมาะสม ธนาคารมีการปรบัปรุง
วิธีการเรียนรู ้โครงการฝึกอบรมหลกัสลูรล่างๆ และกระบวนการพฒันาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพของพนกังานดหพ้รอ้มรบั
การแข่งขันทางธุรกิจอยู่ลลอดเวลา พรอ้มทั้งดหค้วามส าคัญดนความปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มดหป้ลอดภัยและเอือ้ล่อการท างาน มีการก าหนดมาลรการความปลอดภัยท่ีลอ้งด าเนินการดหเ้ป็นไปลาม
กฎหมายและท่ีธนาคารก าหนดขึน้ รวมทัง้ก าหนดดหแ้ล่ละหน่วยงานจดัท าคู่มือแผนฉุกเฉินเพ่ือดชเ้ป็นแนวทางปฏิบลัิ ดนการ
รกัษาความปลอดภัยแก่ลนเองและทรพัยส์ินของธนาคาร ทัง้ดนสถานการณป์กลิ หรือเมื่อเกิดวิกฤล เป็นลน้ นอกจากนีย้ัง
ส่งเสริม สนับสนุนดหพ้นักงานปฏิบัลิล่อกันดว้ยการดหเ้กียรลิซึ่งกันและกันลามแนวทางท่ีก าหนดไวด้นคู่มือจรรยาบรรณ
พนักงาน ส าหรับสวัสดิการพนักงาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสริมดหพ้นักงานมีคุณภาพชีวิลท่ีดีขึน้ โดยการจัดสวัสดิการ
ประเภทลา่งๆ เช่น จดัดหม้ีสถานพยาบาลธนาคารเพ่ือดหบ้ริการลรวจรกัษาพยาบาลแก่พนกังาน ครอบครวั และผูเ้กษียณอาย ุ
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ดหเ้งินช่วยเหลือการศกึษาบุลร เงินช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล โครงการฝึกอบรมพฒันาจิลดว้ยการวิปัสสนากรรมฐาน และ
ดหเ้งินกูส้วสัดิการ เป็นลน้  

3.1.10 การปฏิบลัิลอ่ภาครฐั: การด าเนินธุรกิจของธนาคาร นอกจากการมุง่สรา้งผลก าไรดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ สรา้ง
ความมั่งคั่งดหแ้ก่ลกูคา้และสนบัสนนุดหส้งัคมโดยรวมมีคณุภาพชีวิลท่ีดีขึน้แลว้ ธนาคารยงัดหค้วามส าคญักบัการปฏิบลัิลาม
กฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนด และกฎระเบียบล่างๆ จากหน่วยงานก ากับอย่างเคร่งครัด รวมถึงดห้ความร่วมมือและ
ประสานงานกบัหน่วยงานลา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอย่างดี เพราะธนาคารเช่ือมั่นว่า การด าเนินธุรกิจอย่างถูกลอ้งควบคู่กบัการมี
จริยธรรมท่ีดีนัน้ เป็นรากฐานส าคญัท่ีท าดหธ้นาคารเลิบโลอย่างมั่นคงและยั่งยืนลอ่ไป 

3.1.11 การเคารพสิทธิมนษุยชน: ธนาคารด าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ภายดนประเทศ และกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมถึงหลกัสิทธิมนุษยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคาร
สนบัสนุนหลกัการพืน้ฐาน ของสิทธิมนุษยชนดนทุกๆ สายธุรกิจและดนทุกๆ พืน้ท่ีท่ีธนาคารด าเนินกิจการ ธนาคารเคารพดน
การปกป้องรกัษา รวมถึงไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการละเมิดสิทธิมนุษยชนลามหลกัการท่ีก าหนดไวด้นปฏิญญาสากลว่า
ดว้ยสิทธิมนษุยชนของสหประชาชาลิ 

3.1.12 การเคารพสิทธิดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา: ธนาคารจะไม่ละเมิดล่อทรพัยส์ินทางปัญญาทัง้หลาย ไม่
ว่าจะเป็น เครื่องหมายการคา้ สิทธิบัลร ความลับทางการคา้ และผลงานอันมีลิขสิทธ์ิอื่นๆ โดยดนการดช ้เผยแพร่ หรือ
ดัดแปลงทรัพย์สินทางปัญญาดดๆ จะลอ้งไดร้ับอนุญาลจากผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้นก่อน  ขณะเดียวกัน 
พนกังานทกุคนจะลอ้งปกป้องทรพัยส์ินทางปัญญาของธนาคาร ไดแ้ก่ สิทธิบลัร เครื่องหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการ
คา้ และขอ้มลูอื่นๆ ที่เป็นของธนาคารดว้ย 

3.1.13 การลอ่ลา้นการทจุริลและคอรร์ปัชนั: ธนาคารมีนโยบายการด าเนินธุรกิจภายดลก้ฎหมาย จริยธรรม 
ลลอดจนมาลรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ลอ่ลา้นการทจุริลทกุรูปแบบ ยดึหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีท่ีไดร้บัการยอมรบัดนระดบัสากล 
มีและประกาศนโยบายลอ่ลา้นการรบั-ดหส้ินบนและคอรร์ปัชนั (Anti bribery and Coruption Policy) ล่อสาธารณะ รวมถึงมี
ช่องทางดนการรับแจง้เบาะแสการกระท าความผิด (Whistle Blowing) ท่ีเปิดโอกาสดหทุ้กคนแจง้เบาะแสการกระท าผิด 
รวมทัง้ป้องกนัการดชข้อ้มลูภายดน และความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ลลอดจนเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดนการล่อลา้นการ
ทจุริลและคอรร์ปัชนั รวมถึงสนบัสนุนดหบ้ริษัทอื่นๆ และคู่คา้มีและประกาศนโยบายการล่อลา้นการทุจริลและคอรร์ปัชนั อีก
ทัง้เขา้รว่มเป็นภาคีเครือข่ายดว้ย และไดร้บัรองการลอ่อายสุมาชิกแนวรว่มปฏิบลัิของภาคเอกชนไทยดนการล่อลา้นการทุจริล 
(CAC)  

3.1.14 การจัดซือ้จัดจา้งกับภาครฐั: ธนาคารจะแข่งขันทางการคา้หรือทางธุรกิจอย่างซื่อสลัย ์สจุริล ดว้ย
วิธีการท่ีโปรง่ดส โดยการด าเนินงานดดๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการจดัซือ้จดัจา้งจะลอ้งเป็นไปอย่างถูกลอ้งลาม
กระบวนการท่ีกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างก าหนดไว้ รวมทั้ง ธนาคารจะไม่แทรกแซง หรือดช้
ความสมัพนัธส์ว่นบุคคลเพ่ือกระท าการดดๆ ท่ีไม่เหมาะสมล่อเจา้หนา้ท่ีของรฐั เพ่ือดหไ้ดม้าซึ่งสญัญาหรือขอ้ลกลงดดๆ จาก
หน่วยงานภาครฐัและรฐัวิสาหกิจทัง้ภายดนประเทศ และล่างประเทศ รวมทัง้ จะลอ้งถือปฏิบลัิดห้เป็นไปลามนโยบายล่อลา้น
การรบั - ดหส้ินบนและคอรร์ปัชนั 
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3.2 การเปิดโอกาสดหผู้ม้ีสว่นไดเ้สยีมีสว่นรว่ม 
ธนาคารด าเนินธุรกิจโดยยดึหลกับรรษัทภิบาล มุง่เนน้การบริหารจดัการดว้ยความซื่อสลัย ์โปร่งดสเป็นธรรมล่อผูม้ีส่วน

ไดเ้สียและค านึงถึงผลประโยชนล์่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ทัง้พนักงาน ลูกคา้ สงัคมผูถื้อหุน้ คู่คา้ และหน่วยงานก ากับ อีกทัง้
ธนาคารไดป้ระกาศดช้นโยบายล่อลา้นการรับ-ดห้สินบนและคอรร์ัปชัน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีช่วยสรา้งความมุ่งมั่นพัฒนาดน
กระบวนการด าเนินธุรกิจอย่างเป็นมาลรฐาน สรา้งการเลิบโล เสริมความมั่งคั่งดหก้ับผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ลามวิสัยทัศนข์อง
ธนาคาร Growing Together โดยธนาคารมีการก าหนดนโยบายการปฏิบลัิลอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียไวเ้ป็นสว่นหนึ่งดนนโยบายการก ากบัดแูล
กิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ซึง่ท่ีผ่านมาธนาคารไดด้หค้วามส าคญัล่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยดช้
เกณฑข์องผลกระทบ (Impact) ท่ีมีลอ่ผูมี้สว่นไดเ้สีย รวมถงึการค านงึเรื่องสิทธ์ิดนการมีสว่นรว่มของผูมี้สว่นไดเ้สียผ่านช่องทางลา่งๆ 
ท่ีหลากหลาย อาทิ ดนปี 2563 ธนาคารไดด้  าเนินการปรบัปรุงนโยบายคอรร์ปัชนัดหเ้ทียบเท่ามาลรฐานสากลภายดลห้ลกัการดนการ
ล่อลา้นการทุจริลทุกรูปแบบ การรบัหรือดห ้สินบน และการคอรร์ปัชันถือเป็นเรื่องผิดกฎหมาย โดยธนาคารไม่สามารถยอมรบัดห้
เกิดขึน้ได ้(Zero tolerance) นอกจากนีไ้ดม้ีการด าเนินการส ารวจความคิดเห็นของพนกังาน เพ่ือน าผลท่ีไดม้าปรบัปรุงสภาพการ
บริหารจดัการดหส้อดคลอ้งกบัความลอ้งการและความคาดหวงัของพนกังาน โดยมีการส ารวจความมุ่งมั่นจากการปฏิบลัิงาน ปีละ 2 
ครัง้ อีกทัง้ ธนาคารไดเ้ปิดโอกาสดหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียภายนอก เขา้ร่วมกิจกรรมลามวาระล่างๆ ท่ีธนาคารจดัขึน้ เช่น ผูถื้อหุน้มีสิทธ์ิดน
การแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระดนการประชุมผูถื้อหุน้ หรือเสนอวาระ เสนอช่ือผูท่ี้เหมาะสมมาเป็นกรรมการของธนาคาร และมี
กระบวนการดหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียลิดลอ่กบัคณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารไดโ้ดยลรงดนการเสนอแนะดหข้อ้มลูท่ีเป็น
ประโยชนด์นการด าเนินธุรกิจของธนาคาร หรือขอ้รอ้งเรียนดนกรณีท่ีเป็นการกระท าท่ีไมถ่กูลอ้ง 

3.3 การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน  
คณะกรรมการมีเป้าหมายดนการด าเนินธุรกิจดหผู้ม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายมีความพงึพอดจ ผูม้ีสว่นไดเ้สียสามารถลิดลอ่กบั

คณะกรรมการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งของธนาคารไดโ้ดยลรง อาทิ ลูกคา้และประชาชนทั่วไปสามารถแจง้เบาะแสหรือแสดง
ความเห็นลอ่ธนาคารได ้โดยผ่านช่องทางลา่งๆ ซึง่เป็นศนูยก์ลางรบัขอ้รอ้งเรียนจากผูม้ีสว่นไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี  ้

 ช่องทางดนการแจง้เบาะแสการกระท าผิด 
ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) และไดเ้ปิดโอกาสดหผู้ม้ี

ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้เบาะแสการกระท าความผิดไดห้ลายช่องทาง ซึ่งหากผูด้ดพบเห็นการกระท าความผิดของกรรมการ 
ผูบ้ริหาร พนกังาน ลูกจา้งของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทดนเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท าทุจริล ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบ
ธนาคาร หรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากับล่าง ๆ สามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางลามท่ีก าหนดไว ้ทัง้นี ้รายช่ือของผูแ้จง้
เบาะแสจะถกูเก็บไวเ้ป็นความลบั และไดร้บัการคุม้ครองทัง้ระหวา่งการด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ โดย
มีช่องทางดนการแจง้เบาะแสการกระท าผิด ดงันี ้

 ประธานกรรมการธนาคาร - E-Mail : whistletruth@krungthai.com 
 Whistle Blowing Team - E-Mail : whistle@krungthai.com 
 จดหมาย : Whistle Blowing Team ส านกักรรมการผูจ้ดัการดหญ่  

เลขท่ี 35 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเลยเหนือ เขลวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท ์: 02-208-4120 
 โทรสาร : 02-256-8778 

mailto:whistle@ktb.co.th
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 ช่องทางดนการแจง้ขอ้รอ้งเรียน 
 Krungthai contact center 02-111-1111 ลลอด 24 ชั่วโมง 
 เวบ็ไซลข์องธนาคาร  
 E-mail: compliant.center@krungthai.com 
 http://www.contactcenter.ktb.co.th หรือ E-mail: call.callcenter@krungthai.com 
 โทรสาร: 02-256-8170 
 ทางจดหมาย บมจ.ธนาคารกรุงไทย 35 อาคารนานาเหนือ ชัน้ 13 ส  านกักรรมการธนาคาร ถนน

สขุมุวิท แขวงคลองเลยเหนือ เขลวฒันา กรุงเทพฯ 10110 หรอื ลู ้ปณ.44 ศฝ.หวัล าโพง กทม. 10331 
 แบบสอบถามการส ารวจความพงึพอดจของลกูคา้ โดยทีม Business Risk and Macro Research จะ

รวบรวมสง่ดหผู้บ้ริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการแกไ้ขและปรบัปรุงลอ่ไป 
 ส าหรบัพนกังาน สามารถแจง้เบาะแสหรือเสนอแนะขอ้คิดเห็นลอ่คณะกรรมการและผูบ้ริหารโดยลรง

ทางอีเมลลข์องคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ซึง่จะมี E-Mail Address ดนระบบ Intranet ของธนาคาร
และมีช่องทางรอ้งเรียนอื่นอีก ดงันี ้  
• E-mail : hr.care@krungthai.com ซึง่ดแูลโดยผูบ้ริหารสายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล

ผูบ้ริหาร กลุ่มสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ และผูบ้ริหารฝ่ายบริหารงานวินัยและพนักงาน
สมัพนัธ ์

• Hotline ทางโทรศพัทห์มายเลข  02-208-8887/ E-mail : Hr_hotline@krungthai.com 
 ช่องทางส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะเสนอแนะประเดน็ท่ีมีประโยชนล์อ่ธนาคาร หรือเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิ

ของผูถื้อหุน้ ผ่านคณะกรรมการอิสระ ทาง E-mail: share.holder@krungthai.com 
 
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

4.1 นโยบายการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ดส 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนดห้ธนาคารดูแลดห้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งดสดนการ

ด าเนินงาน มีการปฏิบัลิล่อผูม้ีส่วนไดเ้สียอย่างเป็นธรรม ยึดมั่นดนการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบล่อสงัคม ส่งเสริมดห้
ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนประพฤลิปฏิบลัิลนเป็นพลเมืองท่ีดี ปฏิบลัิหนา้ท่ีดว้ยความซื่อสลัย ์โปร่งดสและดส่ดจคณุธรรม จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมบรรษัทภิบาลขึน้ดนองคก์ร ดหเ้ป็นท่ียอมรบัของหน่วยงานทั้งภาครฐัและเอกชน มีการเปิดเผยขอ้มูลของธนาคาร 
สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั และมาลรฐานท่ีส าคญัลา่งๆ พรอ้มทัง้จดัท าคู่มือการเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งดส เพ่ือ
เป็นแนวทางปฏิบัลิและถือดชเ้ป็นมาลรฐานเดียวกันส าหรบัพนกังานทุกระดบั ทุกส่วนงาน ทัง้ดนส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และ
เผยแพรบ่นเวบ็ไซลข์องธนาคาร 
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4.2 หลกัปฏิบลัิดนการเปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ดส  

4.2.1 การเปิดเผยขอ้มลูลามพระราชบญัญลัิขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ธนาคารมีการด าเนินการเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของธนาคารสู่สาธารณชนดหเ้ป็นไปลาม

พระราชบญัญัลิขอ้มลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เพ่ือประโยชนข์องประชาชนดนการเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารของธนาคาร 
โดยสาระส าคญัของการด าเนินการดงันี ้

4.2.1.1 การเผยแพรข่อ้มลูข่าวสารดนระบบสารสนเทศ 
ธนาคารจดัดหม้ี website ย่อย คือ e-Procurement (ประกาศจดัซือ้จดัจา้ง) ท่ีเช่ือมโยงโดยลรง (Quick 

Link) กบัเว็บไซลข์องธนาคาร เพ่ืออ านวยความสะดวกดหแ้ก่ประชาชนทั่วไปดนการเขา้ดขูอ้มลูข่าวสารการจดัซือ้จดัจา้งของ
ธนาคาร ภายดนเวบ็ไซลนี์ด้หม้ีขอ้มลูสรุปผลการพิจารณาการจดัซือ้จดัจา้งท่ีธนาคารจดัซือ้กบับุคคลและหน่วยงานภายนอกท่ี
เป็นปัจจบุนัไว ้มีการเผยแพรป่ระกาศเก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้งของธนาคาร ซึ่งประกอบดว้ยประกาศการจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวิธี
สอบราคาและประกวดราคา ประกาศยกเลิกการสอบราคาและประกวดราคา ประกาศผลรายช่ือผูช้นะการสอบราคา 
ประกวดราคาและการประมลู นอกจากการสืบคน้ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งของธนาคารลามท่ีไดเ้ผยแพร่ไวแ้ลว้ ดนกรณีผูส้นดจ
ท่ีจะเสนองานดนการจดัซือ้จดัจา้งของธนาคาร สามารถเขา้สู่ระบบดงักล่าวไดด้ว้ยลนเอง เพียงแล่แจง้ขอ้มลูส่วนบุคคลและ
ปฏิบลัิลามเง่ือนไขและขอ้ลกลงลามท่ีธนาคารก าหนด 

4.2.1.2 การเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารและขอ้มลูของลกูคา้แก่หน่วยงานและบคุคล  ภายนอกท่ีรอ้งขอ 
หน่วยงานท่ีมีอ  านาจลามกฎหมาย หน่วยงานภาครฐัและเอกชน สามารถรอ้งขอลรวจสอบขอ้มูลจาก

ธนาคารได ้ภายดลข้อ้บงัคบัของกฎหมายและหลกัการพิจารณาของธนาคาร ดงันี ้
ก) หน่วยงานท่ีมีอ  านาจลามกฎหมาย 
ดนการขอลรวจสอบขอ้มูลหรือเรียกเอกสารหลกัฐาน หรือขอดหพ้นักงานธนาคารไปดหป้ากค าดนฐานะ

พยานบคุคล สามารถขอขอ้มลูและเอกสารหลกัฐานเก่ียวกบัค าขอเปิดบญัชี รายการทางบญัชีของบญัชีเงินฝาก ขอลรวจสอบ
ขอ้มลูการฝาก-ถอนเงิน ขอทราบยอดเงินคงเหลือดนบญัชีเงินฝาก เป็นลน้ 

ข) หน่วยงานและบคุคลท่ีไมม่ีอ  านาจลามกฎหมาย  
ดนการขอลรวจสอบขอ้มลู จะมีทัง้หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป ส่วนดหญ่เป็น

การรอ้งขอลรวจสอบขอ้มลูสว่นบคุคล ซึ่งธนาคารไม่สามารถเปิดเผยได ้เน่ืองจากลามพระราชบญัญัลิขอ้มลูข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ก าหนดไวว้า่ หน่วยงานของรฐัจะเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารส่วนบุคคลท่ีอยู่ดนความควบคมุดแูลของลนล่อหน่วยงานของ
รฐัแห่งอื่น หรือผูอ้ื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนงัสือจากเจา้ของขอ้มลูท่ีดหไ้วล้ว่งหนา้หรือดนขณะนัน้ไมไ่ด ้

4.2.2  การเปิดเผยขอ้มลูลามหลกัการของการเป็นบริษัทจดทะเบียนและลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
ธนาคารมีการเปิดเผยขอ้มลูส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ ทัง้ขอ้มลูทางการเงินและขอ้มลูท่ีไม่ดช่การเงิน อย่างเพียงพอ 

ถูกลอ้ง ครบถว้น โปร่งดส ทั่วถึง เช่ือถือได ้และทันเวลา ลามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบั หลกัทรพัยแ์ละลลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ล.) และลลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดง รายการข้อมูลประจ าปี  
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) เป็นลน้ ทัง้นี ้ขอ้มลูสว่นดหญ่ไดเ้ผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซลข์องธนาคารทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษดว้ย ซึง่ช่วยดหผู้ถื้อหุน้ ลกูคา้ และผูท่ี้สนดจสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดง้่าย มีความเท่าเทียมกนั และเช่ือถือได ้โดยมีการ
ด าเนินการลา่งๆ อย่างนอ้ยดงัลอ่ไปนี ้
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4.2.2.1 การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัการเงิน 
คณะกรรมการธนาคารดห้ความส าคัญกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน โดยคณะกรรมการธนาคารเป็น

ผูร้บัผิดชอบล่องบการเงินท่ีปรากฏดนรายงานประจ าปี มีการก ากบัดูแลดหก้ารจัดท างบการเงินดงักล่าวเป็นไปลามมาลรฐานการ
รายงานทางการเงิน และหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป โดยยึดหลักความระมดัระวงั ถูกลอ้ง ครบถว้น เป็นจริง และสมเหลุสมผล 
เพ่ือดหส้ามารถสะทอ้นผลการด าเนินงานของธนาคารอย่างแทจ้ริง จดัดหม้ีการรายงานผลการด าเนินงาน และเปิดเผยขอ้มลูท่ีส  าคญั
อย่างโปรง่ดสและเพียงพอลอ่หน่วยงานก ากบัดแูลและลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยลามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด เพ่ือประโยชนข์องผู้
ถือหุน้และผูล้งทนุทั่วไป ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคาร ไดแ้ลง่ลัง้คณะกรรมการลรวจสอบ ท่ีประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพ่ือท าหนา้ท่ี
ก ากบัดแูลสอบทานความน่าเช่ือถือและความถกูลอ้งของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคมุภายดน 
และการลรวจสอบภายดน ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมั่นดจไดว้่างบการเงินของธนาคารดงักล่าวมีความน่าเช่ือถือลาม
มาลรฐานการรายงานทางการเงินท่ีรบัรองทั่วไป ถกูลอ้งลามกฎหมาย และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการเงิน 
- การน าสง่งบการเงินและรายงานทางการเงินภายดนเวลาลามหลกัเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั ไดแ้ก่ ส  านกังาน 

ก.ล.ล. และลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึลามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
- การจัดท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ เพ่ือสรุปอธิบายดนเชิงวิเคราะห ์และดชเ้ป็น ขอ้มูล

ประกอบการเปิดเผยงบการเงินเป็นรายไลรมาส 
- การจดัท างบการเงินถกูลอ้งลามมาลรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป การเลือกดชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสม 
- การเปิดเผยคา่ลอบแทนของผูส้อบบญัชี ทัง้คา่ลอบแทนจากการสอบบญัชี (Audit Fee) และ ค่าบริการอื่น ดน

รายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี 
- คณะกรรมการธนาคารจดัดหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลอ่รายงานทางการเงิน โดยธนาคาร

เปิดเผยรายงานดงักลา่วแสดงไวค้วบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชีดนรายงานประจ าปี 

4.2.2.2 การเปิดเผยขอ้มลูที่ไมเ่ก่ียวกบัการเงิน 
- การเปิดเผยการด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร เช่น การดหค้วามเห็นชอบและสนับสนุนดห ้ธนาคาร

จดัท านโยบายดา้นบรรษัทภิบาลเป็นลายลกัษณอ์กัษร อาทิ นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ นโยบายดา้นความ รบัผิดชอบล่อสงัคม
และสิ่งแวดลอ้ม และนโยบายการลอ่ลา้นการดหส้ินบนและคอรร์ปัชนั เป็นลน้ 

- การจดัท ารายงานการปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และรายงานความยั่งยืน เป็นประจ าทุกปี โดย
ไดเ้ผยแพรน่โยบายและรายงานการปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไวบ้นเวบ็ไซลข์องธนาคาร 

- การเปิดเผยรายช่ือ ประวลัิ บทบาท หนา้ท่ี และวาระการด ารงล าแหน่งของคณะกรรมการและ คณะกรรมการ
ชุดย่อย จ านวนครัง้ของการประชุมและจ านวนครัง้ท่ีกรรมการแล่ละท่านเขา้ร่วมประชุมดนปีท่ีผ่านมา ประวลัิการฝึกอบรมของ
กรรมการ ดนรายงานประจ าปีเป็นประจ าทกุปี และบนเวบ็ไซลข์องธนาคาร 

- การเปิดเผยโครงสรา้งผูถื้อหุน้ธนาคาร ขอ้มูลการถือหุน้ธนาคารของกรรมการและผูบ้ริหารทัง้ ทางลรงและ
ทางออ้ม 
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4.2.2.3 การเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวกบัการเงินและไมเ่ก่ียวกบัการเงิน 
- การเปิดเผยนโยบายและจ านวนค่าลอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีสะทอ้น ภาระหนา้ท่ีและ

ความรบัผิดชอบ โดยธนาคารไดก้ าหนดนโยบายค่าลอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหลุสมผล มี คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ลอบแทนท าหนา้ท่ีทบทวนโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรบัผิดชอบของกรรมการ สถานะ
ทางการเงินของธนาคาร เทียบเคียงไดก้บับริษัทดนกลุม่ธุรกิจระดบัเดียวกนั และลอ้งเป็นไปลามมลิของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

4.2.3  งานผูล้งทนุสมัพนัธ ์
ธนาคารจัดดหที้ม Finance Strategy ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบดนการดหบ้ริการและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารความ

เคลื่อนไหวของธนาคาร ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกกลุ่ม ทัง้ผู ้ลงทุนรายย่อย ผูล้งทุนสถาบัน ผูล้งทุนทั่วไป นักวิเคราะห์
หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการกองทุนทัง้ดนและล่างประเทศ ลลอดจนหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ผ่าน
กิจกรรมสื่อสารท่ีหลากหลาย ซึ่งดนปี 2563 ธนาคารโดยผูบ้ริหารระดบัสงูและเจา้หนา้ท่ีนกัลงทุนสมัพนัธ ์ไดพ้บและดหข้อ้มลูล่อ
นกัวิเคราะหแ์ละผูล้งทนุดนโอกาสลา่งๆ ดงันี ้

รูปแบบการเข้าพบ จ านวนคร้ัง 
การสมัภาษณล์วัล่อลวั (One-on-One Meeting & Conference Call) 46 
การประชมุนกัวิเคราะหแ์ละนกัลงทนุกลุม่ (Analyst Meeting & Fund Meeting) 4 

รวม 50 
 

ขอ้มลูการลิดลอ่กบัทีม Finance Strategy  
โทรศพัท:์   0-2208-3668-9    
โทรสาร:   0-2256-8800 
E-mail:   ir@krungthai.com 
ท่ีอยู่:   บมจ. ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชัน้ 6  
    เลขท่ี 35 ถ.สขุมุวิท แขวงคลองเลยเหนือ เขลวฒันา กรุงเทพฯ 10110  
เวบ็ไซลข์องธนาคาร: เมน ู“นกัลงทนุสมัพนัธ”์ 

 
4.2.4  การสื่อสารเพ่ือภาพลกัษณข์องธนาคาร 

ธนาคารไดม้อบหมายดหที้ม Marketing Strategy รบัผิดชอบเผยแพรข่่าวสารของธนาคารผ่านสื่อมวลชนดนโอกาสล่างๆ 
ดนปี 2563 ดงันี ้

รูปแบบการเผยแพร่ จ านวนคร้ัง 
ข่าวเผยแพร ่(Press Release) 145 

13 
9 
167 

การแถลงข่าว (Press Conference) 13 
การสมัภาษณผ์ูบ้ริหารระดบัสงู (Press Interview) 9 

รวม 167 
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5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board) 

ดนปี 2563 คณะกรรมการธนาคารไดม้ีการพิจารณาทบทวนการน าหลกัปฏิบลัิลาม CG Code ปรบัดชล้ามบริบททาง
ธุรกิจของธนาคาร ท่ีไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสังคม ดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงัแลว้ คณะกรรมการธนาคารเห็นชอบดหค้งนโยบายดนการด าเนินการลามแนวปฏิบลัิลาม CG Code ท่ีมีความเหมาะสมมา
ปรบัดชล้ามบริบทธุรกิจของธนาคารเพ่ือสรา้งคุณค่าดหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยไดท้บทวนการด าเนินการของธนาคารลามหลกั
ปฏิบลัิลาม CG Code ดนแลล่ะหลกัปฏิบลัิเพ่ือดหม้ั่นดจวา่ผลการปฏิบลัิ (outcome) มีความเหมาะสม สรุปไดด้งันี ้

หลักปฏบิัต ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รที่สร้าง
คุณค่าใหแ้ก่กจิการอย่างยั่งยนื (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

1.1 คณะกรรมการธนาคารก ากบัดแูลดหธ้นาคารมีการบริหารจดัการท่ีดี เป็นสถาบนัการเงินเ พ่ือการพฒันาดน
การสรา้งโอกาสดหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึง ควบคู่กบัการดหค้วามรูท้างการเงิน เพ่ือสนับสนุนความเขม้แข็ง
ของเศรษฐกิจฐานราก พฒันาขีดความสามารถดนการแข่งขนัของประเทศและลดความเหลื่อมล า้ดนสงัคม ภายดลก้ารบริหาร
จัดการองคก์รท่ีมั่นคง โปร่งดส และยั่ งยืน โดยการน าเทคโนโลยีและนวัลกรรมมาประยุกลด์ช้ดนการบริหารจัดการและ
ดหบ้ริการทางการเงิน มีการก าหนดวลัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัดนการสรา้งคณุค่าดหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน มุ่งเสริมสรา้ง
ความมั่นคงทางการเงินและมีผลลอบแทนล่อผูถื้อหุน้ดนระดับท่ีเหมาะสม สนับสนุนการด าเนินงานภาครัฐ มีการบริหาร
จดัการผลิลภณัฑแ์ละดหบ้ริการดนระดบัชัน้น า โดยไดอ้นมุลัิทิศทางและเป้าหมายการด าเนินการดงันี  ้

วิสยัทศัน ์(Vision) 
Growing Together for Sustainability กรุงไทย เคียงขา้งไทย สูค่วามยั่งยืน: มุง่มั่นดแูลและพฒันาศกัยภาพของ

บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการเลิบโลและความมั่ งคั่ งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพท่ีดีขึน้แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม และสร้าง
ผลลอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ 

พนัธกิจ (Mission) 
(1) ดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและระบบงาน 
(2) ดหบ้ริการและค าแนะน าท่ีมีคณุคา่แก่ลกูคา้อย่างลอ่เน่ือง 
(3) รว่มพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
(4) สรา้งผลลอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนดหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
1.2 ดนการก ากบัดแูลการบริหารจดัการองคก์ร คณะกรรมการไดก้ าหนดยทุธศาสลรด์นการด าเนินธุรกิจทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว ท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และลิดลามดแูลดหม้ีการน าแผนยทุธศาสลรธ์นาคารไปปฏิบลัิอย่างลอ่เน่ืองและเป็น
รูปธรรม สามารถสนบัสนนุทรพัยากรท่ีจ าเป็นเพ่ือจะดหส้  าเร็จลามแผนยุทธศาสลรท่ี์วางไว ้มีการด าเนินธุรกิจดหเ้ป็นไปอย่าง
โปรง่ดส ดแูลการสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารดหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบลัิหนา้ท่ีด้วยจิลส านึกท่ีจะดแูล
รกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสลัยแ์ละระมดัระวงัและดหม้ีการรายงานดหค้ณะกรรมการธนาคารทราบลามช่วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือการลิดลามประเมินผล โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมหลัก รวมถึงยุทธศาสลร์
ธนาคาร เป็นประจ าทกุปี ลลอดจนมีนโยบายดหถ้่ายทอดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ และทิศทางการด าเนินงานของธนาคาร ดหไ้ดร้บัรู ้
และความเขา้ดจท่ีถกูลอ้ง ลรงกนั และน าไปสูก่ารปฏิบลัิท่ีสอดคลอ้งดนทิศทางเดียวกนัทั่วทัง้องคก์ร 
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1.3 คณะกรรมการมีหน้าท่ีดูแลดห้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัลิหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั ความซื่อสลัยส์จุริล และเป็นไปลามกฎหมาย รวมทัง้ก ากบัดแูลการด าเนินกิจการทัง้หลายของธนาคารดหเ้ป็นไป
ลามวัลถุประสงคข์้อบังคับของธนาคาร มลิคณะกรรมการธนาคาร ลลอดจนมลิท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ภายดลเ้ง่ือนไขและ
ข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  เพ่ือสร้างคุณค่าดห้แก่ธนาคารอย่างยั่ งยืน 
คณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมลัิกฎบัลรคณะกรรมการธนาคารท่ีระบุอ  านาจและหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารลลอดจนบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการธนาคาร เพ่ือดชอ้า้งอิงดนการปฏิบลัิหนา้ท่ีของกรรมการธนาคารทุกคน 
โดยมีผลบงัคบัดชล้ัง้แล่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เป็นลน้ไป และดหม้ีการทบทวนกฎบลัรคณะกรรมการธนาคารเพ่ือดหม้ี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ โดยธนาคารได้เผยแพร่กฎบัลรคณะกรรมการธนาคาร ลลอดจนกฎบัลรของ
คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ผูส้นดจสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซลข์องธนาคาร 

1.4 คณะกรรมการธนาคารมีความมุง่มั่นและลระหนกัถงึการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ดส สจุริลและเป็นธรรม 
ลามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพ่ือดหเ้ป็นองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศดนการด าาเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของ
ความรบัผิดชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ค านงึถงึผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ สรา้งความเช่ือมั่นและประโยชนแ์ก่ผูถื้อหุน้ ซึ่งเป็นส่วนท่ี
ส  าคญัดนการเจริญเลิบโลและกา้วหนา้อย่างยั่งยืนของธนาคาร คณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมลัิดหจ้ัดท านโยบายการก ากับ
ดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศดห้ถือปฏิบัลิทั่วทั้งองคก์รเป็นครัง้ แรกดนปี 2545 และมีการทบทวนเพ่ือ
ปรบัปรุงนโยบายดงักลา่วเป็นระยะๆ อย่างล่อเน่ืองเพ่ือดหม้ีความเหมาะสมและทนัสมยั โดยธนาคารไดเ้ผยแพร่นโยบายการ
ก ากบัดแูลกิจการ ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึง่ผูส้นดจสามารถดาวนโ์หลดไดจ้ากเวบ็ไซลข์องธนาคาร 

1.5 คณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมลัิและประกาศดชคู้่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) มาลัง้แล่ ปี 
2541 และไดม้ีการปรบัปรุงเป็นระยะๆ เพ่ือดหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งสถานการณล์่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงและมีความ
ทันสมัยและเป็นมาลรฐานสากลมากย่ิงขึน้ รวมทัง้สอดคลอ้งกับแนวทางของ Industry Code of Conduct ของสมาคม
ธนาคารไทย มีวลัถุประสงคเ์พ่ือดชเ้ป็นแนวทางดหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนของธนาคารประพฤลิลนดหอ้ยู่ดน
กฎระเบียบ ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคลอ้งกบักฎหมาย และไมด่ชเ้พียงการปฏิบลัิดหส้อดคลอ้งกบัจรรยาบรรณนี้
เท่านัน้ แลย่งัรวมถงึการมีความเขา้ดจและเจลนาดนการปฏิบลัิลามกฎหมายดว้ย โดยก าหนดดหเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชา
ทกุคน ทกุระดบั ดนการลิดลามดแูลดหม้ีการปฏิบลัิลามจรรยาบรรณ โดยดหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของวินยัพนกังาน 

จรรยาบรรณธุรกิจฉบบัปัจจุบัน ไดผ้่านการพิจารณาทบทวนและเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยแบ่ง
ออกเป็น 9 หมวดครอบคลุม 3 หลักการดหญ่ท่ีธนาคารยึดมั่นดนการด าเนินธุรกิจเสมอมา ไดแ้ก่ ความซื่อสัลยส์่วนลน 
(Integrity) ความยุลิธรรมดนการด าเนินธุรกิจ (Fairness) และการรับผิดชอบล่อผู้มีส่วนได้เสีย (Responsible to 
Stakeholders) ดงันี ้

(1) จรรยาบรรณดา้นการประกอบธุรกิจ 
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบัลิเก่ียวกับ การซื่อสัลยส์่วนลน การปฏิบัลิท่ีสอดคลอ้งกับกฎหมาย หลักการ

ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การลอ่ลา้นการฟอกเงิน การลอ่ลา้นการดหห้รือรบัสินบนและการทจุริล การบริจาคการกศุล การ
ลอบแทนและความรับผิดชอบล่อสังคม การดูแลสิ่งแวดลอ้ม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิดา้นทรัพยส์ินทาง
ปัญญา และการจดัซือ้จดัจา้งกบัภาครฐั 

(2) บทบาทของกรรมการและผูบ้ริหาร 
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ประกอบดว้ยหลักการแนวปฏิบัลิเก่ียวกับ บทบาทดา้นการบริหาร บทบาทดา้นการก ากับดูแล และการท า
ธุรกรรมกบัธนาคาร 

(3) มาลรฐานการดหบ้ริการ 
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบลัิเก่ียวกบั มาลรฐานขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการดหบ้ริการ ขอ้ก าหนดมาลรฐาน

เก่ียวกบัการดหบ้ริการ และมาลรฐานการทวงถามหนี ้
(4) บคุลากรและสถานประกอบกิจการ 
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบลัิเก่ียวกบั ความหลากหลายดนการจา้งงาน ความเสมอภาคดนการท างาน ความ

มีเกียรลิดนการปฏิบลัิงาน สถานท่ีท างานท่ีปลอดภยั และการปฏิบลัิอย่างเป็นธรรม 
(5) ความรบัผิดชอบลอ่ลกูคา้ 
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบลัิเก่ียวกบั การดแูลผลประโยชนส์งูสดุดหแ้ก่ลกูคา้ การด าเนินการล่อขอ้รอ้งเรียน

ของลกูคา้ และการโฆษณาและกิจกรรมการทางการลลาด 
(6) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบลัิเก่ียวกบั การดชข้อ้มลูภายดนและการปิดกัน้ขอ้มลู กิจกรรมการลงทนุส่วนบุคคล 

หลกัเลี่ยงความขดัแยง้ และการรบัและมอบประโยชนอ์นัเป็นสิ่งจงูดจ 
(7) การจดัการขอ้มลู 
ประกอบด้วยหลักการแนวปฏิบัลิเก่ียวกับ การจัดการข้อมูลท่ีเป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความ

รบัผิดชอบ 
(8) การก ากบัดแูลโดยรวม 
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบลัิเก่ียวกบั วฒันธรรมการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์และระบบแจง้เบาะแสภายดน 
(9) การผกูขาดทางการคา้และการระงบัขอ้พิพาท 
ประกอบดว้ยหลกัการแนวปฏิบัลิเก่ียวกับ การผูกขาดทางการคา้ การระงับขอ้พิพาทภายดน และการระงับขอ้

พิพาทภายนอก 
 

หลักปฏบิัต ิ2  ก าหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณาทบทวนและอนุมลัิวิสยัทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสลรธ์นาคาร เป็น
ประจ าทกุปี เพ่ือดหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณแ์ละสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยดนการทบทวน ไดด้  าเนินกระบวนการ
อย่างเป็นระบบ มีการพิจารณาดว้ยความระมัดระวังรอบคอบรอบดา้นทั้งปัจจัยภายดนและภายนอกดนทุกมิลิ ทั้งดนเชิง
เศรษฐกิจ การเมือง สภาวะแวดลอ้ม รวมถึงนวลักรรมและเทคโนโลยี ดนปัจจุบนัและแนวโนม้ดนอนาคล ความพรอ้ม ความ
ช านาญ และความสามารถดนการแข่งขันของธนาคาร ขอ้มูลจากแหล่งล่างๆ รวมทัง้จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งดนทุกภาคส่วนของ
ธนาคาร ผลส ารวจความลอ้งการและความคาดหวงัจากผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีส  าคญั รวมถึงผลส ารวจทศันคลิของพนกังาน ลกูค้า 
ประชาชน เป็นลน้ และก าหนดกรอบนโยบาย วิสยัทศัน ์พนัธกิจ แผนยุทธศาสลรแ์ละแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถึงลิดลาม
ดูแลดห้มีการน าไปปฏิบัลิเพ่ือดห้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยธนาคารจัดดห้มีการประชุมระดมความคิดระหว่าง
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คณะกรรมการธนาคาร ฝ่ายจดัการของธนาคาร และผูบ้ริหารของบริษัทดนเครือ เพ่ือก าหนดทิศทางยุทธศาสลรแ์ละโครงการ
ส าคัญท่ีจะขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจดหบ้รรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสลร ์ซึ่งฝ่ายจัดการน าความคิดเห็นท่ีไดจ้ากการประชุมไป
ประกอบการจดัท าแผนธุรกิจของธนาคารและน าเสนอลอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพิจารณาอนุมลัิ และด าเนินการ
สื่อสารแผนยทุธศาสลรแ์ละแผนธุรกิจของธนาคารรวมทัง้เป้าหมายท่ีส าคญัดหพ้นกังานดนองคก์รไดท้ราบโดยทั่วกนั อาทิ ผ่าน
การจัดสมัมนาระหว่างคณะกรรมการและผูบ้ริหารของธนาคาร (Business Strategy Seminar) เป็นประจ าทุกปี เพ่ือดห้
ผูบ้ริหารลัง้แล่ผูจ้ัดการสาขา ส านักงาน และระดับฝ่ายขึน้ไป ไดร้ับทราบนโยบายและทิศทางดนการบริหารงาน เพ่ือเป็น
แนวทางดนการปฏิบลัิงานเชิงรุก   

2.2 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหม้ีกระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสาร ระหว่าง
ผูม้ีส่วนไดเ้สียกับธนาคารท่ีชัดเจน มีการก าหนดกลุ่มของผู้มีส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวข้องกับธนาคารทั้งภายดนและภายนอก 
ลลอดจนมีการก าหนดแนวปฏิบลัิล่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย โดยธนาคารไดก้ าหนดเรื่องล่างๆ นีไ้วด้นนโยบายการก ากับดแูล
กิจการของธนาคาร และไดเ้ปิดเผยการปฏิบลัิไวด้นหวัขอ้ 9.8 การปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดนเรื่องอื่นๆ ขอ้ 3. 
การค านงึถงึบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย อาทิ หลกัการปฏิบลัิล่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย การเปิดโอกาสดหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียมีส่วนร่วม การ
แจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียนซึ่งมีการระบชุ่องทางด าเนินการไวอ้ย่างชดัเจน เป็นลน้ 

2.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารมีการปฏิบลัิล่อผูม้ีส่วนไดเ้สียดว้ยความเคารพดนสิทธิท่ีมีลาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ไมก่ระท าการดดๆ ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สีย และจดัดหม้ีกระบวนการส่งเสริมดหเ้กิดความ
ร่วมมือระหว่างธนาคารกับผูม้ีส่วนไดเ้สียดนการประสานประโยชนอ์ย่างเป็นธรรมและร่วมเสริมสรา้งความมั่งคั่งและยั่งยืน
ดหก้บักิจการ สรุปไดด้งันี ้

2.3.1 การเคารพสิทธิมนษุยชน 
ธนาคารมีนโยบายดนการด าเนินธุรกิจโดยยึดถือกฎหมายทัง้ภายดนประเทศและกฎหมายสากล รวมถึงหลกัสิทธิ

มนษุยชนสากล Universal Declaration of Human Rights หรือ UDHR โดยธนาคารสนบัสนุนหลกัการพืน้ฐานของสิทธิมนุษยชนดน
ทกุๆ สายธุรกิจ และดนทกุๆ พืน้ท่ีท่ีธนาคารด าเนินกิจการ ธนาคารเคารพดนการปกป้องรกัษา รวมถึงไม่เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการก าหนดเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่ดนระเบียบปฏิบัลิงานดนเรื่องของการว่าจา้งพนักงานและแล่งลัง้ด  ารง
ล าแหน่งลลอดจนดแูลพนกังานสอดคลอ้งกบัหลกัแรงงานสากล International Labour Organization’s Declaration on Fundamental 
Principles and Rights of Work 

2.3.2 การเคารพสิทธิดา้นทรพัยส์ินทางปัญญา 
ธนาคารมีนโยบายดนการด าเนินธุรกิจโดยไม่ละเมิดล่อทรพัยส์ินทางปัญญาทัง้หลายไม่ว่าจะเป็น เครื่องหมาย

การคา้ สิทธิบลัร ความลบัทางการคา้ และผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิอ่ืนๆ โดยดนการดช ้เผยแพร่ หรือดดัแปลง ทรพัยส์ินทางปัญญาดดๆ 
จะลอ้งไดร้บัอนุญาลจากผูเ้ป็นเจา้ของทรพัยส์ินทางปัญญานัน้ก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน จะลอ้งปกป้องทรพัยส์ินทาง
ปัญญาของธนาคาร ไดแ้ก่ สิทธิบลัร เครื่องหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ ความลบัทางการคา้ และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีเป็นของธนาคารดว้ย 

2.3.3 ดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
ธนาคารน าหลกัมาลรฐานสากล ISO 26000 มาเป็นหลกัปฏิบลัิดนดา้นสิ่งแวดลอ้ม อาทิ การด าเนินธุรกิจท่ีดส่ดจ

สิ่งแวดลอ้ม เช่น การดหส้ินเช่ือ Green Loan การรณรงคด์หแ้ลล่ะหน่วยงานก าจดัเอกสารปลอดภยัดนโครงการ Shred 2 Share เพ่ือลด
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การท าลายลน้ไม ้การรณรงคเ์รื่องการประชุมสีเขียว Green Meeting เพ่ือลดการดชก้ระดาษ การด าเนินโครงการ “Internal 
Digitization-Paperless Branch” เพ่ือลดการดชก้ระดาษของสาขา 50% ภายดนระยะเวลา 5 ปี และโครงการ “กรุงไทยรกัสิ่งแวดลอ้ม” 
เป็นลน้  

2.3.4 การลอ่ลา้นการทจุริลและคอรร์ปัชนั  
ธนาคารไดล้งนามบันทึกขอ้ลกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมลน้แบบ ร่วมกับศูนย์

คณุธรรม (องคก์ารมาหชน) เพ่ือขับเคลื่อนธนาคารสู่องคก์รลน้แบบดา้นคณุธรรมภายดลโ้ครงการ “กรุงไทยคณุธรรม” พรอ้มทัง้ได้
ก าหนดนโยบาย Zero Tolerance เพ่ือดหเ้กิดการปฏิบัลิทั่วทัง้องคก์ร โดยมีการด าเนินธุรกิจภายดลก้ฎหมาย จริยธรรม ลลอดจน
มาลรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ล่อลา้นการทุจริลทุกรูปแบบ และยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีไดร้บัการยอมรบัดนระดบัสากล ทัง้นี ้
ธนาคารก าหนดดหม้ี “นโยบายลอ่ลา้นการรบั - ดหส้ินบนและคอรร์ปัชนั” และประกาศนโยบายดงักลา่วลอ่สาธารณะควบคู่ไปกบัการ
จัดท าคู่มือป้องกันการรบัหรือดหส้ินบนและล่อลา้นการทุจริลคอรร์ัปชั่น และคู่มือป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือดห้
พนกังานและผูบ้ริหารของธนาคารดชเ้ป็นหลกัดนการปฏิบลัิ ธนาคารสนบัสนุนดหเ้ขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายดนการล่อลา้นการทุจริล
และคอรร์ปัชนั รวมถึงสนบัสนุนดหบ้ริษัทอื่นๆ และคู่คา้มีและไดป้ระกาศนโยบายการล่อลา้นการทุจริลและคอรร์ปัชนั และเขา้ร่วม
เป็นภาคีเครือข่าย โดยไดร้ับดบประกาศรบัรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัลิของภาคเอกชนไทยดนการล่อลา้นการทุจริลจาก
โครงการแนวร่วมปฏิบัลิของภาคเอกชนไทยดนการล่อลา้นการทุจริล (CAC) ซึ่งธนาคารไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจลนารมณก์ับโครงการ 
CAC และไดผ้่านกระบวนการประเมินลนเองว่ามีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัลิเพ่ือป้องกนัการทุจริลครบถว้นลามเกณฑท่ี์
คณะกรรมการ CAC ก าหนด โดยไดผ้่านการรบัรองจากคณะกรรมการ CAC และเป็นสมาชิก CAC ลัง้แล่เดือนกนัยายน 2554 และ
ไดร้ับการรบัรองรอบท่ีสอง เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2562 นอกจากนี ้ธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการป้องกันการฟอกเงินและการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู ลามแนวทางมาลรฐานสากล เช่น Vienna 
Convention (1988) Financial Action Task Force (FATF) เป็นลน้ 

ธนาคารประกาศดชน้โยบาย Whistle Blowing โดยการจดัดหม้ีช่องทางรบัแจง้เบาะแสการกระท าความผิด ท่ีเปิด
โอกาสดหท้กุคนแจง้เบาะแสการกระท าผิด หากผูด้ดพบเห็นการกระท าความผิดของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงาน ลกูจา้งของธนาคาร 
หรือพนกังานบริษัทดนเครือ ไมว่า่จะเป็นการกระท าทจุริล ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัล่างๆ 
สามารถแจง้เบาะแสผ่านช่องทางลามท่ีก าหนดไว ้โดยรายช่ือของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไดร้บัการคุม้ครองทัง้
ระหวา่งการด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ   

 
หลักปฏบิัต ิ3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 

3.1 โครงสรา้งคณะกรรมการธนาคาร ประกอบดว้ยบุคคลซึ่งผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่าลอบแทนลามขัน้ลอนของกฎหมายและหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการจาก
แหลง่ลา่งๆ รวมถงึฐานขอ้มลูกรรมการ (Director Pool) เพ่ือดหไ้ดบ้คุคลท่ีมีความรูค้วามเช่ียวชาญลาม Skill Matrix ท่ีก าหนด
ไวซ้ึง่สอดคลอ้งกบัภารกิจและยทุธศาสลรธ์นาคารทัง้ดนปัจจบุนัและอนาคล รวมถึงการพฒันาอย่างยั่งยืนของธนาคาร โดยมี
รายละเอียดกระบวนการสรรหาและแล่งลัง้กรรมการ ลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้น หัวขอ้ 9.3 การสรรหาและแล่งลัง้กรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงสดุ ดงันัน้ คณะกรรมการธนาคารจึงประกอบดว้ยคณะบุคคลท่ีมีคณุสมบัลิหลากหลาย ทัง้ดนดา้นทักษะ 
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ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นท่ีเป็นประโยชนก์ับธนาคาร ซึ่งประกอบดว้ยผูม้ีความรูห้รือประสบการณท์ างานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัดา้นธุรกิจธนาคารพาณิชยอ์ย่างนอ้ย 1 คน ดา้นบญัชีและการเงินอย่างนอ้ย 1 คน และดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างนอ้ย 1 คน ทั้งนี ้โดยไม่กีดกันหรือดชค้วามแลกล่างส่วนบุคคล อาทิ ศาสนา วัฒนธรรม เชือ้ชาลิ เพศ เป็นลน้ เป็น
ขอ้จ ากัดดนการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคาร โดยคณะกรรมการธนาคารชุดปัจจุบันมีสุภาพสลรี 2 คนด ารงล าแหน่ง
กรรมการ (กรรมการอิสระ 1 คน และกรรมการธนาคาร 1 คน) กรรมการธนาคารทกุท่านอทิุศเวลาและปฏิบลัิหนา้ท่ีดว้ยความ
รบัผิดชอบ ซึ่งท าดหธ้นาคารมีคณะกรรมการธนาคารท่ีเขม้แข็ง ส  าหรบัวาระการด ารงล าแหน่งของกรรมการไดถู้กก าหนดไว้
อย่างชดัเจนดนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ และลามขอ้บงัคบัขอ้ท่ี 22 ท่ีก าหนดดหด้นการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทุก
ครัง้ ดหก้รรมการออกจากล าแหน่งจ านวน 1 ดน 3 ของทัง้หมด ซึ่งนยัลามขอ้บงัคบัของธนาคารนี ้กรรมการธนาคารจึงมีวาระ
อยู่ดนล าแหน่งไดค้ราวละ 3 ปี นอกจากนี ้ธนาคารไดก้ าหนดวาระการด ารงล าแหน่งท่ีเหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด ารง
ล าแหน่งเกิน 3 วาระลิดล่อกัน เวน้แล่กรรมการคนดดมีความเหมาะสมท่ีจะด ารงล าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะ
พิจารณาประสิทธิภาพของการปฏิบลัิหนา้ท่ีของกรรมการรายดงักล่าว และชีแ้จงเหลผุลพรอ้มผลการปฏิบลัิหนา้ท่ีล่อผูถื้อหุน้ 
ทัง้นี ้ปัจจบุนัไมม่ีกรรมการคนดดด ารงล าแหน่งเกิน 3 วาระลิดลอ่กนั  

3.2 โครงสรา้งคณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิน้จ านวน 12 อัลรา เป็นไปลามมลิท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี ครัง้ท่ี 14 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2550 ซึง่เหมาะสมกบัขนาดองคก์รและสามารถปฏิบลัิหนา้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
ลลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจกันอย่างเหมาะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีกรรมการจ านวน 12 คน โดย 
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 คน และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจ านวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ
จ านวน 6 คน หรือมีอลัราเท่ากบัรอ้ยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด ซึ่งมากกว่าขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และลลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ล.) ท่ีดหม้ีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ดน 3 ของกรรมการทั้งหมด แล่ลอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน 
กรรมการอิสระทกุคนมีคณุสมบลัิครบถว้นลามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารซึ่งไดเ้ปิดเผยไวด้นหวัขอ้ 9.3 การสรรหาและ
แล่งลัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ขอ้ 9.3.1 การสรรหากรรมการ (2) กรรมการอิสระ และเป็นแนวทางเดียวกับ
หลกัเกณฑล์ามประกาศของคณะกรรมการก ากับลลาดทุน ซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้รายดหญ่ โดย
กรรมการอิสระมีวาระเท่ากบัการด ารงล าแหน่งกรรมการธนาคารและด ารงล าแหน่งไดไ้มเ่กิน 9 ปีลดิลอ่กนั 

3.3 คณะกรรมการธนาคารดหค้วามส าคญัเป็นอย่างย่ิงกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการอิสระ เน่ืองจากเป็นส่วน
ส าคญัท่ีท าดหโ้ครงสรา้งของคณะกรรมการและการจัดการมีการลรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่าง 
เพียงพอ โดยกรรมการอิสระแล่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นท่ี เป็นอิสระ ดหค้วามเห็นแยง้หรือมีขอ้สงัเกลอื่นดดดนการ 
ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยมีวลัถุประสงคเ์พ่ือดแูลสิทธิและป้องกนัประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อยและผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
อื่นๆ อนัเป็นการสง่เสริมการด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าท่ีของลนเอง
ดนฐานะกรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารจึงไดย้กระดับการท างานของกรรมการอิสระโดยดหม้ีการด าเนินงานดน 
รูปแบบขององคค์ณะดนลกัษณะเช่นเดียวกนักบัคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จดัดหม้ีกฎบลัรคณะกรรมการอิสระท่ี
ไดก้ าหนดคณุสมบลัิ วาระการด ารงล าแหน่ง รวมถงึหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ทัง้นี ้ธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบั
คณะกรรมการอิสระไวด้นหวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และหวัขอ้ 9 
การก ากบัดแูลกิจการ ขอ้ 9.3 การสรรหาและแลง่ลัง้กรรมการและผูบ้ริหารสงูสดุ ขอ้ 9.3.1 การสรรหากรรมการ (2) กรรมการ
อิสระ 
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3.4 ขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 19. ก าหนดดหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งขึน้เป็นประธานกรรมการ โดย
ลามกฎบลัรคณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารดนฐานะผูน้  าองคก์รไดท้ าหนา้ท่ีดแูลผลประโยชนข์องธนาคาร 
ผูถื้อหุ้น รวมถึงผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียอื่นๆ เพ่ือดหบ้รรลุผลประโยชน์สูงสุดดนระยะยาว โดยเป็นผู้น  าดนการผนึกศักยภาพ 
ความคิด ความสรา้งสรรค ์รวมทัง้ความสามารถของกรรมการธนาคารและฝ่ายจดัการของธนาคารเขา้ดว้ยกนั ท่ีส่งผลดหแ้ผน
กลยุทธก์ารด าเนินธุรกิจของธนาคารทัง้ระยะสัน้และระยะยาวประสบความส าเร็จ มีการลิดลามการด าเนินกิจการของฝ่าย
จดัการอย่างดกลชิ้ดและลอ่เน่ือง โดยดหม้ีการรายงานฐานะการเงินและขอ้มลูส าคญัล่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทุก
เดือน เป็นก าลงัส  าคญัผลกัดนันโยบายดา้นบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้มของธนาคาร สรา้ง
จริยธรรมดหก้บับคุลากรทุกระดบั โดยไดก้ าหนดบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ การ
บริหาร การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพดนการท างานของคณะกรรมการธนาคาร 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งผูถื้อหุน้ การประชมุผูถื้อหุน้ และบทบาทดนดา้นอื่นๆ โดยมีรายละเอียดลามท่ีเปิดเผยไวด้นส่วนท่ี 2 การ
จดัการและการก ากบัดแูล หวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษัท หวัขอ้ คณะกรรมการธนาคาร 

3.5 คณะกรรมการธนาคารมีความรบัผิดชอบล่อผลการปฏิบลัิหนา้ท่ีล่อผูถื้อหุน้และเป็นอิสระอย่างแทจ้ริงจาก
ฝ่ายจัดการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจดัการท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผูก้  าหนดนโยบายดหก้ารบริหารงานระบบงานรวมถึง
กิจกรรมลา่งๆ ของธนาคารด าเนินไปดนลกัษณะท่ีถูกลอ้งลามกฎหมาย และมีจริยธรรม และเพ่ือไม่ดหค้นดดคนหนึ่งมีอ  านาจ
โดยไม่จ ากัด จึงไดม้ีการแยกบุคคลท่ีด ารงล าแหน่งประธานกรรมการธนาคารออกจากบุคคลท่ีด ารงล าแหน่งกรรมการ
ผูจ้ัดการดหญ่ และมีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการธนาคารและกรรมการผูจ้ดัการดหญ่แยกจากกันอย่าง
ชดัเจน โดยมีรายละเอียดลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้นสว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล หวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 
คณะกรรมการบริษัท หวัขอ้ คณะกรรมการธนาคาร และขอ้ 8.2 ผูบ้ริหารธนาคาร หวัขอ้ กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 

3.6 คณะกรรมการธนาคารไดจ้ดัดหม้ีคณะกรรมการชุดย่อยล่างๆ จ านวน 7 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง คณะกรรมการลรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบลอ่สงัคม คณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์และคณะกรรมการอิสระ เพ่ือช่วย
ศกึษาและกลั่นกรองงานลามความจ าเป็น โดยเฉพาะดนกรณีท่ีลอ้งอาศยัความเป็นกลางดนการวินิจฉัย ซึ่งช่วยดหก้ารปฏิบลัิ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ โดยวาระการด ารงล าแหน่งเป็นไปลามกฎบัลรของ
คณะกรรมการชุดย่อยแล่ละคณะ โดยธนาคารได้เปิดเผยรายละเอียดบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ านวนครั้งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแล่ละคน รวมถึงรายงานผลการ
ปฏิบัลิงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ไวด้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี และรายงานประจ าปี ทัง้นี ้กฎบัลร
คณะกรรมการธนาคาร ไดก้ าหนดดหก้รรมการธนาคารเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างนอ้ยท่ีสดุ รอ้ยละ 75 ของ
จ านวนครัง้ของการประชุมท่ีจัดขึน้ดนแล่ละปี และการประชุมผูถื้อหุน้ เวน้แล่ดนกรณีท่ีมีเหลุจ าเป็น โดยดนปี 2563 ไม่มี
กรรมการคนดดปฏิบลัิผิดไปจากหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดดงักลา่ว 

3.7 ธนาคารก าหนดแนวปฏิบลัิดนการด ารงล าแหน่งกรรมการดนบริษัทอื่นสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย และหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี อาทิ การก าหนดดหก้รรมการด ารงล าแหน่งประธานกรรมการ  
กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร หรือกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามดนบริษัทอื่นไดไ้มเ่กิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด ารงล าแหน่งกรรมการของบริษัท
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จดทะเบียนดนลลาดหลกัทรพัยท์ัง้ดนประเทศและล่างประเทศไดไ้ม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน และไดม้ีการเปิดเผยขอ้มลูการ
ด ารงล าแหน่งดนบริษัทอื่นของกรรมการแลล่ะคนไวด้นเอกสารแนบ 1 และเอกสารแนบ 2 

3.8 คณะกรรมการธนาคารก ากับดูแลดหม้ีกรอบและกลไกดนการก ากับดูแลนโยบายและการด าเนินงานของ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดนระดบัท่ีเหมาะสมกับการลงทุนดนกิจการแล่ละแห่ง โดยไดเ้ปิดเผยเก่ียวกบัเรื่องดงักล่าว ไวด้น
หวัขอ้ 9 การก ากบัดแูลกิจการ ขอ้ 9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม 

3.9 กฎบลัรคณะกรรรมการธนาคารไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไวป้ระการหนึ่ง
ว่า ลอ้งจดัดหม้ีการประเมินผลการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมินลนเอง แบบประเมินไขว ้และแบบ
ประเมินทัง้คณะ ปีละ 2 ครัง้ และน าผลการประเมินดงักลา่วมาปรบัปรุงและพฒันาการท างานรวมถงึดชป้ระกอบการพิจารณา
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี ้คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดดหม้ีท่ีปรึกษา
ภายนอกมาช่วยดนการก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นดนการประเมินผลการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการก็ได ้โดย
ลอ้งเปิดเผยการด าเนินการดงักล่าวไวด้นรายงานประจ าปี ซึ่งปัจจุบนัธนาคารยงัไม่มีการลัง้ทีปรกึษาภายนอกมาช่วยดนการ
ก าหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นดนการประเมินผลการปฏิบัลิงานของคณะกรรมการ เน่ืองจากธนาคารมีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แลว้ โดยมี 

- การจัดท าแบบประเมินผลการปฏิบัลิงานของคณะกรรมการธนาคาร ท่ีมีการก าหนดหลักเกณฑก์ารประเมิน
เทียบเคียงกบัหลกัการ / ขอ้เสนอแนะของหน่วยงานก ากบั ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และลลาดหลกัทรพัย ์ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และองคก์รท่ีดแูลดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ไดแ้ก่ สมาคมสง่เสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- มีการทบทวนแบบประเมินเป็นระยะลามความเหมาะสม โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ลอบแทน 

- เปิดเผยการด าเนินการเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการธนาคารไวด้นรายงานประจ าปีเป็น
ประจ าทกุปี 

การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร 
ธนาคารจดัดหม้ีการประเมินผลลนเองของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพดนการด าเนินงาน

ของคณะกรรมการธนาคารลามแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี ปีละ 2 ครัง้ คือ ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน และช่วงเดือน
กรกฎาคม - ธนัวาคม ของแลล่ะปี 

กระบวนการดนการประเมินผล 
1) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน ทบทวนแบบประเมินผล ดหม้ีความถกูลอ้ง ครบถว้น และครอบคลมุ

ประเดน็ลามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัก าหนด และเป็นไปลามหลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
2) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจดัสง่แบบประเมินผลดหค้ณะกรรมการธนาคารด าเนินการประเมิน 
3) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารรวบรวมแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบลัิงานของคณะกรรมการ

ธนาคาร และรายงานผลการประเมินลอ่คณะกรรมการธนาคาร 
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4) คณะกรรมการธนาคารน าผลการประเมินมาวิเคราะหแ์ละก าหนดแนวทางพัฒนาปรบัปรุงการด าเนินงานดหม้ี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

5) ธนาคารเปิดเผยเก่ียวกบัการประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารดนรายงานปะจ าปี 
วลัถปุระสงคก์ารประเมินลนเองของคณะกรรมการธนาคาร จะมุง่เนน้ดหก้ารประเมินผลสามารถ สะทอ้นถงึประสทิธิภาพ

ดนการด าเนินงาน และประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการธนาคาร โดยน าผลการประเมินและ 
Skill Matrix ของคณะกรรมการธนาคาร จดัท าแผนเพ่ิมประสิทธภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการธนาคารทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว 

การประเมินผลฯ แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ การประเมินผลลนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ การประเมินผลของ
คณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินลนเอง) และการประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมิน
กรรมการท่านอื่น) ซึง่มีหวัขอ้การประเมิน ดงันี ้

ก. การประเมินผลลนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ 
มีหวัขอ้การประเมินรวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) โครงสรา้งและ คณุสมบลัิของกรรมการ 
(2) บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
(3) แนวปฏิบลัิของคณะกรรมการ 
(4) การสื่อสารของคณะกรรมการ 
(5) ความสมัพนัธข์องคณะกรรมการกบัฝ่ายบริหาร 
(6) การจดัเลรียมและด าเนินการประชมุ 
การประเมินผลลนเองของคณะกรรมการธนาคารทัง้คณะ ปี 2563 ส าหรบัช่วงเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2563 

สรุปผลการประเมินดนภาพรวมทัง้ 6 ดา้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ดนระดบัดีเย่ียม สรุปผลการประเมินดนภาพรวมไดว้่า มีจ  านวนกรรมการ
ธนาคารท่ีเหมาะสมกบัขนาดของกิจการ และมีกรรมการอิสระท่ีเป็นไปลามเกณฑม์าลรฐานท่ีหน่วยงานก ากบัก าหนด รวมทัง้ยงัมีการ
แลง่ลัง้คณะกรรมการชดุย่อยลามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือช่วยศกึษาและกรองงานเฉพาะเรื่อง ซึง่มากเพียงพอท่ีจะดแูล
ดนเรื่องส าคญัดหส้ามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างรอบคอบ 

ข.  การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคล (การประเมินลนเอง) 
มีหวัขอ้การประเมินรวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ความโดดเดน่ดนความรูค้วามสามารถ 
(2) ความเป็นอิสระ 
(3) ความพรอ้มดนการปฏิบลัิภารกิจ 
(4) ความเอาดจดสล่อ่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
(5) การปฏิบลัิหนา้ท่ีดนคณะกรรมการ 
(6) การมีวิสยัทศันด์นการสรา้งมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการดนระยะยาว 
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การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินลนเอง) ปี 2563 ส าหรบัช่วงเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม 2563 สรุปผลการประเมินดนภาพรวมทัง้ 6 ดา้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ดนระดบัดีเย่ียม สรุปผลการประเมินดนภาพรวมไดว้่า 
กรรมการธนาคารปฏิบลัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ มีความระมดัระวงัและซื่อสลัยส์จุริล เป็นไปลามกฎหมาย วลัถุประสงค ์และ
ขอ้บงัคบัของธนาคาร ลลอดจนมลิท่ีประชุมผูถื้อหุน้ พรอ้มดหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะลามหลกัการปฏิบลัิท่ีดี (Best Practices) 
เป็นประโยชนล์อ่ธนาคาร และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อยอย่างสม ่าเสมอ 

ค. การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบคุคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) 
มีหวัขอ้การประเมิน รวม 6 ดา้น ไดแ้ก่ 
(1) ความโดดเดน่ดนความรูค้วามสามารถ 
(2) ความเป็นอิสระ 
(3) ความพรอ้มดนการปฏิบลัิภารกิจ 
(4) ความเอาดจดสล่อ่หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ 
(5) การปฏิบลัิหนา้ท่ีดนคณะกรรมการ 
(6) การมีวิสยัทศันด์นการสรา้งมลูคา่เพ่ิมแก่กิจการดนระยะยาว 
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) ปี 2563 ส าหรับช่วงเดือน

มกราคมถึงธันวาคม 2563 สรุปผลการประเมินดนภาพรวมทั้ง 6 ดา้น มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ดนระดบัดีเย่ียม สรุปผลการประเมินดน
ภาพรวมไดว้่า กรรมการธนาคารปฏิบัลิหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวังและซื่อสัลยส์ุจริล เป็นไปลามกฎหมาย 
วลัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของธนาคาร ลลอดจนมลิท่ีประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงมีความเป็นอิสระสงูดนความรบัผิดชอบล่อผูม้ีส่วนได้
เสียของธนาคาร ไมม่ีการปฏิบลัิท่ีท าดหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บัธนาคาร และไม่น าขอ้มลูภายดนไปเผยแพร่หรือดชเ้พ่ือ
ประโยชนส์ว่นลนหรือผูอ้ื่น 

นอกจากนี ้ลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการธนาคารก าหนดดหค้ณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ลอ้งท า
การประเมินลนเองอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการประเมินดหค้ณะกรรมการธนาคารทราบดว้ย 

การประเมินผลของคณะกรรมการชดุย่อย 
ธนาคารจดัดหม้ีการประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อยล่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการก ากบัดแูล

ความเสี่ยง คณะกรรมการลรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบ
ลอ่สงัคม คณะกรรมการก ากบัการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์และคณะกรรมการอิสระ ปีละ 1 ครัง้ เพ่ือเป็นการประเมินประสิทธิภาพดน
การด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อยทกุคณะ 

กระบวนการดนการประเมินผล 
1) คณะกรรมการชดุย่อยจดัท าและทบทวนปรบัปรุงแบบประเมินผลลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแนวทาง

การด าเนินการของคณะกรรมการชดุย่อย 
2) เลขานกุารคณะกรรมการชดุย่อยจดัสง่แบบประเมินผลดหค้ณะกรรมการชดุย่อยด าเนินการประเมิน  
3) เลขานกุารคณะกรรมการชุดย่อยรวบรวมแบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการปฏิบลัิงานของ คณะกรรมการ

ชดุย่อย และรายงานผลการประเมินลอ่คณะกรรมการชดุย่อย 
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4) คณะกรรมการชุดย่อยน าผลประเมินมาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานดห้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และน าสง่ผลการประเมินดหเ้ลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร 

5) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการชดุย่อยลอ่ คณะกรรมการธนาคารเพ่ือ
รบัทราบ ซึง่คณะกรรมการธนาคารดชผ้ลการประเมินเป็นกรอบดนการพิจารณาทบทวนการปฏิบลัิหนา้ท่ี ปัญหา อปุสรรคล่างๆ และ
วิเคราะหก์ารปฏิบลัิหนา้ท่ีของกรรมการธนาคารเพ่ือพฒันาการด าเนินงาน รวมถงึความเหมาะสมขององคป์ระกอบของคณะกรรมการ
ชดุย่อย 

ทัง้นี ้ผลการประเมินของคณะกรรมการชดุย่อย ปี 2563 ทกุคณะ อยู่ดนระดบัดีเย่ียม  

3.10 คณะกรรมการธนาคารก ากบัดแูลดหก้รรมการแลล่ะคนมีความรูค้วามเขา้ดจเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร โดยทุกครัง้ท่ีมีการแล่งลัง้กรรมการดหม่ จะ
จดัการปฐมนิเทศ เพ่ือน าเสนอดหก้รรมการดหม่ไดร้บัทราบขอ้มลูส าคัญของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของธนาคาร ผลิลภณัฑ์
และบริการ โครงสรา้งทนุและผูถื้อหุน้ โครงสรา้งองคก์ร ลลอดจนประเดน็กฎหมายส าคญัท่ีควรทราบส าหรบัการปฏิบลัิหนา้ท่ี
ของกรรมการธนาคารและดนฐานะของกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

การปฐมนิเทศกรรมการธนาคารดหม ่

กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ และเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร น าเสนอขอ้มลูท่ีส  าคญัและคูม่ือกรรมการธนาคาร ดงันี ้

1) ยทุธศาสลรแ์ละการด าเนินธุรกิจของธนาคาร 
 KTB’s Strategy 
 Credit Principles 

2) ขอ้มลูท่ีส  าคญัส าหรบักรรมการธนาคาร 
 โครงสรา้งองคก์ร 
 โครงสรา้งและขอบเขลอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อย 
 ก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และวาระประจ า

มาลรฐานเสนอลอ่คณะกรรมการธนาคาร 
 แนวปฏิบลัิดนการประชมุของกรรมการธนาคาร 
 การแจง้ขอ้มลูของกรรมการธนาคารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 การถือหรือการซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์มีผลกระทบลอ่คณุสมบลัิกรรมการธนาคาร 
 แนวทางปฏิบลัิของกรรมการท่ีมีผลกระทบลอ่คณุสมบลัิกรรมการธนาคาร (Yes & No) 
 กระบวนการลรวจเอกสารเพ่ือบรรจเุขา้วาระการประชมุคณะกรรมการบริหาร/ธนาคาร 
 โครงสรา้งทนุ ผูถื้อหุน้ และนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 เอกสารส าคญัของธนาคาร เช่น หนงัสือรบัรองกระทรวงพาณิชย ์หนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้บงัคบัของธนาคาร 

เป็นลน้ 
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3.11 คณะกรรมการธนาคารน าผลการวิเคราะหผ์ลการประเมินคณะกรรมการ รวมถึงแนวทางลามยุทธศาสลรธ์นาคาร 
เพ่ือก าหนดแนวทางดนการเสริมสรา้งทักษะความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) ความรู ้และการพัฒนากรรมการเพ่ือเสริมสรา้ง
คณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 
ทัง้ดนประเทศและลา่งประเทศ และจดัหลกัสลูรลลอดจนกิจกรรมลา่งๆ ดหค้ณะกรรมการไดม้ีการศกึษาดงูาน แลกเปลี่ยนองคค์วามรู ้
และประสบการณด์า้นยทุธศาสลรธ์นาคาร และดา้นเทคโนโลยีท่ีส  าคญัเพ่ือน าเอาองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยีทางการเงินและการคา้
ดหม่ๆ  ท่ีมีความโดดเดน่ มาปรบัดชด้นการด าเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือดหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงดนเชิงรุก สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งดน
อนาคลได ้

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหน้ าขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการธนาคาร รวมถงึทกัษะความ

เช่ียวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการธนาคารทัง้โดยทางคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณก์ารท างาน ท่ีสอดคลอ้งกับ
ยุทธศาสลรธ์นาคาร จดัท าแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งประกอบดว้ยแผนการ
ด าเนินงาน 4 ประเภท ดงันี ้

(1) การอบรม 
(2) การสมัมนา 
(3) การศกึษาดงูาน 
(4) การประชมุสญัจร และการเย่ียมชมการปฏิบลัิงาน รวมถงึกิจการ/ธุรกิจของลกูคา้ธนาคาร 

ผลการด าเนินงานลามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 
(1) การอบรม 

กรรมการธนาคารเขา้อบรมจ านวน 4 คน รวม 5 หลกัสลูร 
1. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการลลาดทนุ (วลท.) โดยสถาบนัวิทยาการลลาดทนุ 

กรรมการธนาคารเขา้อบรมจ านวน 1 คน ไดแ้ก ่นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์
2. หลกัสลูร Role of the Chairman Program (RCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
 กรรมการธนาคารเขา้อบรมจ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายปณุณิศร ์ศกนุลนาค 
3. หลกัสลูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท

ไทย (IOD) 
 กรรมการธนาคารเขา้อบรมจ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นางแพลริเซีย มงคลวนิช 
4. หลกัสลูร Financial Statements for Directors (FSD) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 
 กรรมการธนาคารเขา้อบรมจ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นางแพลริเซีย มงคลวนิช 
5. โครงการฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู โดยส านกังานล ารวจแห่งชาลิ 
 กรรมการธนาคารเขา้อบรมจ านวน 1 คน ไดแ้ก่ นายผยง ศรีวณิช 
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(2) การสมัมนา 

งานสมัมนาเชิงปฏิบลัิการดา้น Cyber Resilience โดยธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ล.) และส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั (คปภ.) 
กรรมการธนาคารเขา้สมัมนาจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 
- นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ 
- นายปณุณิศร ์ศกนุลนาค  
- ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ ์กิลยารกัษ ์
- นางแพลริเซีย มงคลวนิช 

(3) การศกึษาดงูาน (มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัการเดินทางดนช่วงสถานการณแ์พรร่ะบาดของ COVID-19) 

การเดินทางเพ่ือไปศึกษาดูงานจ านวน 1 ครัง้ ท่ี Microsoft Singapore Pte. Ltd. เก่ียวกับ Digital & Culture 
Transformation ณ สาธารณรฐัสิงคโปร ์ดนเดือนกมุภาพนัธ ์2563 

- นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั   
- นายผยง ศรีวณิช 

(4) การประชมุสญัจร และการเย่ียมชมการปฏิบลัิงาน รวมถงึกิจการ/ธุรกิจของลกูคา้ธนาคาร 

การเย่ียมชมกิจการของลูกคา้ และเย่ียมสาขาดนพืน้ท่ีจังหวดัภูเก็ล พงังา และเชียงดหม่ ดนเดือนสิงหาคม และ
เดือนลลุาคม 2563 

- นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั  

การประชมุคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรบัผิดชอบล่อสงัคม (สญัจร) ครัง้ท่ี 1/2563 วนัท่ี 21 กนัยายน 
2563 โดยไดม้ีการลิดลามความคืบหนา้โครงการกรุงไทยรกัชุมชน โครงการกรุงไทยคุณธรรม และเย่ียมส านักงานเขลบุรีรมัย ์ซึ่งมี
กรรมการเขา้รว่มการประชมุสญัจร ดงันี ้

- ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ ์กิลยารกัษ ์
- นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์
- นายวิชยั อศัรสักร 

- นางแพลริเซีย มงคลวนิช 
- นางนิธิมา เทพวนงักรู 
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สรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการธนาคารทกุท่าน ดงันี ้
รายช่ือคณะกรรมการธนาคาร ช่ือหลักสูตร และรุ่นทีอ่บรม 

1. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 1. หลกัสลูรปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 54 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
2. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 186/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
3. หลกัสลูรโครงการพฒันานกับริหารระดบัสงู ปี 2553 ส  านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
4. หลกัสลูร Financial Instrument and Market,  Harvard Business School 

2. นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั 1. หลกัสลูร Role of Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 16/2007 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
2. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 59/2005 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

3. นายวิชยั อศัรสักร 1. หลกัสลูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ.) รุน่ท่ี 22 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
2. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 215/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 7/2559 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
4. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นการคา้และการพาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ท่ี 8/2558 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
5. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูอาเซียน ปี 2556 สถาบนับณัฑิลบริหารธุรกิจศศินทร ์แห่งจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (Sasin) 
6. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการลลาดทนุ (วลท.) รุน่ท่ี 12/2554 ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
7. หลกัสลูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 

4. นายธันวา                     เลาหศิริวงศ ์ 1. หลกัสลูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 60 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจักร 
2. หลกัสลูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 45/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุน่ท่ี 2/2017 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. หลกัสลูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 2/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
5. หลกัสลูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 20/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
6. หลกัสลูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 1/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
7. หลกัสลูร Successful Formulation  & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 22/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
8. หลกัสลูร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุน่ท่ี 10/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
9. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 43/2004 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
10. IBM/Harvard Management Development Program ปี 2001 
11. IBM/INSEAD Management Development Program ปี 1998 
12. หลกัสลูร ประกาศนียบลัรธรรมาภิบาลสิ่งแวดลอ้มส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู (ปธส.)  รุน่ท่ี 4/2559 กรมสง่เสริมคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม กระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาลิและสิ่งแวดลอ้ม 

13. หลกัสลูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center  
14. หลกัสลูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน (PDI) รุน่ท่ี 20/2562 สถาบนั
พระปกเกลา้ 

15. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 13/2562 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
16.  หลกัสลูร Executive Program on Rule of Law and Development (RoLD) รุน่ท่ี 3/2562 สถาบนัเพ่ือการยลิุธรรมแห่งประเทศไทย 
17. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการลลาดทนุ (วลท.) รุน่ท่ี 30/2563 ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
18. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

5. ศ.(พิเศษ) ดร.กิลลิพงษ ์ กิลยารกัษ ์ 1. หลกัสลูรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ท่ี 49 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  
2. หลกัสลูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 112/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 18/2015 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. หลกัสลูรนิลิธรรมเพ่ือประชาธิปไลย (นธป.) รุน่ท่ี 1/2556 ส  านกังานศาลรฐัธรรมนญู 
5. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) รุน่ท่ี 1/2555 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
6. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการลลาดทนุ (วลท.) รุน่ท่ี 8/2552 ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
7. หลกัสลูรผูบ้ริหารกระบวนการยลิุธรรมระดับสงู (บ.ย.ส.) รุน่ท่ี 10/2549 สถาบนัพฒันาขา้ราชการฝ่ายลลุาการศาลยลิุธรรม 
8. หลกัสลูรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไลยส าหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ท่ี 5  สถาบนัพระปกเกลา้ 
9. หลกัสลูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 
10. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

6. นายธีระพงษ์ วงศศิ์วะวิลาส 1. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 246/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
2. หลกัสลูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร  รุน่ท่ี 57 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
3. นกับริหารระดบัสงู (ส.นบส.) รุน่ท่ี 8 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
4. การบริหารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุน่ท่ี 12 สถาบนัพระปกเกลา้ 

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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รายช่ือคณะกรรมการธนาคาร ช่ือหลักสูตร และรุ่นทีอ่บรม 

 7. พลเอก เทียนชยั รบัพร 1. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 240/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2. หลกัสลูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 22/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 3/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. หลกัสลูร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุน่ท่ี 2/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
5. หลกัสลูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุน่ท่ี 15/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
6. หลกัสลูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 28/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
7. หลกัสลูร Financial Statements for Director (FSD) รุน่ท่ี 28/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
8. หลกัสลูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 121/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
9. หลกัสลูรความมั่นคงศึกษา รุน่ท่ี 47 วิทยาลยัการทพับก  
10.หลกัสลูร Resource Management Introductory Course, United States Army Finance School Fort Benjamin Harrison, Indiana 
สหรฐัอเมริกา  

11.หลกัสลูร Planning, Programing Budgeting, Execution System Course, United States Army Finance School Fort Benjamin 
Harrison, Indiana สหรฐัอเมริกา 

12.หลกัสลูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 

8. นายปณุณิศร ์ ศกนุลนาค 1. หลกัสลูร Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ท่ี 46/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2. หลกัสลูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ท่ี 10/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 7/2017  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. หลกัสลูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุน่ท่ี 8/2017 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
5. หลกัสลูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุน่ท่ี 27/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
6. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP)  รุน่ท่ี 113/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
7. หลกัสลูรการก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและองคก์ารมหาชน สถาบนัพฒันากรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสงูภาครฐั รุน่ท่ี 4  

8. หลกัสลูร In house Training Programs ธนาคารซิลีแ้บงค ์ 
9. หลกัสลูร Asian Banking and Sovereign Conference 2006 by Moody  
10. หลกัสลูร Regional Workshop "Risk Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by World Bank 
11. หลกัสลูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center  
12. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
13. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

9. นางแพลริเซีย มงคลวนิช 1. หลกัสลูร Financial Statements for Directors (FSD) รุน่ท่ี 43/2020 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2. หลกัสลูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) รุน่ท่ี 13/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูร Director Accreditation Program (DAP) รุน่ท่ี 159/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 274/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
5. หลกัสลูร Future Economy and Internet Governance – Executive Program สถาบนัเศรษฐกิจอนาคลและ 
ธรรมาภิบาลอินเลอรเ์น็ล 

6. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการลลาดทนุ 
7. หลกัสลูร Exponential Manufacturing Thailand 2019 สภาอลุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
8. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
9. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแห่งประเทศไทย 
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รายช่ือคณะกรรมการธนาคาร ช่ือหลักสูตร และรุ่นทีอ่บรม 

10. นางนิธิมา เทพวนงักรู 1. หลกัสลูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ท่ี 34/2019 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2. หลกัสลูร Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ท่ี 3/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
3. หลกัสลูร Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุน่ท่ี 18/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
4. หลกัสลูร Risk Management Committee Program (RMP) รุน่ท่ี 3/2014 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
5. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 126/2009 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
6. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงู (วลท.) รุน่ท่ี 24/2560 สถาบนัวิทยาการลลาดทนุ 
7. หลกัสลูร NIDA - Wharton Executive Leadership Program, The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรฐัอเมริกา 
8. หลกัสลูร PTT Executive Leadership Program, General Electric Crotonville, New York สหรฐัอเมริกา 
9. หลกัสลูร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

11. นายลวรณ แสงสนิท 1. หลกัสลูรวิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุน่ท่ี 58 วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 
2. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 205/2015 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
3. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ท่ี 12/2561 สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
4. หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูวิทยาการลลาดทนุ รุน่ท่ี 25/2560 สถาบนัวิทยาการลลาดทนุ 
5. โครงการพฒันานกับริหารระดบัสงู : ผูบ้ริหารสว่นราชการ (นบส.2) รุน่ท่ี 7 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

12. นายผยง  ศรีวณิช 1. หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) รุน่ท่ี 223/2016 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
2. หลกัสลูร Cybersecurity, Cyber Resilience & Privacy Risk in the Era of Digital Transformation ปี 2561, ACIS  
    Professional Center 
3. โครงการฝึกอบรมและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสงู ส  านกังานล ารวจแห่งชาลิ 
4. TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development : RoLD 2019 สถาบนัเพื่อการยลิุธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งท่ี 24/2563 (1049) เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2563 พิจารณา 
ดหค้วามเห็นชอบแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการประจ าปี 2564 และระยะยาว ปี 2565 - 2566 ลามท่ี
เสนอ โดยมีสาระส าคญัสรุปไดด้งันี ้

แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการประจ าปี 2564 และระยะยาว ปี 2565 - 2566 
ด าเนินการลามแนวทางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการก ากบัดแูลกิจการของคณะกรรมการประจ าปี 2563 โดยน าผลการ

วิเคราะหผ์ลการประเมินการปฏิบลัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการธนาคาร ท่ีคณะกรรมการธนาคารไดม้ีการพิจารณาร่วมกนั ทกัษะความ
เช่ียวชาญ (Skill Matrix) ของกรรมการธนาคาร เพ่ือก าหนดแนวทางดนการเสริมสรา้งทกัษะ ความรู ้และการพฒันากรรมการ   เพ่ือดหม้ี 
Skill Matrix สอดคลอ้งกับภารกิจและยุทธศาสลรธ์นาคาร และเสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล ประกอบดว้ยแผนการ
ด าเนินงาน 4 ประเภท ดงันี ้

ประเภท รายการ 

1. การอบรม • หลกัสลูรผูบ้ริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการลลาดทนุ (วลท.) โดยสถาบนัวิทยาการลลาดทนุ 
• หลกัสลูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน (วพน.) โดยสถาบนัวิทยาการพลงังาน 
• หลกัสลูรฝึกอบรมท่ีจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
• (มีการปรบัปรุงพฒันาเนือ้หาของหลกัสลูรดหม้ีความทนัสมยั เหมาะสม และรองรบัการ
เปลี่ยนแปลงดนอนาคล) เช่น 
- หลกัสลูร Director Accreditation Program (DAP) 
- หลกัสลูร Director Certification Program (DCP) 
- หลกัสลูร Financial Statements for Directors (FSD) 
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ประเภท รายการ 

1. การอบรม 
     (ลอ่) 

- หลกัสลูร Role of the Chairman Program (RCP) 
- หลกัสลูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
- หลกัสลูร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 
- หลกัสลูร Advanced Audit Committee Program (AACP) 
- หลกัสลูร Board Matters and Trends (BMT) 
- หลกัสลูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
- หลกัสลูร Ethical Leadership Program (ELP) 
- หลกัสลูร IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 

2. การสมัมนา • งานสมัมนาเชิงปฏิบลัิการดา้น Cyber Resilience จดัโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

3. การศกึษาดงูาน • ศึกษาดูงานเพ่ือเลรียมความพรอ้มกา้วไปสู่การเป็นผูน้  าดา้น  Digital Platform ดนการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยี การประกอบธุรกิจรูปแบบพิเศษดนอนาคล เช่น  Virtual 
Banking, Digital Lending และ Data Services ล่าง ๆ เป็นลน้ รวมถึงเป้าหมายท่ีจะเป็น 
One of Major Cloud Provider ดนประเทศไทย 

4. การประชมุสญัจร
และการเย่ียมชม
การปฏิบลัิงาน 
รวมถงึกิจการ/
ธุรกิจของลกูคา้
ธนาคาร 

• กิจกรรมคณะกรรมการ (สญัจร) เพ่ือดหก้รรมการธนาคารไดด้ชโ้อกาสดนการลรวจเย่ียม
สาขา และประชมุรว่มกบัผูบ้ริหารดนกลุม่พืน้ท่ี เพ่ือรบัทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา และ
อปุสรรคดนการปฏิบลัิงาน รวมถงึเย่ียมชมกิจการ/ธุรกิจของลกูคา้ธนาคาร 
- พืน้ท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
- พืน้ท่ีภาคกลาง 
- พืน้ท่ีภาคเหนือ 
- พืน้ท่ีภาคละวนัออกเฉียงเหนือ 
- พืน้ท่ีภาคละวนัออก 
- พืน้ท่ีภาคดล ้

 
3.12 เพ่ือดหก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการธนาคารเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถเขา้ถึงข้อมูลท่ีจ าเป็น 

คณะกรรมการธนาคารไดแ้ลง่ลัง้ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ ดหด้  ารงล าแหน่งเลขานกุารบริษัท โดยมีรายละเอียดลามท่ี
ไดเ้ปิดเผยไวด้นหัวขอ้ 8 โครงสรา้งการจัดการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่อง เลขานุการบริษัท โดยมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบลาม
รายละเอียดเอกสารแนบ 1 

3.13 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ก าหนดดห้คณะกรรมการธนาคารล้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหม้ีการพิจารณาก าหนดการประชุมเป็นการล่วงหนา้ไวล้ลอดทัง้ปี โดยดนปี 2563 และปี 2564 
คณะกรรมการธนาคารไดม้ีนโยบายก าหนดวันประชุมทุกวันพุธสัปดาหท่ี์ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากนี ้ได ้มอบหมายดห้
เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดดหม้ีก าหนดการและวาระมาลรฐานส าหรบัการประชุมคณะกรรมการลลอดทัง้ปีไวเ้ป็นการ
ล่วงหนา้ทุกปี โดยมีการเผยแพร่ก าหนดการประชุมล่วงหนา้ผ่านทาง Intranet ของธนาคาร และแจง้ดห ้กรรมการแล่ละคนทราบ
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ก าหนดการประชุมดังกล่าว เพ่ือดหก้รรมการสามารถจัดเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้นอกจากนี ้ขอ้บังคับของธนาคาร ขอ้ 32/1. 
ก าหนดดหก้ารประชมุคณะกรรมการธนาคาร มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ด ้โดย จะลอ้งเป็นไปลามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ซึ่ง
เป็นการเพ่ิมช่องทางดนการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยกฎบัลรคณะกรรมการธนาคารก าหนดดหก้รรมการธนาคารเขา้ร่วม
ประชมุคณะกรรมการธนาคารอย่างนอ้ยท่ีสดุรอ้ยละ 75 ของจ านวนครัง้ของการประชุมท่ีจดัขึน้ดนแล่ละปี และการประชุมผูถื้อหุน้ 
เวน้แลด่นกรณีท่ีมีเหลจุ าเป็น ดนกรณีท่ีกรรมการคนดดมีสว่นไดเ้สียดนการประชมุเรื่องดด หา้มมิดหอ้อกเสียงลงคะแนนดนเรื่องนัน้ ดน
กรณีนีป้ระธานอาจเชิญดหอ้อกนอกท่ีประชุมเป็นการชั่วคราวได ้ดนปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 26 ครัง้ โดยมี
กรรมการธนาคารเขา้ประชุมเกินกว่ารอ้ยละ 81 ทุกครัง้ ทัง้นี ้กรรมการธนาคารแล่ละท่านเขา้ร่วมประชุมเฉลี่ยรอ้ยละ 88 ส าหรบั
รายละเอียดจ านวนครัง้ของการประชมุและการเขา้รว่มประชมุของกรรมการแลล่ะคน ธนาคารไดเ้ปิดเผยไวด้นสว่นท่ี 2 การจดัการและ
การก ากบัดแูล หวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประชุมคณะกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการชุด
ย่อยท่ีเก่ียวขอ้งดนวาระดด จะท าหนา้ท่ีพิจารณากลั่นกรองขอ้มูล ดหค้วามเห็นและเสนอแนะก่อนน าเสนอ ประธานกรรมการเป็น
ผูอ้นมุลัิการบรรจวุาระการประชุม เพ่ือดหเ้กิดความรอบคอบและการบริหารความเสี่ยงดนทุกดา้นท่ีอาจมีขึน้ โดยธนาคารไดจ้ าแนก
วาระการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน เช่น เรื่องท่ีประธานแจง้ท่ีประชุม เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา เรื่อง
สืบเน่ือง เรื่องนโยบาย เรื่องสินเช่ือ เรื่องปรบัปรุงหนี ้เรื่องการลงทุน เรื่องซือ้/ขายทรพัยส์ินและจดัซือ้จดัจา้ง เรื่องทรพัยากรบุคคล 
เรื่องเพ่ือทราบ และเรื่องอื่นๆ เพ่ือดหก้ารด าเนินการประชมุมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหก้รรมการ
ผูจ้ดัการดหญ่เชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชุมเพ่ือดหส้ารสนเทศเพ่ิมเลิมดนฐานะผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยลรง ส  าหรบัการส่ง
หนงัสือเชิญประชมุไปยงักรรมการ ลามขอ้บงัคบัของธนาคาร ขอ้ 30. ก าหนดระยเวลาดหไ้มน่อ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ เวน้แลก่รณี
จ าเป็นรีบดว่นเพ่ือรกัษาสิทธิหรือประโยชนข์องธนาคาร จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอื่นและก าหนดวนัประชุมดหเ้ร็วกว่านัน้ก็ได ้ท่ี
ผ่านมา ธนาคารน าสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงักรรมการไดล้ามเวลาท่ีก าหนดทกุครัง้  ทัง้นี ้เลขานกุารเป็นผูจ้ดบนัทกึการประชมุเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร รวมทัง้จดัเก็บรายงานการประชมุท่ีผ่านการรบัรองจากคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพรอ้มดหล้รวจสอบได ้ 

3.14 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดแูลการบริหารจดัการลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีนโยบายดหม้ีการ
ประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยไม่มีฝ่ายจดัการร่วมดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้คณะกรรมการสนับสนุนส่งเสริมดห้
กรรมการอิสระมีโอกาสท่ีจะประชมุระหวา่งกนัลามความจ าเป็นดนรูปแบบองคค์ณะ เพ่ืออภิปรายปัญหาล่างๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ี
อยู่ดนความสนดจ และดหแ้จง้กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ทราบถึงผลการประชุมดว้ย โดยกฎบลัรคณะกรรมการอิสระ ก าหนดดหม้ีการ
ประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ ทัง้นี ้ดนปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ จ านวน 3 ครัง้ และการประชุม
คณะกรรมการอิสระ จ านวน 4 ครัง้ 

3.15 ธนาคารเสนอคา่ลอบแทนกรรมการทกุรูปแบบดหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุลัิเป็นประจ าทกุปี โดยไมม่ีการดห้
ค่าลอบแทนอื่นแก่กรรมการนอกเหนือจากท่ีไดร้บัอนุมลัิจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทนท า
หนา้ท่ีทบทวนคา่ลอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระความรบัผิดชอบของกรรมการ สถานะทาง
การเงินของธนาคาร และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนดนลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและธนาคารพาณิชยท่ี์อยู่ดนระดบั
เดียวกนั โดยไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวด้นสว่นท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูล หวัขอ้ 8 โครงสรา้งการจดัการ ขอ้ 8.1 คณะกรรมการ
บริษัท เรื่อง คา่ลอบแทนกรรมการ 
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หลักปฏบิัต ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO and 
People Management) 

4.1 การก าหนดนโยบายและการก ากบัดแูลฝ่ายจดัการ 
คณะกรรมการธนาคารปฏิบลัิหนา้ท่ีดว้ยจิลส านกึท่ีจะดแูลรกัษาผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสลัย ์และ

ระมดัระวงั โดยเฉพาะดนการดหค้วามเห็นชอบวิสยัทศัน ์ภารกิจ กลยทุธ ์และการอนุมลัิดนประเด็นส าคญัเก่ียวกบัทิศทางและ
นโยบายการด าเนินงานของธนาคาร รวมถึงแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปี โดยดชห้ลักความมีเหลุมีผล และมีการ
วิเคราะหภ์าวะแวดลอ้มทางธุรกิจ สิ่งแวดลอ้มและสงัคมอย่างรอบคอบ ซึ่งเมื่อสิน้สดุไลรมาสท่ี 2 ของแล่ละปี คณะกรรมการ
จะจดัดหม้ีการประชมุเพ่ือทบทวนนโยบายและเป้าหมายของธนาคาร และดนไลรมาสสดุทา้ยจะจดัท าแผนธุรกิจธนาคารของปี
ถดัไป เพ่ือสง่ลอ่ดหฝ่้ายจดัการน าไประดมสมองร่วมกบัผูบ้ริหารทุกหน่วยงานและทุกสาขาทั่วประเทศ ดนการก าหนดกลยุทธ์
การปฏิบลัิงานท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมายเดียวกนัลอ่ไป 

ดนการก ากบัดแูลกิจการที่ดี คณะกรรมการและผูบ้ริหารที่เก่ียวขอ้งลอ้งมีการบริหารจดัการเชิงบูรณาการ (GRC: 
Governance Risk & Compliance) ประกอบดว้ย การบริหารความเสี่ยงการปฏิบัลิลามกฎระเบียบ และการปฏิบัลิลาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยลอ้งมีการวางกระบวนการบริหารและปฏิบลัิงานท่ีเช่ือมโยงกนัและมีผูร้บัผิดชอบดนแล่ละ
ขั้นลอนท่ีชัดเจนลัง้แล่ระดับการวางแผนยุทธศาสลร์/แผนกลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคาร การก าหนดนโยบายการออก
ผลิลภัณฑ ์การพัฒนาเครื่องมือ กระบวนการและระเบียบปฏิบัลิงานล่างๆ รองรับการปฏิบัลิลามแผนและนโยบายของ
ธนาคาร รวมถงึการลิดลามรายงานผล นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัไดค้วบคมุและลรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจดัการ
ดหเ้ป็นไปอย่างโปรง่ดส และเป็นไปลามจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทัง้ก ากบัดแูลการควบคมุภายดนและการบริหารความเสี่ยงดห้
เป็นไปอย่างเหมาะสมดว้ย 

4.2 คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายดหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทนมีการก าหนดความรู ้
ทกัษะ ความเช่ียวชาญ (Skill Matrix) ประสบการณ ์และคุณลกัษณะบุคคลท่ีจะด ารงล าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการดหญ่และ
ผูบ้ริหารระดบัสงู ท่ีจ าเป็นลอ่การขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้าหมาย โดยธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการสรรหาไว ้ดน
หวัขอ้ 9 การก ากบัดแูลกิจการ ขอ้ 9.3 การสรรหาและแลง่ลัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

4.3 กฎบลัรคณะกรรมการธนาคาร ไดก้ าหนดหนา้ท่ีความรบัผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไวป้ระการหนึ่ง
ว่า ก ากับดูแลดห้มีแผนสืบทอดล าแหน่ง (Succession Plan) และแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ดห้มีความรู ้ ทักษะ 
ประสบการณ ์และคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นล่อการขับเคลื่อนองคก์รไปสู่เป้าหมาย รวมทัง้ก ากับดูแลดหม้ีการประเมินผลการ
ปฏิบัลิงานของผูจ้ัดการดหญ่และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิผลเป็นประจ าทุกปี มีโครงสรา้งค่าลอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับ
วฒันธรรมองคก์รท่ีค านงึถงึความเสี่ยง มีระบบการก าหนดค่าลอบแทนแก่ผูบ้ริหารระดบัสงูท่ีรอบคอบ โปร่งดส สอดคลอ้งกบั
หนา้ท่ีความรบัผิดชอบและผลการปฏิบัลิงานท่ีสอดคลอ้งกับผลประกอบการของธนาคารทัง้ดนระยะสัน้และระยะยาว โดย
ธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัการสรรหาไวด้นขอ้ 9.3 การสรรหาและแลง่ลัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูสดุ 

การจดัท าแผนสืบทอดล าแหน่ง (Succession Plan) 
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายดห้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าลอบแทน พิจารณากลั่นกรอง

แผนพฒันาและแผนสืบทอดล าแหน่ง ดหม้ีความลอ่เน่ือง และสอดคลอ้งกบัยทุธศาสลรก์ารท าธุรกิจของธนาคาร เพ่ือดหม้ั่นดจ
ว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และเลรียมความพรอ้มของผู้บริหารแล่ละระดับซึ่งเป็นล าแหน่งงานท่ีส  าคัญ 
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(Critical Position) มีการเลรียมความพรอ้ม รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาศกัยภาพท่ีเหมาะสมของผูท่ี้จะมาด ารงล าแหน่ง
ผูบ้ริหาร หรือผูจ้ดัการ เพ่ือดชด้นการก าหนดเสน้ทางความกา้วหนา้ (Career Path Roadmap) และเพ่ือดห ้Succession Pool 
สามารถสืบทอดล าแหน่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีแผนงานและหลักเกณฑ์ดนการคัดเลือก Successor อย่างชัดเจน 
ครอบคลมุผูบ้ริหารระดบัลา่งๆ 

1. ระดับกรรรมการผูจ้ัดการดหญ่ ธนาคารมีกระบวนการดนการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งดส โดยจะ
ประกาศรบัสมคัรจากผูบ้ริหารภายดน และเปิดโอกาสดหบุ้คคลภายนอกท่ีมีความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณด์นการ
บริหารองคก์รขนาดดหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สนดจสมัครเขา้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผูจ้ัดการดหญ่ และมีกระบวนการ
คดัเลือกบคุคลท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการที่แลง่ลัง้ขึน้เป็นการเฉพาะ 

2. ระดบัสายงาน และกลุ่มงาน  ธนาคารมีการพิจารณาสรรหา คดัเลือกผูท่ี้มีความเหมาะสม โดยกรรมการ
ผูจ้ดัการดหญ่ สายงานทรพัยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล และผูบ้ริหารสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง จากกลุ่ม Successor Pool กลุ่ม 
Talent Pool โดยเนน้การดหผู้บ้ริหารไดม้ีโอกาส หมนุเวียนงานไปปฏิบลัิงานดนดา้นอื่น ลามหลกัการ Mobility และ Diversity 
เพ่ือเรียนรูง้านดหม่ๆ และเสริมสรา้งขีดความสามารถ รวมถึงเป็นการพัฒนาลวัเองอย่างล่อเน่ือง อนัเป็นประโยชนล์่อการ
ด าเนินกิจการของธนาคาร และการบริหารจัดการดหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยน าเสนอผูท่ี้จะมาทดแทนลามความ
เหมาะสมลอ่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ลอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือพิจารณาอนมุลัิ  

3. ระดบัฝ่ายงาน ธนาคารเลรียมความพรอ้มของบุคลากร โดยการจดัท าแผนทดแทนล าแหน่ง (Succession 
Plan) โดยแลล่ะหน่วยงานจะน าเสนอขอ้มลูของผูท่ี้มีคณุสมบลัิเหมาะสมเป็น Successor ล่อผูบ้ริหารกลุ่มงาน และผูบ้ริหาร
สายงาน เพ่ือพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบลัิเหมาะสม รวมไปถึงไดม้ีการวางแผนพฒันารายบุคคลท่ีชดัเจน หลงัจาก
นัน้ Successor จะเขา้สูก่ระบวนการสรรหาคดัเลือกลามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารก าหนด เพ่ือทดแทนล าแหน่งงานท่ีวา่ง  

4. ระดับส านักงานเขล และส านักงานธุรกิจ ธนาคารเลรียมความพรอ้มของผู้จัดการส านักงานเขล และ
ผูจ้ัดการส านกังานธุรกิจ โดยด าเนินการดนลกัษณะ Successor Pool ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงานจะร่วมกัน
พิจารณาหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกพนกังาน มีกระบวนการสอบขอ้เขียน การสอบสมัภาษณป์ระเมินเพ่ือคดัสรร ประเมินความ
เหมาะสมและความพรอ้มดนการด ารงล าแหน่งจากผูบ้งัคบับัญชา 2 ระดบั และจะพิจารณาคดัเลือกดนจ านวนท่ีเหมาะสม 
ลาม Succession plan และแผนการขยายธุรกิจของธนาคารดนอนาคล  โดยจะพิจารณาทบทวนการด าเนินการจัดท า 
Successor Pool ทกุปี ลามความเหมาะสม 

5. ระดับสาขา ธนาคารเลรียมความพรอ้มของบุคลากรระดับผู้จัดการสาขา โดยด าเนินการดนลักษณะ 
Successor Pool เช่นกัน ซึ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงานเครือข่ายฯ จะร่วมกันพิจารณาหลกัเกณฑก์ารคดัเลือก
พนกังาน มีกระบวนการสอบขอ้เขียน การสอบสมัภาษณป์ระเมินเพ่ือคดัสรร ประเมินความเหมาะสมความพรอ้มดนการด ารง
ล าแหน่งจากผูบ้งัคบับญัชา 2 ระดบั และจะพิจารณาคดัเลือกดนจ านวนท่ีเหมาะสม ลาม Succession plan และแผนการ
ขยายธุรกิจดนอนาคล โดยจะพิจารณาทบทวนการด าเนินการจดัท า Successor Pool ทกุปี  ลามความเหมาะสม 

นอกจากนี ้ธนาคารไดค้ดัสรรและสรา้งกลุม่พนกังานท่ีมีศกัยภาพ คือ กลุ่มนกัเรียนทุนของธนาคารและพนกังาน
กลุ่ม KTB High Potential Employee เพ่ือพัฒนาผูบ้ริหารรุ่นดหม่ รวมทั้งป้องกันไม่ดหเ้กิดความขาดแคลนบุคลากรท่ีมี
ศกัยภาพสงูท่ีจะมาด ารงล าแหน่งผูบ้ริหารองคก์รดนอนาคลลอ่ไป 
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4.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนดหก้รรมการผูจ้ดัการดหญ่และผูบ้ริหารระดบัสงู รวมถึง
พนักงานไดร้บัการการฝึกอบรมและพัฒนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแ้ละประสบการณท่ี์เป็นประโยชนล์่อการปฏิบัลิงาน มีการ
ก าหนดดหฝ่้ายสถาบนัพฒันาศกัยภาพบคุลากรเป็นหน่วยงานหลกัท่ีดแูลรบัผิดชอบดา้นการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรและ
ผูน้  า ท าการรวบรวมขอ้มลูความลอ้งการพฒันาผูบ้ริหารและพนกังานดนระดบัองคก์ร ขอ้มลูแผนยทุธศาสลรธ์นาคาร นโยบาย
ของผูบ้ริหาร เพ่ือน ามาก าหนดแผนการพฒันาบคุลากรของธนาคารอย่างครอบคลมุครบทุกมิลิอนัจ าเป็นล่อการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร ซึง่เป็นการเสริมสรา้งทกัษะการท างาน การดหค้วามรูด้หม่กบัพนกังาน ทัง้ Upskill และ Reskill เพ่ือดหผู้บ้ริหาร
ระดบัสงูและพนกังานสามารถปฏิบลัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน 

4.5 การด ารงล าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่น 
1) กรณีกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ 

สามารถด ารงล าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นไดโ้ดยลอ้งไมท่ าดหเ้สียการงานของธนาคาร รวมถึงลอ้งไม่น าเอาธนาคาร
หรือล าแหน่งของลนดนธนาคารไปเก่ียวขอ้งกบักิจการนัน้ ทัง้นี ้มีขอ้จ ากดัการเป็นกรรมการดนบริษัทจดทะเบียนดนลลาดหลกัทรพัย์
ทัง้ดนประเทศและลา่งประเทศไดไ้มเ่กิน 5 บริษัท (นบัรวมธนาคารแลไ่มน่บัรวมบริษัทท่ีไดม้าจากการปรบัโครงสรา้งหนี)้ โดยดหส้  านกั
กรรมการผูจ้ดัการดหญ่ขออนมุลัิลอ่คณะกรรมการธนาคาร และเปิดเผยขอ้มลูการด ารงล าแหน่งกรรมการของบริษัทอื่นดนแบบแสดง
รายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (แบบ 56-2) 

2) กรณีพนกังานล าแหน่งอื่น ๆ 

ดหป้ฏิบลัิลามระเบียบการพนกังานของธนาคาร  

4.6 ธนาคารไดเ้ปิดเผยเก่ียวกับค่าลอบแทนผูบ้ริหารระดับสูงไวด้นหัวข้อ 8 โครงสรา้งการจัดการ ขอ้ 8.2 
ผูบ้ริหารธนาคาร เรื่อง คา่ลอบแทนผูบ้ริหารระดบัสงู ธนาคารมีการบริหารค่าลอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของ
ธนาคารทัง้ดนระยะสัน้และระยะยาว และมีการวดัผลการปฏิบลัิงานลามบาลานซส์กอรก์ารด์ (Balanced Scorecard) โดย
ปัจจุบันธนาคารมีระบบการบริหารทรพัยากรบุคคลดนลกัษณะ Performance Driven Organization (PDO) มีการพฒันา
ระบบการบริหารผลการปฏิบัลิงานผ่านการวางแผน ลิดลาม ประเมินผล ดหล้อบสนองกับแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร และเช่ือมโยงไปสู่การจ่ายผลลอบแทนทัง้ระยะสัน้และระยะยาวท่ีสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานและความสามารถของ
ฝ่ายจดัการ รวมถึงพนกังานทัง้องคก์ร ทัง้นี ้ธนาคารมีการก าหนดกระบวนการ วิธีการ และขัน้ลอนการประเมินผลงานของ
กรรมการผูจ้ัดการดหญ่ไวอ้ย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดลามท่ีเปิดเผยไวด้นขอ้ 8 โครงสรา้งการจัดการ ขอ้ 8.2 ผูบ้ริหาร
ธนาคาร เรื่อง การประเมินผลการปฏิบลัิงานของกรรมการผูจ้ดัการดหญ่   

4.7 คณะกรรมการธนาคารสนบัสนุนดหม้ีการบริหารทรพัยากรบคุคลท่ีสอดคลอ้งกบัทิศทางและกลยทุธธ์นาคาร 
พนกังานทุกระดบัมีความรูค้วามสามารถ รวมถึงแรงจูงดจท่ีเหมาะสม ไดร้บัการปฏิบัลิอย่างเป็นธรรม รวมถึงธนาคารมีการ
จดัลัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพเพ่ือดแูลดหพ้นกังานมีการออมอย่างเพียงพอส าหรบัรองรบัการเกษียณ 
  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
สว่นท่ี 2 –หนา้ที่ 101 

 
หลักปฏบิัต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 
and Responsible Business) 

5.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหภ้ารกิจที่ส  าคญัของธนาคารดนการรว่มขบัเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ควบคูก่บัการสรา้งการเลิบโลของธุรกิจเพ่ือกา้วสู ่Digital Banking เลม็รูปแบบ ท่ีสามารถลอบโจทยท์กุไลฟ์สไลลข์องลกูคา้ดน
ยคุ Technology Disruption บนพืน้ฐานของการด าเนินธุรกิจอย่างรบัผิดชอบล่อสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภิบาล (ESG) 
ดหค้วามส าคญักับการสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีส่งเสริมดหเ้กิดนวลักรรม และดูแลดหฝ่้ายจัดการน าไปเป็นส่วนหนึ่งดนการ
ทบทวนยทุธศาสลรธ์นาคาร การวางแผนพฒันาปรบัปรุงการด าเนินงาน ส่งเสริมการสรา้งนวลักรรมเพ่ือเพ่ิมคณุค่าดหกิ้จการ
ลามสภาพปัจจัยแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดดังไดก้ล่าวไวด้นส่วนท่ี 1 นโยบายและภาพรวมการ
ประกอบธุรกิจ หวัขอ้ 1.1.2 ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารและความคืบหนา้ของแผนงานดนปี 2563 รวมถึงการร่วมมือ
กบัคูค่า้ รวมทัง้การออกแบบและพฒันาผลิลภณัฑแ์ละบริการของธนาคาร 

5.2 คณะกรรมการธนาคารสนับสนุนส่งเสริมดหธ้นาคารมีแนวทางด าเนินการดา้นการดหส้ินเช่ืออย่างมีความ
รบัผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งเป็นแนวคิดการด าเนินธุรกิจธนาคารเพ่ือความยั่งยืน (Sustainable Banking) ดห้
เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมและสามารถวดัผลส าเร็จได ้โดยสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีเนน้การเลิบโลดนระยะยาวมากกว่าการ
ได้รับผลลอลบแทนดนระยะสั้น มีการค านึงถึงความเสี่ยงดนด้านล่างๆ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้าน  
ธรรมาภิบาล สิ่งท่ีธนาคารจะพิจารณาด าเนินการดนการบริหารความเสี่ยงดา้น ESG ดนเบือ้งลน้ส าหรบัการดหส้ินเช่ือ เช่น 
ธนาคารจะก าหนด Responsible Lending Strategy ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการพอรล์สินเช่ือท่ีมีความเสี่ยงดา้น ESG 
โดยยดึหลกัการท่ีจะลอ้งวิเคราะหผ์ลกระทบทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ หรือผลกระทบล่อผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีจะเกิดขึน้จากการดห้
สินเช่ือของธนาคารหรือจากลูกคา้ของธนาคาร และจะพิจารณาดหค้รอบคลุมประเด็นดา้น ESG นอกเหนือจากท่ีกฎหมาย
ก าหนด เน่ืองจากผลกระทบดนบางเรื่องยงัไมม่ีกฎหมายก าหนดไว ้เพ่ือดหธ้นาคารสามารถสนบัสนนุการด าเนินการดา้น ESG 
อย่างเป็นรูปธรรม  

5.3 คณะกรรมการธนาคารดห้ความส าคัญกับการก ากับดูแลการบริหารจัดการองคก์รดห้ลอ้งมีการผสาน
ประโยชนร์ะหว่างผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างสมดุลเหมาะสม และไดก้ าหนดเป็นขอ้ปฏิบัลิอยู่ดนนโยบายการก ากับดูแล
กิจการท่ีคณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมลัิไว ้นอกจากนี ้เพ่ือดหก้ารปฏิบลัิล่อผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มล่างๆ ของธนาคารเป็นไปดน
แนวทางเดียวกัน พรอ้มทัง้ดหพ้นกังานและบุคคลทั่วไปไดร้บัทราบถึงช่องทางการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมล่อการ
ด าเนินงานของธนาคาร ธนาคารจึงไดจ้ัดท าคู่มือบทบาทและการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย และประกาศดชท้ั่วทั้ง
องคก์รมาลัง้แลปี่ 2561 ทัง้นี ้ธนาคารไดเ้ปิดเผยถงึการปฏิบลัิลอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่ายไวด้นหวัขอ้ 9 การก ากบัดแูลกิจการ 9.8 
การปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีดนเรื่องอื่นๆ ขอ้ 3 การค านงึถงึบทบาทของผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

5.4 คณะกรรมการธนาคารอนุมลัินโยบายดา้นความรบัผิดชอบล่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือเป็นการประกาศ
เจลนารมณ์ท่ีจะด าเนินธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบล่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ภายดลวิ้สัยทัศน ์Growing Together for 
Sustainability ท่ีมุง่มั่นดแูลและพฒันาศกัยภาพของบคุลากร เพ่ือสนบัสนนุการเลิบโลและความมั่งคั่งแก่ลกูคา้ สรา้งคณุภาพ
ท่ีดีขึน้แก่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม และสรา้งผลลอบแทนท่ีดีอย่างยั่งยืนแก่ผูถื้อหุน้ ธนาคารไดท้ าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการเงินท่ีอยู่
เคียงขา้งคนไทยดว้ยการดหบ้ริการทางการเงินกับประชาชนดนทุกระดับ ดหค้วามช่วยเหลือลูกคา้และคนไทยดนทุกวิกฤลิ 
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สง่เสริมเศรษฐกิจไทยดหเ้ลิบโลอย่างแข็งแกรง่ สนบัสนนุโครงการภาครฐั ท่ีผ่านมาเช่น โครงการกองทนุเงินกูยื้มเพ่ือการศกึษา 
(กยศ.) โครงการบัลรสวัสดิการแห่งรัฐ การลิดลัง้เครื่อง EDC ดหก้ับรา้นคา้ธงฟ้าประชารัฐ โครงการชิมชอ้ปดช ้เป็นลน้ 
โครงการดนปี 2563 เช่น โครงการคนละครึง่ โครงการเราเท่ียวดว้ยกนั เป็นลน้ โดยมีรายละเอียดดนสว่นท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 
หวัขอ้ 2 ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 

หลักปฏบิัต ิ6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen 
Effective Risk Management and Internal Control) 

6.1 คณะกรรมการธนาคารลระหนักดีว่าธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน าขนาดดหญ่ของประเทศ ซึ่งดห้
ความส าคัญล่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไดก้ าหนด 
โครงสรา้งการบริหารความเสี่ยง นโยบาย รวมถงึแนวทางและคูม่ือดนการบริหารความเสี่ยงไวอ้ย่างชดัเจน มีการก าหนดกรอบ
การก ากบัดแูลความเสี่ยงท่ีดี เพ่ือรองรบัการด าเนินธุรกิจของธนาคารลามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด โดยมีรายละเอียด
ลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้นหวัขอ้ปัจจยัความเสี่ยง 

6.2 คณะกรรมการธนาคารก ากบัดแูลดหธ้นาคารมีการบริหารความเสี่ยงครอบคลมุการบริหารความเสี่ยงดา้น
ล่างๆ ลามขอ้ก าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย  น าแนวทางของ Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (COSO) ท่ีเป็นกรอบโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management: 
ERM) ดนเชิงบูรณาการลามหลกัสากล มีการเช่ือมโยงกระบวนการบริหารเขา้กับแผนกลยุทธแ์ละโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งช่วย
บูรณาการการบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองคก์ร โดยมีการก าหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรบัได ้ (Risk 
Appetite) และระดบัความเสี่ยงท่ีทนได ้(Risk Tolerance) ทัง้ดนเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ โดยก าหนดเป็นค่าเฉพาะหรือ
เป็นช่วงขึน้อยู่กับดัชนีวัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators) ท่ีดชแ้ละความเหมาะสมท าดหธ้นาคารสามารถบรรลุลาม
วลัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย รวมถึงมีการก าหนดกระบวนการ แนวทาง และน าเครื่องมือล่างๆ มาดชด้นการบริหารความเสี่ยง
และเฝ้าระวงัภยัล่วงหนา้ (Early Warning) ซึ่งนโยบายและกลยุทธด์นการบริหารความเสี่ยง จะน าไปสู่การสรา้งมลูค่าเพ่ิม
ดหก้บัธนาคาร ผูถื้อหุน้ ลลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สียลา่งๆ ไดอ้ย่างยั่งยืน  

6.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารมีการเสริมสรา้งวัฒนธรรมดา้นการบริหารความเสี่ยง โดย
ธนาคารมีโครงสรา้งการก ากับและบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Structure) ลามหลกั 3 Lines of Defense ท่ี
ครอบคลมุลัง้แล่ระดบัคณะกรรมการ ฝ่ายจดัการ จนถึง Business Units (Bus) ซึ่งประกอบดว้ยพนกังานทุกคน สะทอ้นดน
รูปแบบโครงสรา้งองคก์รและมีการยกระดบัการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง (Risk Oversight 
Committee: ROC) ขบัเคลื่อนและก ากบัดแูลความเสี่ยงดหเ้ป็นไปลามนโยบายและอยู่ดนระดบัความเสี่ยงท่ีรบัได ้ 

6.4 คณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดและทบทวนนโยบาย / แนวทางและแผนงานระยะสัน้ระยะยาว โดยได้
ก าหนดยทุธศาสลรบ์รรษัทภิบาลระหวา่งปี 2560-2564 โดยคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ลระหนกัถงึความส าคญัดน
การขบัเคลื่อนการลอ่ลา้นการทจุริลคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ภายดล ้“โครงการกรุงไทยคณุธรรม” โดยดชก้ระบวนการระเบิดจาก
ขา้งดน รวมทัง้ดหบ้ริการลกูคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) พฒันากลไกการป้องกนั ครอบคลมุถึงเรื่องผลประโยชนท์บั
ซอ้น ยกระดับการสรา้งวัฒนธรรมองคก์รท่ีไม่ทนล่อการทุจริลทั่วทั้งองคก์ร ( Zero Tolerance) โดยดชยุ้ทธศาสลรป์ลูก
จิลส านึกพนกังานดหม้ีคณุธรรม ปฏิบลัิงานลามกฏระเบียบ ป้องกนัการกระท าผิดท่ีจะเกิดขึน้จากความเสี่ยงล่างๆ ยกระดบั
มาลรฐานกระบวนการภายดนธนาคาร จัดท าคู่มือป้องกันการรบัสินบน รวมทัง้ไดด้  าเนินนโยบาย No Gift Policy ล่อเน่ือง
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ประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการผูจ้ดัการดหญ่ เป็นผูน้  าดนการประกาศเจลนารมณร์่วมโครงการ NO Gift Policy งด
รบัของขวญัดนเทศกาลวนัปีดหม ่2564 และดนทกุเทศกาล ขอรบัความปรารถนาดีผ่านค าอวยพร เพ่ือรณรงคด์หเ้กิดวฒันธรรม
องคก์รท่ีดี สจุริล มีคณุธรรมและจริยธรรม สง่เสริมบรรษัทภิบาลที่ดีด  าเนินการดว้ยความโปร่งดส ล่อลา้นการทุจริลคอรร์ปัชนั 
มุ่งมั่นขบัเคลื่อนธนาคารสู่การเป็นองคก์รคณุธรรมลน้แบบ เพ่ือบูรณาการความร่วมมือดา้นการปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริล 

6.5 คณะกรรมการธนาคารไดอ้นมุลัินโยบายล่อลา้นการรบั - ดหส้ินบนและคอรร์ปัชนั ซึ่งไดม้ีการปรบัปรุง เป็น
ระยะๆ เพ่ือดหม้ีความเหมาะสมและทนัสมยั สอดคลอ้ง กบัสถานการณล์่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยธนาคารไดเ้ผยแพร่บน
เว็บไซลข์องธนาคาร ซึ่งผูท่ี้สนดจสามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดไดท่ี้เว็บไซลข์องธนาคารโดยคลิกเขา้ท่ีเมนู “เก่ียวกับธนาคาร” 
เลือก “การก ากบัดแูลกิจการ” เลือก “นโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี” และเลือก “นโยบายล่อลา้นการรบั - ดหส้ินบนและ
คอรร์ปัชนั” 

6.6 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารมีการด าเนินการดา้นการบริหารจดัการความเสี่ยงและล่อลา้น
การทจุริลคอรร์ปัชนัดนเชิงรุก ก าหนดดหม้ีคู่มือท่ีเป็นแนวทางปฏิบลัิเพ่ือเป็นเชิงป้องกนัการกระท าผิดกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของทางการ โดยธนาคารไดอ้อกคู่มือ (1) การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งดส (2) บทบาทและการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนได้
เสีย (3) การป้องกนัความขัดแยง้ทางผลประโยชน ์และ (4) การป้องกนัการรบั การดหส้ินบน และการทุจริลคอรร์ปัชนั ซึ่งได้
ประกาศดชแ้ละเผยแพรบ่นเวบ็ไซลข์องธนาคารซึง่ผูส้นดจสามารถเขา้ไปดาวนโ์หลดได ้

6.7 คณะกรรมการธนาคารไดก้ าหนดนโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผิด (Whistle Blowing Policy) และได้
เปิดโอกาสดหผู้ด้ดท่ีพบเห็นการกระท าผิดของกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ลกูจา้งของธนาคาร หรือพนกังานบริษัทดนเครือ ไม่
ว่าจะเป็นการกระท าทุจริล ผิดกฎหมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือกฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบัภายนอกล่างๆ สามารถแจง้
เบาะแสผ่านช่องทางลามท่ีก าหนดไว ้นอกจากนีส้ามารถแจง้เบาะแสโดยลรงมาท่ีประธานกรรมการธนาคาร ผ่านทางอีเมล 
whistletruth@krungthai.com ทัง้นี ้รายช่ือของผูแ้จง้เบาะแสจะถูกเก็บไวเ้ป็นความลบัและไดร้บัการคุม้ครองทั้งระหว่างการ
ด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ โดยมีรายละเอียดลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้นหวัขอ้ 9.8 การปฏิบลัิลามหลกัการ
ก ากบัดแูลกิจการที่ดีดนเรื่องอื่นๆ ขอ้ 9.8.1 รายงานการปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ขอ้ 3. การค านึงถึงบทบาท
ของผูม้ีสว่นไดเ้สีย ขอ้ 3.3 การแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน 

6.8 คณะกรรมการธนาคารดหค้วามส าคญัดนการก ากบัดแูลการบริหารจดัการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และดหม้ี
การด าเนินการลามนโยบายอย่างเคร่งครดั โดยไดเ้ปิดเผยไวด้นหวัขอ้ 9.4 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทรว่ม 
 

หลักปฏบิัต ิ7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and 
Financial Integrity) 

7.1 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุนดหธ้นาคารมีการเปิดเผยขอ้มลูของธนาคารสอดคลอ้งกับ
กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบั และมาลรฐานท่ีส าคญัล่างๆ โดยธนาคารไดม้ีการปฏิบัลิอย่างเคร่งครัดมาโดยลลอด โดยมี 
รายละเอียดลามท่ีไดเ้ปิดเผยไวด้นหวัขอ้ 9.8 การปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีดนเรื่องอื่นๆ ขอ้ 9.8.1 รายงานการ 
ปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ขอ้ 4. การเปิดเผยขอ้มลูและความโปร่งดส นอกจากนี ้ธนาคารไดม้ีการจดัท าคู่มือ 
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การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งดส เพ่ือดหเ้ป็นแนวทางปฏิบัลิและถือดชเ้ป็นมาลรฐานเดียวกันส าหรบัพนักงานทุกระดับ  
ทุกส่วนงาน ทั้งดนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งประกาศดชแ้ละเผยแพร่บนเว็บไซลข์องธนาคาร ซึ่งผูท่ี้สนดจสามารถ  
ดาวนโ์หลดได ้

7.2 คณะกรรมการธนาคารก ากับดูแลดห้ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานลามหลกัเกณฑห์น่วยงานก ากบัท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครดั โดยน าส่งรายงานทางการเงินทัง้รายไลรมาสและรายปี
ลามหลกัเกณฑแ์ละภายดนเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษผ่านระบบข่าวอิ เล็กทรอนิกส ์บน
เว็บไซลข์องลลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซลข์องธนาคาร เพ่ือดหผู้ล้งทุนไดร้ับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี ้
ธนาคารดหค้วามส าคญัดนการจดัท างบการเงินดหถู้กลอ้งลามมาลรฐานการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป และเลือกดชน้โยบายบญัชีท่ี 
เหมาะสม และถือปฏิบลัิอย่างสสม ่าเสมอ ทัง้นี ้งบการเงินของธนาคาร ไดร้บัการรบัรองโดยไม่มีเง่ือนไขจากผูส้อบบญัชี และ 
ไมเ่คยมีประวลัิถกูส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัยส์ั่งดหแ้กไ้ขงบการเงินลลอดจนไม่เคยน าส่ง
รายงานทางการเงินลา่ชา้ 

7.3 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารมีการจดัท าค าอธิบายและการวิเคราะหข์องฝ่ายจดัการ โดย
อธิบายเชิงวิเคราะหเ์ก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั ลลอดจนปัจจยัท่ีเป็นสาเหลหุรือมีผล
ล่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของธนาคาร และเผยแพร่ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านระบบข่าว
อิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซลข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซลข์องธนาคาร เพ่ือดหผู้ล้งทุนไดร้บัทราบโดยเท่า 
เทียมกนั 

7.4 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารจดัท ารายงานการปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเป็น
ประจ าทกุปี โดยไดเ้ปิดเผยไวด้นหวัขอ้การก ากบัดแูลกิจการ ดนแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี และรายงานประจ าปี ซึ่งได้
เผยแพร่ผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซลข์องลลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเว็บไซลข์องธนาคาร เพ่ือดหผู้ ้
ลงทนุไดร้บัทราบโดยเท่าเทียมกนั 

7.5 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารจดัท ารายงานความยั่งยืน เพ่ือเปิดเผยแนวทางการด าเนินงาน
ดา้นความยั่งยืนดหผู้ม้ีส่วนไดเ้สียไดร้บัทราบเป็นประจ าทุกปี ลัง้แล่ปี 2549 เป็นลน้มา ปัจจุบนัธนาคารจดัท ารายงานความ
ยั่งยืนโดยไดด้ชม้าลรฐาน Global Reporting Initiative ฉบบั Standards มาดชเ้ป็นกรอบดนการเปิดเผยขอ้มลูการด าเนินงาน
ของธนาคารดนระดบั Core ครอบคลุมการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของธนาคาร โดยธนาคารไดเ้ผยแพร่รายงานความ
ยั่งยืนบนเวบ็ไซลข์องธนาคาร ซึง่ผูท่ี้สนดจสามารถดาวนโ์หลดได ้

7.6 ธนาคารจดัดหที้ม Finance Strategy ท าหนา้ท่ีรบัผิดชอบดนการดหบ้ริการและเผยแพร่ข่าวสารขอ้มลูความ
เคลื่อนไหวของธนาคารที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทกุกลุม่ โดยธนาคารไดเ้ปิดเผยรายละเอียดไวด้นหวัขอ้ 9.8 การปฏิบลัิ
ลามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีดนเรื่องอื่นๆ ขอ้ 9.8.1 รายงานการปฏิบัลิลามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ขอ้ 4. การ
เปิดเผยขอ้มลูและความโปรง่ดส 4.3.3 งานผูล้งทนุสมัพนัธ ์

7.7 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายดหธ้นาคารมีการเปิดเผยขอ้มลูลามท่ีกฎมายก าหนดและดนดา้นอื่นๆ ลาม
ความเหมาะสมดว้ยความโปร่งดส บนหลกัความถูกลอ้ง เท่าเทียมกนั และทนัเวลา ธนาคารไดม้ีการจดัท าคู่มือการเปิดเผย
ขอ้มลูและความโปรง่ดส โดยประกาศดชแ้ละเผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซลข์องธนาคาร ซึง่ผูท่ี้สนดจสามารถดาวนโ์หลดได ้
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7.8 เอกสารทุกประเภทท่ีธนาคารไดน้ าส่งผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกสบ์นเว็บไซลข์องลลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ธนาคารจะเผยแพรเ่อกสารดงักลา่วทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษพรอ้มกนับนเว็บไซลข์องธนาคารดว้ยทุก
ครัง้ 

7.9 เว็บไซลข์องธนาคารไดม้ีการเผยแพร่ขอ้มลูล่างๆ ทัง้ดา้นการเงินและไม่ดช่การเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับธนาคาร 
อาทิ วิสยัทัศน ์พนัธกิจ และค่านิยมองคก์ร ลกัษณะการประกอบธุรกิจ รายช่ือคณะกรรมการและผูบ้ริหาร งบการเงิน และ
รายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานทัง้ฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหนา้ แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี 
(แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ท่ีสามารถดาวนโ์หลดได ้ขอ้มลูหรือเอกสารอื่นดดท่ีธนาคารน าเสนอล่อนกัวิเคราะหห์รือสื่อ
ลา่งๆ เป็นลน้ รวมถงึขอ้มลูลา่งๆ ลามท่ีระบไุวด้นค าอธิบายของหลกัปฏิบลัิ 7.6 ของ CG Code 

 
หลักปฏบิัต ิ8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and 
Communication with Shareholders) 

ธนาคารไดเ้ปิดเผยการปฏิบลัิลามหลกัปฏิบลัิ 8 ไวแ้ลว้ดนหวัขอ้ 9.8 การปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี
ดนเรื่องอื่นๆ ขอ้ 9.8.1 รายงานการปฏิบลัิลามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ขอ้ 1. สิทธิของผูถื้อหุน้ และขอ้ 2. การปฏิบลัิล่อผู้
ถือหุน้อย่างเท่าเทียมกนั 
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 ธนาคารยึดมั่นดนการด าเนินธุรกิจดว้ยความรบัผิดชอบล่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม เพ่ือน าไปสู่การพฒันาอย่าง
ยั่งยืนลอ่องคก์รและผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียทกุกลุม่ลามพนัธกิจของธนาคาร โดยธนาคารไดก้ าหนดนโยบายก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายล่อลา้นการทุจริลคอรร์ปัชั่น เพ่ือเป็นแนวทางด าเนินงานท่ีธนาคารไม่สามารถยอมรบัดหเ้กิด
การทุจริลขึน้ได ้(Zero Tolerance)  รวมถึงด าเนินการสรา้งคณุค่าร่วมล่อสงัคม (Creating Shared Value: CSV) เพ่ือดห้
สภาพแวดลอ้ม สงัคม และระบบเศรษฐกิจดีขึน้ นอกจากนี ้ธนาคารยงัมีกระบวนการส ารวจความคาดหวงัจากผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ท่ีมีบทบาทลอ่การด าเนินธุรกิจ เพ่ือรบัทราบและจะไดล้อบสนองลอ่ความลอ้งการไดอ้ย่างยั่งยืน 

10.1 แนวทางปฏบิัตเิพิม่เตมิเกีย่วกับการป้องกันการมีส่วนเกีย่วข้องกับการคอรรั์ปช่ัน  
คณะกรรมการธนาคารไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคัญดนการล่อลา้นการทุจริล  การดห้สินบน และการคอรร์ัปชั่น 

โดยมุ่งมั่นท่ีจะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสลัย์ สุจริล และมุ่งหมายดหพ้นักงานของธนาคารปฏิบัลิหนา้ท่ีดว้ยความโปร่งดส 
ปราศจากการทจุริลและคอรร์ปัชั่นเป็นส าคญั ซึ่งดนปี 2563 คณะกรรมการธนาคารไดอ้นุมลัิทบทวนนโยบายล่อลา้นการรบั-
ดหส้ินบนและคอรร์ปัชั่น (Anti-Bribery and Corruption Policy) โดยคณะกรรมการธนาคารมีมลิดหธ้นาคารดชน้โยบายฯ 
ฉบบัปี 2562 เพ่ือดหค้รอบคลมุถงึการลอ่ลา้นทจุริลทกุรูปแบบ และสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัลิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริล พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริลแห่งชาลิ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) ท่ีเก่ียวขอ้ง และประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริล เรื่อง มาลรฐานขัน้ล ่าของ
นโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจริลดนการจดัซือ้จดัจา้งท่ีผูป้ระกอบการลอ้งจดัดหม้ีลามมาลรา 19 แห่งพระราชบญัญัลิ
การจดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 โดยมุ่งหมายดหพ้นกังานทุกคนถือปฏิบลัิไปดนทิศทางเดียวกนับน
พืน้ฐานของการลอ่ลา้นการทจุริล และมุง่ผลกัดนัดหพ้นกังานลระหนกัรูถ้งึการป้องกนัการดหส้ินบนและคอร์รปัชั่นอนัจะน ามา
สูก่ารสรา้งวฒันธรรมท่ีดีภายดนธนาคาร 

นอกจากนี ้ธนาคารไดม้ีการประกาศดชร้ะเบียบปฏิบัลิงานว่าดว้ยการป้องกันการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัเพ่ือ
ก าหนดแนวทางดนการจดัท ามาลรการควบคมุภายดนของธนาคารดนการป้องกนัการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีรฐั  ซึ่งสอดคลอ้งกับ
มาลรา 176 แห่งพระราชบญัญัลิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริล  พ.ศ.2561 และเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบลัิดหก้บัพนกังานของธนาคารสามารถน าไปยึดถือปฏิบลัิไดอ้ย่างถูกลอ้ง สอดคลอ้งกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง อนัเป็นการ
วางมาลรการเชิงป้องกนัท่ีส  าคญัอย่างหนึ่ง โดยระเบียบฯ ดงักล่าวไดก้ าหนดแนวทางการปฏิบัลิงานของธนาคารดหเ้ป็นไปลามคู่มือ
แนวทางการจดัท ามาลรการควบคมุภายดนท่ีเหมาะสมเพ่ือป้องกนัการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัของส านกังาน ป.ป.ช. ซึง่มีหลกัการ
ส าคญั คือ การดหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นดดแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐัจะกระท ามิได ้เวน้แล่เป็นการดหภ้ายดลห้ลกัเกณฑล์าม
พระราชบญัญัลิประกอบรฐัธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริลและลามท่ีก าหนดไวด้นระเบียบดงักล่าวนี ้  
ซึง่ระเบียบฯ ไดก้ าหนดกระบวนการป้องกนัการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัไวอ้ย่างเป็นเอกภาพ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้

(1) กระบวนการประเมินความเสี่ยง จะลอ้งมีการระบุและประเมินความเสี่ยงดนการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐัโดย
รวบรวมขอ้มลูและวิเคราะหถ์งึความเสี่ยงดนการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐั เม่ือสามารถวิเคราะหถ์ึงความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ได้
แลว้ ส  าหรบัประเดน็ความเสี่ยงท่ีมีนยัส  าคญั ธนาคารจะมีการจดัท ามาลรการเชิงป้องกนัและแกไ้ขความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กบั

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ธนาคารล่อไป ทั้งนี ้จะลอ้งจัดดหม้ีการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้เพ่ือดหส้อดคลอ้งกับสภาวะ
แวดลอ้มและธุรกิจของธนาคารที่เปลี่ยนแปลงไป 

(2) กระบวนการลรวจสอบ และประเมินผลมาลรการควบคุมภายดนฯ ของธนาคาร โดยการลรวจสอบ และ
ประเมินผลมาลรการควบคมุภายดนเพ่ือป้องกนัการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐันัน้ อาจพิจารณาจากผลการลรวจสอบภายดน
และภายนอกธนาคาร รวมถึงกฎเกณฑ ์ระเบียบปฏิบลัิของหน่วยงานก ากบัภายนอก ประกอบกบัรูปแบบการประกอบธุรกิจ
ของธนาคารโดยจะลอ้งมีการลรวจสอบและประเมินผลเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้เก่ียวกับความเหมาะสม  ความ
เพียงพอความมีประสิทธิภาพ และความมีประสิทธิผล เพ่ือน ามาพิจารณาปรบัปรุงมาลรการป้องกนัการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ี
ของรฐัดหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

อย่างไรก็ดี เมื่อไดด้  าเนินการลรวจสอบและประเมินมาลรการป้องกันการดหส้ินบนแลว้ จะลอ้งรายงานผลการ
ลรวจสอบลอ่คณะกรรมการลรวจสอบดหร้บัทราบลอ่ไป 

(3) กระบวนการทบทวนมาลรการควบคมุภายดนฯ ของธนาคาร จะลอ้งมีการทบทวนมาลรการควบคมุภายดนเพ่ือ
ป้องกนัการดหส้ินบนเจา้หนา้ท่ีของรฐั ลามผลการลรวจสอบของสายงานลรวจสอบภายดน เพ่ือดหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
และกฎหมายท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

(4) การสื่อสารและจัดอบรมดหค้วามรูค้วามเข้าดจแก่บุคลากรของธนาคารและบริษัทดนเครือธนาคารเก่ียวกับ  

การปฏิบัลิท่ีถูกลอ้งลามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยธนาคารมีการสื่อสารผ่านช่องทางอีเมล์ CLMG POST  
ดนคอลมัน ์Anti-Bribery and Corruption ดนรูปแบบบทความอย่างสัน้เก่ียวกบัการล่อลา้นการรบั-ดหส้ินบนและคอรร์ปัชั่น
อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี ้ยงัมีการจดัการอบรมหลกัสลูร “การป้องกนัการรบั-การดหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นดดท่ีเขา้ข่าย
เป็นการคอรร์ปัชั่น” ดหแ้ก่พนกังานทัง้ส  านกังานดหญ่ และพนกังานท่ีปฏิบลัิงานอยู่ลามภูมิภาคล่างๆ ทั่วประเทศ ลลอดจน
บคุลากรของบริษัทดนเครือธนาคาร เพ่ือสง่เสริมความรูค้วามเขา้ดจ และเสริมสรา้งความลระหนกัถึงความส าคญัเก่ียวกบัเรื่อง
ดงักลา่วอย่างลอ่เน่ืองลลอดทัง้ปี 

นอกจากนี ้กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังาน ร่วมกันประกาศเจลนารมณ ์“เจลจ านงสจุริลดนการบริหารงานอย่างมี
คณุธรรม เพ่ือมุง่สูก่ารเป็นองคก์รท่ีไม่ทนล่อการทุจริล” “การประกาศเจลนารมณ์การด าเนินการพฤลิกรรมท่ีพึงประสงคล์าม
คุณธรรมอลัลกัษณข์องธนาคารทั่วทั้งองคก์ร” และการด าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรม รวมถึงการเขา้ร่วมกิจกรรมและ
แลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงานของกลุม่ภาคีเครือข่ายดนการลอ่ลา้นการทจุริลทัง้ภาครฐัและเอกชน พรอ้มกนันีธ้นาคารได้
ด  าเนินการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือดหส้อดรบักับมาลรฐานการล่อลา้นการทุจริลและคอรร์ปัชันระดบั
สากล โดยธนาคารไดร้บัการรบัรองล่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัลิของภาคเอกชนไทยดนการล่อลา้นการทุจริล (CAC) จาก
โครงการการสรา้งแนวรว่มปฏิบลัิของภาคเอกชนไทยดนการลอ่ลา้นการทจุริล (Thailand’s Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption) ทัง้นี ้ธนาคารไดเ้ผยแพรน่โยบายดงักลา่วไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทางธุรกิจของ
ธนาคารไวด้นเว็บไซลข์องธนาคาร โดยคลิกเขา้ท่ีเมนู “ก ากับดูแลกิจการ” เลือก ”นโยบายการก ากับดูแลกิจการท่ีดี” และเลือก 
“นโยบายลอ่ลา้นการรบั-ดหส้ินบนและคอรร์ปัชนั”   
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10.2 กจิกรรมเพือ่สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ดนปี 2563 ธนาคารไดด้  าเนินการดว้ยการสรา้งคุณค่าร่วมล่อสงัคม (Creating Shared Value: CSV) เพ่ือดห้

สภาพแวดลอ้ม สงัคม และระบบเศรษฐกิจดีขึน้ โดยสรา้งความเข็มแข็งดหชุ้มชนผ่านโครงการกรุงไทยรกัชุมชน โดยธนาคาร
มองเห็นความส าคญัดนการพัฒนาชุมชนดหเ้ขม้แข็ง โดยยึดหลกัการพึ่งพาลนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดว้ยการค านึงถึง
ศกัยภาพ ทรพัยากรภมูิปัญญา วิถีชีวิล วฒันธรรม และสิ่งแวดลอ้มดนทอ้งถ่ินเป็นหลกัและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจ
ของชาลิดนการสรา้งชุมชนเขม้แข็ง นอ้มน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกลด์ชด้นการพฒันาดหเ้กิดความสมดุลมี
ความเขม้แข็งจากภายดน โดยคนดนชมุชนไดม้ารว่มกนัคิดรว่มก าหนดแนวทางและกิจกรรมการพฒันาของชมุชน 

โดยธนาคารสามารถน าจดุแข็งของธนาคาร ทัง้ดนดา้นความรูท้างดา้นการเงิน ผลิลภณัฑ ์และบริการทางการเงินไป
ลอบสนองความลอ้งการดนดา้นล่างๆ เช่น เพ่ือสนับสนุนผูป้ระกอบการ SME ดว้ยสินเช่ือ กรุงไทย SME รกักันยาวๆ และ
สินเช่ือกรุงไทย SMEs บญัชีเดียว และเพ่ือสนบัสนุนธุรกิจท่ีเป็นมิลรกบัสิ่งแวดลอ้มดว้ยโครงการสินเช่ือเพ่ือสิ่งแวดลอ้ม เช่น 
โครงการเงินกูเ้พ่ือสิ่งแวดลอ้ม และโครงการเงินหมนุเวียนเพ่ือการอนรุกัษพ์ลงังานโดยสถาบนัการเงิน  

นอกจากนี ้ธนาคารไดท้ างานรว่มกบั Partner ท่ีมีความเช่ียวชาญดนดา้นลา่งๆ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิลของชมุชน ดน
เรื่องการบริหารจดัการ การท่องเท่ียวโดยชมุชน สินคา้ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรม การลลาด และความรูท้างการเงิน ผ่านการจดั
อบรมดหค้วามรูโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญของธนาคารและผูเ้ช่ียวชาญภายนอก โดยดนปี 2563 ไดด้  าเนินการพฒันาชุมชนทัง้หมด 7 
ชุมชน ทั่วประเทศไทย ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นสวนทุเรียน จังหวดัสงขลา  ชุมชนล าบลบา้นแหลม จังหวดัสพุรรณบุรี  ชุมชนบา้น
สนวนนอก จงัหวดับุรีรมัย ์ ชุมชนบา้นแม่ก าปอง จงัหวดัเชียงดหม่  ชุมชนบา้นโคกไคร จงัหวดัพงังา  ชุมชนบา้นเดื่อ จงัหวดั
หนองคาย และชุมชนท่ามะโอ จงัหวดัล าปาง รวมถึง ธนาคารไดร้่วมมือโครงการการเงินเพ่ือความหลากหลายทางชีวภาพ 
หรือ The Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN) ภายดล ้United Nations Development Programme ประเทศไทย หรือ 
UNDP และมลูนิธิรกัษไ์ทย รว่มกนัด าเนินโครงการ Koh Tao, Better Together ดว้ยการร่วมระดมทุน ผ่าน QR E-Donation 
"มลูนิธิรกัษไ์ทย UNDP กรุงไทยรกัเกาะเลา่" เพ่ือสรา้งอาชีพช่วยเหลือคนดนชุมชนเกาะเล่าท่ีไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 
โดยจ้างชาวเรือดห้ท าความสะอาดชายหาดและปลูกจิลส านึกดห้อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มดหเ้กิดความยั่ งยืน  และไดก้ าหนด
เป้าหมาย การด าเนินงาน ดงันี ้
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ธนาคารไดม้ีการด าเนินการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทย่อยอย่างดกลชิ้ดและจะประสานงานกับบริษัทย่อยกรณีท่ี

อาจมีการด าเนินการหรือมีประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจสง่ผลกระทบล่อสงัคม สิ่งแวดลอ้ม เพ่ือสอบถามขอ้เท็จจริงและดหบ้ริษัท
ด าเนินการแกไ้ข พรอ้มทัง้รายงานความคืบหนา้ดนการด าเนินการแกไ้ขมายังธนาคาร อย่างไรก็ลาม ดนปีท่ีผ่านมาไม่พบ
เหลกุารณท่ี์มีผลกระทบลอ่ความรบัผิดชอบลอ่สงัคมจากการด าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยของธนาคาร 

 10.3 การส ารวจความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียทีม่ีบทบาทต่อการด าเนินธุรกจิ 

ธนาคารมีกระบวนการเพ่ือรบัทราบและลอบสนองล่อความลอ้งการของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย  มีการเปิดโอกาสดหผู้ม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รว่มดนทางดดทางหนึ่ง เพ่ือดหม้ีผลิลภณัฑแ์ละการบริการท่ีลอบสนองลกูคา้ มีการด าเนินธุรกิจท่ี
สอดคลอ้งกบักฏหมาย กฏระเบียบขอ้บงัคบั และพนกังานมีความลัง้ดจท างานและมีสว่นรว่มดนการเลิบโลของธนาคาร 

ดนปี 2563 ธนาคารริเริ่มกระบวนการก าหนดประเด็นส าคญัดา้นความยั่งยืนเพ่ือน าไปสู่การวางนโยบายการพฒันา
ความยั่งยืนและยุทธศาสลรข์องธนาคารส าหรับปี  2564 ดว้ยการส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียเก่ียวกับ
ผลกระทบของปัจจยัลา่งๆ ท่ีมีลอ่ความยั่งยืนของธนาคารดนแล่ละมิลิ อนัไดแ้ก่ ความยั่งยืนดา้นผลประกอบการ ความยั่งยืน
ดนการปฏิบลัิงานและด าเนินงาน และความยั่งยืนทางสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม  

ทัง้นี ้กลุ่มผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียท่ีธนาคารท าการส ารวจความคิดเห็น ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ หน่วยงานก ากับ
ดแูลสถาบันการเงิน พนกังาน บริษัทลูกของธนาคาร คู่คา้ ลูกคา้ และคู่แข่ง ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการส ารวจไดถู้กน ามาวิเคราะห์
จดัท า materiality matrix เพ่ือก าหนดประเดน็ส าคญัดา้นความยั่งยืนและเป้าหมายความยั่งยืนของธนาคาร (ลามแผนภาพ) 
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กระบวนการส ารวจความคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย: 

เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดประเดน็ส าคญัดา้นความยั่งยืนและวางนโยบายการพฒันาความยั่งยืนและยทุธศาสลรข์องธนาคาร 

 

 

ผลการท าส ารวจสามารถจดัแบ่งลามประเภทประเดน็ความยั่งยืนไดล้ามมิลิความยั่งยืนทัง้ 3 ของธนาคาร ดงันี ้

 Impacts Dimensions 

Internal Bank Economic Sustainability 
Operational Sustainability 

External Economy, Environment, Society Environmental & Social Sustainability 
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การจดัอนัดบัความส าคญัของประเดน็ท่ีมีผลลอ่ความยั่งยืนของธนาคารลามความคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย 

แบ่งเป็น 3 ระดบัลาม Materiality Matrix ดงันี ้

 
- ปัจจยัความยั่งยืนท่ีจดัอยู่ดนระดบัท่ีมีความส าคญัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ การเลิบโลและการท าก าไรไดอ้ย่างยั่งยืน 

การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจดัการอย่างมีบรรษัทภิบาล ลามล าดบั  

- ปัจจัยความยั่งยืนท่ีจัดอยู่ดนระดับท่ีมีความส าคัญมาก ไดแ้ก่ นวัลกรรมของบริการและผลิลภัณฑ์ของ
ธนาคาร การเปลี่ยนมาดชเ้ทคโนโลยีดนการปฏิบัลิการและด าเนินงานของธนาคาร  การรักษาความสัมพันธก์ับลูกคา้ การ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและลูกคา้ดหค้วามไวว้างดจ การปฏิบัลิลามระเบียบและกฏเกณฑ์ ช่ือเสียงของธนาคาร การ
ดหบ้ริการท่ีมีความโปร่งดสและเป็นธรรม การดหส้ินเช่ือและลงทุนท่ีมีความรบัผิดชอบล่อสิ่งแวดลอ้มและสงัคม และส่งเสริม
บรรษัทภิบาล การดหบ้ริการอย่างมีความรบัผิดชอบล่อสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม การมีกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสิ่งแวดลอ้ม การ
บริหารความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพภมูิอากาศ การด าเนินงานท่ีดชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการท าลายสิ่งแวดลอ้ม 
ลามล าดบั 

- ปัจจยัความยั่งยืนท่ีจดัอยู่ดนระดบัท่ีส  าคญั ไดแ้ก่ การบริหารจดัการทรพัยากรบุคคลและพฒันาทกัษะ การ
ไมด่หส้ินเช่ือและลงทนุท่ีขาดความรบัผิดชอบลอ่สิ่งแวดลอ้มและสงัคม และไม่มีบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยงดา้นการ
ปฏิบลัิการ การมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย ลามล าดบั  

 ทัง้นี ้เพ่ือดหธ้นาคารสามารถลอบสนองความลอ้งการและความคิดเห็นของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย รวมถงึเพ่ือสนบัสนนุ
การมีสว่นรว่มของผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียดนการด าเนินงานของธนาคาร ประเดน็ปัจจยัความยั่งยืนเหลา่นีไ้ดถ้กูน าไปรว่มพิจารณา
เพ่ือก าหนดยทุธศาสลรข์องธนาคารดนปี 2564 
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นอกจากนี ้ธนาคารดหค้วามส าคญัล่อความโปร่งดสลรวจสอบได ้ดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลการด าเนินงานดา้นความ
ยั่งยืนขององคก์ร ผ่านการจัดท ารายงานความยั่งยืน (Sustainability Development Report) ลามกรอบการรายงานสากล 
GRI ฉบบั Standard (Global Reporting Initiative) ซึง่เป็นมาลรฐานฉบบัลา่สดุและสอดคลอ้งกบัแนวทางการรายงานขอ้มลู
ลามแบบ 56-1 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละลลาดหลักทรัพย ์ (ก.ล.ล.) อย่างครบถว้น ซึ่งเป็นการ
เปิดเผยการด าเนินงานดา้นความยั่งยืนของธนาคารดนดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม รวมถึงการด าเนินงานดา้น
บรรษัทภิบาลดนประเดน็ท่ีเป็นสาระส าคญัของธนาคารและกลุม่ผูม้ีสว่นเสียลา่งๆ ของธนาคารทัง้ภายดนและภายนอกองคก์ร 
(Materiality)   

ทัง้นี ้การด าเนินงานทัง้หมดของธนาคารสามารถสรา้งความเช่ือมั่นดหก้บัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอนัจะเป็นพืน้ฐาน
ส าคญัลอ่การพฒันาองคก์รไปสูค่วามยั่งยืนดนทกุมิลิ ส  าหรบัรายละเอียดดนการด าเนินงานดา้นความรบัผิดชอบล่อสงัคมของ
ธนาคารไดเ้ปิดเผยไวด้นเว็บไซลข์องธนาคาร โดยคลิกเข้าท่ีเมนู  “ความยั่งยืน” หัวขอ้ “รายงานความยั่ งยืน” แลว้เลือก 
“รายงานความยั่งยืนประจ าปี 2563” 
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 ดว้ยธุรกิจธนาคารลอ้งลอบสนองกบัสภาพแวดลอ้มดนการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง และความลอ้งการของผูด้ชบ้ริการ
ท่ีเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยี รวมถึงการระบาดของโรคลิดล่ออุบัลิดหม่อย่างโรคลิดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
นอกจากนัน้ ธนาคารดนฐานะเป็นสว่นหนึ่งท่ีดหก้ารสนบัสนนุนโยบายไทยแลนด ์4.0 ของภาครฐัท่ีลอ้งการขบัเคลื่อนประเทศ
ดว้ยความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวลักรรม ซึง่การบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายดนเป็นกลไกหนึ่งท่ีจะสรา้งการด าเนินงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งดส ลรวจสอบได้ ดังนั้น ธนาคารจึงดห้ความส าคัญดนการด าเนินธุรกิจท่ีอยู่เคียงข้างคนไทยได้            
อย่างยั่งยืน ควบคูก่บัการควบคมุภายดนและการบริหารความเสี่ยงท่ีดี 
  ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคาร และฝ่ายจัดการดหค้วามส าคญัล่อระบบการควบคมุภายดนท่ีดี โดยมีการก ากับดูแลและ
ลิดลามอย่างล่อเน่ือง เพ่ือความมั่นดจอย่างสมเหลุสมผลว่า การด าเนินธุรกิจของธนาคารสามารถบรรลุวลัถุประสงค ์การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานขอ้มูลทางการเงินและการด าเนินงานมีความน่าเช่ือถือ และการ
ปฏิบลัิงานเป็นไปลามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัลา่งๆ รวมทัง้ป้องกนัมิดหเ้กิดการกระท าอนัอาจก่อดหเ้กิดความเสียหาย
ล่อทรัพยส์ินและช่ือเสียงของธนาคาร ลามมาลรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization of 
Treadway Commission) และหลักเกณฑก์ระทรวงการคลัง ว่าดว้ยมาลรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัลิการควบคุมภายดน
ส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ท่ีอา้งอิงลามมาลรฐานสากล และปรบัดหเ้หมาะสมกบับริบทของหน่วยงานของรฐั โดย  
คณะกรรมการธนาคาร มอบหมายดหค้ณะกรรมการลรวจสอบ ท าหนา้ท่ีสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคมุภายดน
ลามมาลรฐานของ COSO และ/หรือมาลรฐานท่ีเหมาะสม รวมทัง้การควบคุมภายดนระบบสารสนเทศของธนาคาร 
เพ่ือดหม้ั่นดจว่าระบบการควบคมุภายดนของธนาคารมีความเหมาะสม เพียงพอ โดยมีการรายงานคณะกรรมการธนาคาร
เป็นประจ าทกุเดือน  
  คณะกรรมการลรวจสอบ ไดม้คีวามเห็นชอบรายงานผลการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายดนของผูล้รวจสอบ
ภายดน โดยผลการสอบทานดงักลา่ว เห็นวา่ การควบคมุภายดนของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย มีความเพียงพอ มีการปฏิบลัิลาม
อย่างลอ่เน่ือง และเป็นไปลามหลกัเกณฑป์ฏิบลัิการควบคมุภายดนส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ.2561   
 หลกัเกณฑก์ารควบคมุภายดน COSO จะประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบหลกั ดงันี ้ 
 1. สภาพแวดลอ้มการควบคมุ (Control Environment)  
 2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)  
 4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication)  
 5. กิจกรรมการลิดลามผล (Monitoring Activities) 
  
 
 
 
 

11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 
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 โดยธนาคารมีการด าเนินงานลามแลล่ะองคป์ระกอบการควบคมุภายดน ดงันี ้ 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          ธนาคารมีความมุ่งมั่นและล่อเน่ืองดนการด าเนินการดา้นบรรษัทภิบาล ผูบ้ริหารและบุคลากรมีทัศนคลิท่ีดีและ     
ดหค้วามส าคัญล่อการควบคุมภายดน ส่งเสริมดหบุ้คลากรทุกคนดนหน่วยงานเกิดจิลส านึกท่ีดีดนการปฏิบัลิงานดนความ
รบัผิดชอบ มุง่การบริหารจดัการลามหลกับรรษัทภิบาลและการก ากบัดแูลที่ดี ดหค้วามส าคญัดา้นจรรยาบรรณ ความซื่อสลัย ์
การปฏิบัลิลามกฎระเบียบ พัฒนาความรู ้ทักษะ ความสามารถของพนักงาน โดยด าเนินการลามวิสัยทัศน ์ GROWING 
TOGETHER กรุงไทย เคียงขา้งไทย เคียงขา้งคณุ  
      นอกจากนัน้ ธนาคารดหค้วามส าคญักับการสรา้ง Public Trust และไดก้ าหนดยุทธศาสลร ์แนวทางการด าเนิน
โครงการกรุงไทยคุณธรรมและยกระดับมาลรฐานดา้นบรรษัทภิบาล โดยมีเป้าหมายสู่การน าไปประพฤลิปฏิบัลิจนเกิด   
ผลส าเรจ็อย่างจริงจงัและเป็นรูปธรรมทั่วทัง้องคก์ร ดงันี ้

  1. แผนยุทธศาสลรด์า้นบรรษัทภิบาล ธนาคารจดัท าแผนยุทธศาสลรด์้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย    
ปี 2560-2564 ภายดลโ้ครงการกรุงไทยคณุธรรม สอดคลอ้งกบัยุทธศาสลรช์าลิว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริล
แห่งชาลิ ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560-2564)   ท่ีมุง่สูก่ารเป็นองคก์รท่ีมีวฒันธรรมท่ีไมท่นลอ่การทุจริลดนองคก์ร (Zero Tolerance)    
ประกอบดว้ย  
   1) สรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีไมท่นลอ่การทจุริล 

   2) ยกระดบัเจลจ านงดา้นคณุธรรมดนการลอ่ลา้นทจุริล 
   3) พฒันาระบบป้องกนัการทจุริล 

   4) ยกระดบัมาลรฐานกระบวนการปราบปรามการทจุริล 

   5) ยกระดบัผลคะแนนการประเมินคณุธรรมและความโปรง่ดสดนการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐั 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)   
  2. Tone from the Top  
   ประธานกรรมการธนาคาร กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ัดการดหญ่ ผูบ้ริหารสายงานและพนักงานของ
ธนาคารไดร้่วมประกาศเจลนารมณ ์เจลจ านงสุจริลดนการปฏิบัลิงานดว้ยความซื่ อสลัย ์โปร่งดส  มีคุณธรรม  เพ่ือพัฒนา
มาลรฐานดา้นคณุธรรมจริยธรรม สรา้งคา่นิยม และจิลส านกึท่ีดี ยดึมั่นลามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ปฏิบลัิงานลาม
กฎเกณฑ ์กฎระเบียบ ลลอดจนการด าเนินงานดว้ยความโปร่งดส สามารถลรวจสอบได ้และเพ่ือสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีไม่
ทนลอ่การทจุริล (Zero Tolerance)   
  3. ธนาคารไดด้  าเนินกิจกรรม/โครงการภายดล ้โครงการกรุงไทยคุณธรรม ดชก้ระบวนการ "ระเบิดจากขา้งดน" 
เพ่ือเปิดโอกาสดหผู้บ้ริหารระดบัหัวหนา้งาน และพนกังานมีส่วนร่วมดนการระดมความคิดเรื่องแนวทางการป้องกนัและลด
ปัญหาการทุจริล รวมถึงปรบัปรุงกระบวนการท างานเพ่ือดหเ้ป็นไปลามกฎเกณฑแ์ละกฎระเบียบ  ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการพัฒนา
มาลรฐานดา้นคณุธรรมจริยธรรม ขบัเคลื่อนดหธ้นาคารเป็นองคก์รคณุธรรมลน้แบบท่ีมีมาลรฐานสากล  
  นอกจากนัน้ ธนาคารยงัดหค้วามส าคญัลอ่การด าเนินนโยบายลอ่ลา้นการรบั-ดหส้ินบนและคอรร์ปัชั่น (Anti Bribery 
and Corruption Policy) โดยมีการสื่อสารแนวทางปฏิบลัิท่ีชดัเจน อย่างลอ่เน่ืองผ่านบทความทาง E-mail, Intranet เช่น เนน้



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

ส่วนท่ี 2 การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
สว่นท่ี 2 –หนา้ที่ 115 

ย า้ดนเรื่อง No Gift Policy  รวมทัง้มีการสื่อสารกฎเกณฑ ์ธปท. เรื่อง การบริหารจดัการดา้นการดหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็น
ธรรม (Market Conduct) อย่างลอ่เน่ือง โดยมีวลัถปุระสงคเ์พ่ือสง่เสริมและสนบัสนุนดหม้ีการจดัการดา้นการดหบ้ริการลกูคา้
อย่างรบัผิดชอบและเป็นธรรม  
  คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการลรวจสอบ มีการก ากบัดูแลและลิดลามการจัดการกระบวนการป้องกัน
ความเสียหาย กระบวนการควบคมุภายดน คณะกรรมการลรวจสอบมีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการลรวจสอบและ
ผลการสอบทานสินเช่ือของสายงานลรวจสอบภายดนทุกเดือน โดยมีขอ้สังเกลและขอ้แนะน ารวมถึงแนวทางด าเนินการ      
เพ่ือป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ล่อธนาคาร และน าเสนอผลการลรวจสอบและการสอบทานสินเช่ือล่อคณะกรรมการ
ธนาคาร เพ่ือทราบหรือเพ่ือพิจารณาดหฝ่้ายจดัการด าเนินการ ส  าหรบัการสอบทานงบการเงินและผลประกอบการรายเดือน
ของธนาคารและของบริษัทย่อย มีการประชุมร่วมกับสายงานบริหารการเงินทุกเดือน และผูส้อบบญัชีภายนอกทุกไลรมาส 
โดยดหข้อ้สงัเกลและขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน ์ นอกจากนัน้คณะกรรมการลรวจสอบจะมีการสรุปขอ้มูลการปฏิบัลิหนา้ท่ี
รายงานคณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบ 

  ธนาคารมีโครงสรา้งองคก์รเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ โดยอยู่บนหลกัการ 3 Lines of Defense ลามหลกัการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายดนท่ีดี โดยมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  มีหน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบดนการสอบทานและลรวจสอบการปฏิบลัิงานดหเ้ป็นไปลามกฎระเบียบขอ้บงัคบัขององคก์ร มีการมอบหมายหนา้ท่ี
ความรบัผิดชอบของพนักงานอย่างชัดเจนและเป็นลายลกัษณอ์กัษร มีการก าหนดขอบเขลระดบัของอ านาจหนา้ท่ีดนการ
อนุมัลิของผู้บริหารแล่ละระดับ นโยบายและวิธีการบริหารดา้นทรัพยากรบุคคลเหมาะสมดนการจูงดจและสนับสนุน
ผูป้ฏิบลัิงาน  
  ดนส่วนของการบริหารดา้นบุคลากร ธนาคารดหค้วามส าคญักบัพนักงานผ่านโครงการเสริมสรา้งความมุ่งมั่นและ
ความผูกพัน (Employee Engagement) อย่างล่อเน่ืองเพ่ือดหธ้นาคารเป็นองค์กรท่ีดีท่ีสุดดนการท างาน (Best Place to 
work)  สรา้งธนาคารกรุงไทยดหเ้ป็นบา้นหลงัท่ีสองของพนักงานพรอ้มก าหนดนโยบาย แนวทาง และมอบหมายดหแ้ล่ละ
หน่วยงานด าเนินการเสริมสรา้งความมุง่มั่นและความผกูพนัของพนกังาน (Employee Engagement) 
  ธนาคารมีการสื่อสารแผนยุทธศาสลรแ์ละแผนธุรกิจของธนาคาร รวมทัง้เป้าหมายท่ีส าคญัดหพ้นกังานดนองคก์รได้
ทราบโดยทั่วกนั และเป็นไปดนทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธข์องธนาคาร 
      ธนาคารดหค้วามส าคญักบัแผนการพฒันาทกัษะและความรูข้องบคุลากรท่ีสอดรบักบัยทุธศาสลรข์องธนาคาร มีการ
พฒันาความรู ้และทักษะดหก้ับพนกังาน ดนดา้น Design Thinking, Data Analysis และ IT โดยพนักงานสาขามีการเพ่ิม
ทกัษะดา้น Digital Banking เช่น การจัดการและการสรา้งประสบการณท่ี์ดีดหแ้ก่ลูกคา้ดนการดช ้Digital Channel ความรู ้
พืน้ฐาน และ Features ล่างๆ ของ Krungthai NEXT เป็นลน้ และดหค้วามส าคญักับการดหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม 
(Market Conduct) โดยมีการก าชับพนักงานของสาขาทั่วประเทศดนการดหข้้อมูลท่ีครบถ้วนและถูกลอ้งกับลูกคา้เพ่ือ
ประกอบการลดัสินดจท่ีส  าคญัลอ้งไมม่ีการบงัคบัขาย  
   นอกจากนัน้ ธนาคารยงัดหค้วามส าคญัล่อขอ้รอ้งเรียน โดยก าหนดดหศ้นูยร์ับเรื่องรอ้งเรียนลูกคา้เป็นศนูยก์ลางรบั
เรื่องรอ้งเรียนจากลกูคา้ เพ่ือประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดนการด าเนินการแกไ้ขปัญหา ซึ่งมีการก าหนด SLA ลาม
ประเภทเรื่องรอ้งเรียน ลลอดจนวิเคราะหปั์ญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาดหล้กูคา้พงึพอดจ และรายงานผลลอ่ผูบ้ริหารทกุเดือน  
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2. การประเมินความเสี่ยง 
      ธนาคารไดด้หค้วามส าคัญล่อการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงดหม้ีประสิทธิภาพอย่าง
ลอ่เน่ือง มีสายงานบริหารความเสี่ยง เป็น Second line of defense เพ่ือดแูลภาพรวมดนการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร 
โดยสายงานบริหารความเสี่ยงท าหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางดนการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและเช่ือมโยงทั้งองคก์ร 
ลิดลามและรายงานสถานะความเสี่ยงแล่ละดา้นดหค้ณะกรรมการชุดล่าง ๆ ของธนาคาร ซึ่งประกอบดว้ย คณะกรรมการ
ธนาคาร คณะกรรมการลรวจสอบ คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง และคณะกรรมการจดัการ 
  ธนาคารได้ดห้ความส าคัญล่อการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)  ซึ่งเป็น
กระบวนการบริหารจดัการความเสี่ยงท่ีจ าเป็นท่ีจะเป็นหนทางน าองคก์รสู่ความส าเร็จ  อนัประกอบไปดว้ย การบริหารความ
เสี่ยงแล่ละด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ เครดิล ลลาด สภาพคล่อง และปฏิบัลิการ  ทั้งนี ้ มีการจัดท า Risk 
Management Dashboard ซึง่มีการระบ/ุวิเคราะหส์าเหลคุวามเสี่ยงและวิธีการจดัการความเสี่ยง เพ่ือสรุปขอ้มลูการบริหาร
ความเสี่ยงแลล่ะดา้น รายงานลอ่คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง (Risk Oversight Committee : ROC) อย่างลอ่เน่ือง  
  อีกทัง้ธนาคารดหค้วามส าคัญดนการก ากับดูแลความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างล่อเน่ือง โดยมีการ
ก าหนดลวัชีว้ดัความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT-KRI) ท่ีเป็น Leading and Lagging Indicator เพ่ือดชด้นการลิดลาม
ความเสี่ยงลามกรอบหลกัการท่ีส  าคญัไดแ้ก่  
  1. การรกัษาความลบัของระบบและขอ้มลู (Confidentiality)  
  2.  ความถกูลอ้งเช่ือถือไดข้องระบบและขอ้มลู (Integrity) และ  
   3. ความพรอ้มดชง้านของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability) เพ่ือดหส้ามารถเลรียมพรอ้มรบัมือไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผล และเป็นการป้องกนัผลกระทบลอ่การดหบ้ริการ ระบบงาน และช่ือเสียงของธนาคาร  
  ธนาคารยงัมีการจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงลนเองครอบคลุมความเสี่ยง 5 ดา้น ลามขอ้ก าหนดของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการจัดท าการประเมินผลการควบคุมภายดน ลาม
หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าดว้ยมาลรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัลิการควบคมุภายดนส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ .ศ.2561 
เป็นประจ าทกุปี โดยรายงานดงักลา่วจะน าเสนอคณะกรรมการลรวจสอบและคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ดนระดบัหน่วยงาน 
ธนาคารมีการก าหนดดห้ทุกหน่วยงานมีการจัดท าการประเมินการควบคุมความเสี่ยงดว้ยลนเอง (Risk Control Self 
Assessment: RCSA) เพ่ือเป็นการระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้กับหน่วยงาน รวมถึงการน าเหลุการณค์วาม
เสียหายจากความเสี่ยงดา้นปฏิบลัิการ (Operational Loss  Incident) และขอ้สงัเกลของสายงานลรวจสอบภายดนมาเป็น
ขอ้มูลประกอบการพิจารณา ซึ่งแล่ละหน่วยงานมีการแล่งลัง้ผูป้ระสานงานความเสี่ยงดา้นปฏิบลัิการ (Operational Risk 
Officer : ORO) เป็นผูป้ระสานงานภายดนหน่วยงานและดหค้วามร่วมมือดนกระบวนการปฏิบลัิงานเก่ียวกบัเครื่องมือดนการ
บริหารความเสี่ยงดา้นปฏิบลัิการของหน่วยงานของลนเอง 
  นอกจากนั้น ธนาคารไดม้ีการก าหนดนโยบายการบริหารความล่อเน่ืองทางธุรกิจ (Business Continuity 
Management Policy) ซึ่งก าหนดดหธุ้รกรรมงานหลกัของธนาคารลอ้งมีการจดัท าแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างล่อเน่ือง 
(Business Continuity Plan: BCP) รวมไปถึงมีการจดัท าแผนฉุกเฉินดา้น IT (ITCP) ส าหรบัระบบงานส าคญัล่าง ๆ เพ่ือดห้
มั่นดจวา่หากธุรกรรมหรือระบบงานเกิดการหยุดชะงกั จะสามารถปฏิบลัิงานไดอ้ย่างล่อเน่ืองหรือสามารถกลบัมาปฏิบลัิงาน
ไดภ้ายดนระยะเวลาท่ีเหมาะสม รวมไปถึงธนาคารยงัไดม้ีการเลรียมความพรอ้มของศนูยป์ฏิบลัิงานส ารองเพ่ือรองรบั  BCP 
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ดงักลา่ว พรอ้มทัง้ก าหนดดหม้ีการทดสอบแผนอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือน าผลท่ีไดม้าดชด้นการปรบัปรุงแผนดหม้ีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึน้ลอ่ไป 

  การจดัท า Product Assessment เป็นการด าเนินการรว่มกนัระหวา่งหน่วยงานเจา้ของผลิลภณัฑ ์สายงานก ากบั
กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย สายงานบริหารความเสี่ยง สายงานปฏิบลัิการ และสายงานบริหารการเงิน รวมทัง้กรณีการท่ีธนาคาร
จะดชบ้ริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) และการดหบ้ริการงานสนับสนุนแก่บุคคลอื่น (Insourcing) หน่วยงาน
เจา้ของเรื่องจะมีการประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากการดชบ้ริการจากผูด้หบ้ริการภายนอก พร้อมก าหนดแนวทางการ
ควบคมุความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึน้ 

3. กจิกรรมการควบคุม 
      ธนาคารดหค้วามส าคญัลอ่กระบวนการปฏิบลัิงานและการควบคมุภายดน โดยก าหนดเป็นกรอบนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัลิงานเพ่ือน าไปสู่แนวทางปฏิบัลิ โดยแล่ละประเภทธุรกรรมมีการก าหนดอ านาจหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และขอบเขล
ระดบัของอ านาจดนการอนุมัลิของพนักงานแล่ละระดบัไวอ้ย่างชัดเจนเป็นลายลกัษณอ์กัษรและมีการสื่อสารดหพ้นักงาน
ภายดนองคก์รรบัทราบ  ทัง้นี ้ธนาคารยงัมีการทบทวนระเบียบปฏิบลัิงานภายดนธนาคารดหม้ีความชดัเจนและเป็นปัจจุบนัอยู่
เสมอ เช่น ระเบียบปฏิบลัิงานการเปิดบัญชี งานดา้นสินเช่ือ ผลิลภณัฑอ์ิเล็กทรอนิกสท่ี์ธนาคารดหบ้ริการ เป็นลน้ รวมไปถึง
การทบทวนนโยบาย คูม่ือมาลรฐานการปฏิบลัิงาน (SOP) ภายดนธนาคารเพ่ือดหพ้นกังานสามารถน าไปดชไ้ดโ้ดยสะดวกล่อ
การปฏิบลัิงานและการดหบ้ริการลกูคา้ ดว้ยความถกูลอ้ง และรวดเรว็  
  คณะกรรมการลรวจสอบซึง่ไดร้บัมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการธนาคาร ท าหนา้ท่ีสอบทานประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายดน สอบทานรายงานทางการเงินร่วมกับผูส้อบบัญชีและสายงานบริหารการเงิน เพ่ือดหม้ั่นดจว่า
กระบวนการจดัท างบการเงินและรายงานทางการเงิน จดัท าขึน้ลามขอ้ก าหนดของกฎหมาย และมาลรฐานบญัชีหลกัการบญัชีที่
รบัรองทั่วไป  มีการเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ ครบถว้น ทนัเวลา เช่ือถือได ้และเป็นประโยชนก์บัผูด้ชง้บการเงิน รวมถึงมีการลิดลาม

ผลกระทบที่เกิดจากการประกาศดชม้าลรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดหม่ IFRS9 คณะกรรมการธนาคารและฝ่ายบริหาร 
ไดด้หค้วามส าคญัลอ่การสอบทานและลิดลามผลการด าเนินงานของธนาคาร โดยมุ่งเนน้การบรรลวุลัถุประสงคข์องธนาคาร 
มีการลิดลามผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้จริงเปรียบเทียบกบัผลงานดนอดีลและผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกบั
ขอ้มลูคูแ่ข่ง 
  ธนาคารมีระเบียบปฏิบลัิงานดนเรื่องของการดแูลป้องกันทรพัยส์ิน มีการจ ากัดการเขา้ถึงทรพัยส์ินท่ีมีความเสี่ยง 
และการดูแลรกัษาทรพัยส์ินอย่างรดักุมและเพียงพอ มีการจัดท าทะเบียนคมุ ลิดลามหาสาเหลแุละปรบัปรุงแกไ้ขผลล่างท่ี
เกิดขึน้  มีการควบคุมระบบสารสนเทศทัง้ดนเรื่องการประมวลผล การรบัส่งขอ้มูล การส า รองแฟ้มขอ้มลู มีการจัดหาระบบ
คอมพิวเลอรแ์ละพฒันาดแูลรกัษาระบบงานท่ีอยู่ดนระบบสารสนเทศเพียงพอ และเหมาะสมกบัความลอ้งการขององคก์ร มี
การสอบทานการควบคมุภายดนระบบสารสนเทศ โดยสายงานลรวจสอบภายดนเป็นประจ าทกุปี 

      ธนาคารดหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมและสนบัสนุนการปฏิบลัิเป็นไปลามนโยบายการรกัษาความปลอดภยัของ
ขอ้มลูสารสนเทศ โดยมีมาลรการดา้น Data Privacy หลายอย่าง อาทิ การปิดพอรล์การดชง้าน USB Drive และ CD/DVD  
การลิดลามเหลุการณข์อ้มลูรั่วไหล (Data Breach) มีแนวทางจดัการกรณีเกิดเหลกุารณ ์Phishing ดนการหลอกลวงขอ้มูล
จากลูกคา้ เป็นลน้ รวมทั้งมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาสนับสนุนเพ่ือลดความเสี่ยงดนเรื่องการปฏิบัลิงาน
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ผิดพลาดของพนกังานดนเรื่องการพิสจูนล์วัลนของลกูคา้ เพ่ือเป็นการป้องกนัความเสี่ยงท่ีอาจเกิดจากกรณีทุจริลถอนเงินจาก
บญัชีของลกูคา้ ซึง่การกระท าดงักลา่วสง่ผลกระทบลอ่ภาพลกัษณ ์และความเช่ือมั่นของลกูคา้ท่ีมีลอ่ธนาคาร  
      นอกจากนี ้ธนาคารมีการจัดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร โดยก าหนดดห้แล่ละหน่วยงานมีการก าหนดชั้น
ความลบัขอ้มลูภายดนและอบรมดหค้วามรูแ้ก่พนกังานทกุคนดหร้บัทราบถงึความส าคญัดนการรกัษาขอ้มลูซึ่งอาจมีผลกระทบ
ลอ่การด าเนินงานของธนาคาร หากขอ้มลูบางอย่างเปิดเผยสูบ่คุคลภายนอก โดยธนาคารไดม้ีการทบทวนระเบียบปฏิบลัิงาน
ท่ีเก่ียวกบัการรกัษาความลบัและการเปิดเผยขอ้มลูลกูคา้อย่างลอ่เน่ือง 
   ช่วงท่ีมีการรบัมือจดัการกบั COVID-19 ธนาคารมีนโยบายดหพ้นกังานแบ่งกลุม่การปฏิบลัิงาน ลามแผน BCP ของ
ธนาคาร ส  าหรบัธุรกรรมส าคญัของธนาคารมีการจดักลุ่มพนกังานไปปฏิบัลิงานท่ีศนูยป์ฏิบลัิงานส ารอง เพ่ือดหธุ้รกรรมของ
ธนาคารสามารถด าเนินงานไดอ้ย่างล่อเน่ือง และไดม้ีการสั่งการดหพ้นกังานสามารถ Work from Home โดยธนาคารมีการ
ปรบัปรุงกระบวนการท างาน และพฒันาระบบงานสนบัสนุนการท างานลามวิถี New Normal โดยมีแนวทางดหห้วัหนา้งานมี
การลิดลามการท างาน เนน้ย า้ดหพ้นกังานปฏิบลัิลามอย่างเครง่ครดั และสายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล ไดจ้ดัท า
เอกสารท่ีสนบัสนุน Work from Home ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อาทิ คู่มือการบริหารผลการปฏิบัลิงาน ภายดลก้ารท างาน
แบบ Flexible Working ส าหรบัหวัหนา้งานและพนกังาน  ขอ้ควรปฏิบลัิดนการ Work from Home ท่ีเหมาะสม (ไม่ผิดวินัย
พนักงาน) ควบคู่ไปกับการรักษาและผลักดัน Productivity ดหเ้พ่ิมสูงขึน้ดว้ยเทคโนโลยีล่าง ๆ รวมถึงการปรบั Mindset        
ดหพ้รอ้มส าหรบัการเปลี่ยนแปลงสูวิ่ถี New Normal  
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ธนาคารมีกระบวนการควบคมุระบบงาน ลัง้แล่การพฒันาระบบ การทดสอบระบบ และการลิดลามการดช้
งานระบบ รวมถึงการควบคุมการเปลี่ยนแปลง (Change Management) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการทดสอบและ
ลรวจสอบความถกูลอ้งจากผูด้แูลระบบ หรือ Owner ท่ีดห ้requirement และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง นอกจากนัน้ ธนาคารมีการบริหาร
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศร่วมกับบริษัท KTBCS ดหเ้ป็นไปลามนโยบายการรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถงึมีการสอบทานมาลรฐานการควบคมุทั่วไปของระบบสารสนเทศโดยสายงานลรวจสอบภายดน 

  ธนาคารมีการสรา้งความลระหนักรูด้นการดชง้านเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยซึ่งเป็นสิ่งส  าคญัท่ีพนักงานธนาคาร    
ทกุคนควรดหค้วามลระหนกัอยู่เสมอ และเพ่ือเป็นการป้องกนัลนเองและทรพัยส์ินสารสนเทศของธนาคารดหป้ลอดภยัจากภยั
คกุคามไซเบอรท่ี์เพ่ิมขึน้อย่างลอ่เน่ือง และเป็นไปลาม พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล  
  ธนาคารมีกระบวนการและแนวทางท่ีดชด้นกรณีฉุกเฉิน และกรณีการรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างล่อเน่ืองอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือดหร้ะบบฮารด์แวรแ์ละซอฟลแ์วรร์วมทัง้ขอ้มลูและสารสนเทศมีความพรอ้มดชง้านอย่างล่อเน่ือง เพ่ือลอบสนอง
ลกูคา้และความลอ้งการทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิผล ประกอบดว้ย 

1. นโยบายการบริหารความลอ่เน่ืองทางธุรกิจ (BCM) และแผนรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างลอ่เน่ือง (BCP) 
2. กระบวนการปฏิบลัิงานรองรบัการด าเนินธุรกิจอย่างลอ่เน่ือง ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITCP) 
3. การเลรียมสถานท่ีปฏิบลัิงานทดแทนลามแผน BCP และศนูยค์อมพิวเลอรส์  ารอง (Disaster Recovery Center) 
4. การซกัซอ้มทดสอบลามแผน BCP และ ITCP  

  โดยกระบวนการขา้งลน้ธนาคารมีการทบทวน/ปรบัปรุงเป็นประจ าเพ่ือดหส้ามารถน ามาดชป้ฏิบลัิไดจ้ริงสอดคลอ้งกบั
สถานการณท่ี์เปลี่ยนแปลงลลอดเวลา 
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  ดนปี 2563 ธนาคารมีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างล่อเน่ือง ลลอดจนพัฒนาบริการดหม่ ๆ  โดยมีการพัฒนา
แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เป๋าลงั ดหค้รอบคลมุการดหบ้ริการของธนาคารมากขึน้  เพ่ือเลรียมกา้วสู่การเป็น The Full-
scale Digital Banking  ท่ีเป็นมากกว่าแอปพลิเคชั่นธนาคารทั่วไปเป็น Open Platform ท่ีเปิดดหอ้งคก์รอื่น ๆ สามารถ
เช่ือมลอ่ระบบดนการสรา้งกระเป๋าเงินดิจิทลั อาทิ  วอลเล็ล สบม.  Health Wallet   เพ่ือรองรบัทุกกิจกรรมการเงินดนอนาคล 
และมีความปลอดภยัสงูสดุ  โดย Krungthai NEXT เวอรช์ั่นดหม่ ไดน้  าเทคโนโลยีชัน้น าระดบัโลกดหบ้ริการแก่ลกูคา้ท าดหด้ช้
บริการไดส้ะดวกขึน้ดนแอปพลิเคชั่นเดียว ดว้ย Cloud Native ดา้นเทคโนโลยี 3S อนัไดแ้ก่  
  1. Scalability – รองรบัการท าธรุกรรมการเงินท่ีพรอ้มกนัจ านวนมหาศาลดนช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

  2. Stability - มีความเสถียรดชง้านไดอ้ย่างลื่นไหล  
  3. Security - มีความปลอดภยัสงูสดุดว้ยเทคโนโลยีระดบัโลก  
  รวมถึงธนาคารได้น าเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) สร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ดช้งานผ่าน Smart 
Transaction ท่ีเรียนรูแ้ละขึน้แถบรายการธุรกรรมทางการเงินท่ีดชง้านบ่อย  Smart Banner ท าหนา้ท่ีแจง้เลือนรายการส าคญั 
เช่น การครบก าหนดช าระคา่เบีย้ประกนั การลอ่อายบุลัรเดบิล บลัรเครดิล การแจง้เลือนวนัเกิด  
  นอกจากนีธ้นาคารมีการปรบั User Experience (UX) และ User Interface (UI) โดยสามารถเปิดดชง้านดว้ย 
Face Authentication สแกนดบหนา้และบลัรประชาชน เพ่ือพิสจูนอ์ลัลกัษณล์วัลน เพ่ืออ านวยความสะดวกและแกไ้ขปัญหา
เรื่องการลืม Username และ Password และสามารถเปลี่ยนเบอรโ์ทรศพัทม์ือถือ หรืออีเมลเพ่ือรบัรหสั OTP ดว้ยลนเอง ไม่
ลอ้งเสียเวลาเดินทางไปท่ีสาขา   
  ธนาคารมีกระบวนการจัดท าระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการรายงานการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบความเสี่ยง 
และการเลือนภยั/แจง้ดหรู้ล้ว่งหนา้ (Early warning system) ถงึเหลกุารณห์รือความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ ซึง่มีผลกระทบรุนแรงลอ่
องคก์รอย่างเป็นระบบ ผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management) ซึ่งมีการทบทวน
กระบวนการดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี  รวมไปถึงมีระบบสารสนเทศดา้นการลรวจจับรายการธุรกรรมการเงินท่ีผิดปกลิ ลอ้ง
สงสัย (Fraud Monitoring System) เพ่ือป้องกัน ลดความเสียหายดหก้ับลูกคา้ และลดขอ้ผิดพลาดกรณีพนักงานสาขา
ปฏิบลัิงานไม่ถูกลอ้งลามระเบียบปฏิบลัิงานของธนาคาร โดยมีระบบสนบัสนุนดหม้ีการปฏิบลัิลามการควบคมุ Fraud Area 
ลา่ง ๆ ไดแ้ก่ Card & Cyber Fraud, Branch Fraud, Merchant Fraud, Account Fraud เป็นลน้ ลลอดจนมีการสื่อสารดห้
ความรู ้(Knowledge Sharing) ทัง้ภายดนและภายนอกดหก้ับพนักงานและลูกคา้เพ่ือสรา้ง Awareness  ดา้น  Financial 
Crime & Fraud เป็นประจ าทุกเดือนผ่านทาง Social  Media ล่าง ๆ เช่น Line  Facebook เป็นลน้  รวมทัง้ มีการอบรม
สื่อสารทัง้ภายดน ภายนอกธนาคารและบริษัทดนเครือเก่ียวกับความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เช่น Cyber Risk 
Cyber Security ลลอดจนมีการจดัท า workshop  และสื่อสารบทความทางอีเมล ์เรื่องหลกับริหารความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  ผูบ้ริหารธนาคารมีการสื่อสารกลยุทธข์องธนาคาร และประกาศเจลนารมณม์ุ่งสู่การเป็นองคก์รท่ีมีวฒันธรรมท่ี   
ไม่ทนล่อการทุจริลดนองคก์ร (Zero Tolerance) โดยการท ากิจกรรมร่วมกบัหน่วยงานล่าง ๆ และมีการจดัท าบทความจาก
ผูบ้ริหารธนาคารถงึพนกังานทกุท่าน รวมถงึผูบ้ริหารหน่วยงานสาขามีการสื่อสารแบบ 2 ทางกบัพนกังานดนทีมดนช่วงเชา้ของ
แลล่ะวนั ดหท้ราบและเขา้ดจบทบาทหนา้ท่ีของลนเก่ียวกบัประเดน็ขอ้มลูท่ีส  าคญัและแนวทางการควบคมุภายดนเพ่ือป้องกนั
ความเสี่ยง ทัง้นี ้ธนาคารไดม้ีหมายเลขโทรศพัทล์ิดลอ่ Call Center 0-2111-1111 และมีช่องทางดนการสื่อสารขอ้มลูข่าวสาร 
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หรือแนะน าผลิลภณัฑข์องธนาคารกบัลกูคา้ทั่วไปผ่าน Social Media เช่น  Line Official, Krungthai Care เป็นลน้ รวมทัง้มี
การก าหนดช่องทางการรอ้งเรียนส าหรับการแจ้งเบาะแสการกระท าความผิดผ่านอีเมลถ์ึงประธานกรรมการธนาคาร  
จดหมาย อีเมลแ์ละโทรศพัทล์ิดลอ่ทีม Whistle Blowing  หรือทางเลือกเพ่ิมเลิมส าหรบัพนกังาน อีเมลถ์ึงผูบ้ริหารหน่วยงาน
ของ HR  และโทรศพัทถ์งึทีมงานพนกังานสมัพนัธ ์ฝ่ายบริหารงานวินยัและพนกังานสมัพนัธ ์ นอกจากนัน้ ขอ้มลูสารสนเทศท่ี
ไดจ้ากภายนอกองคก์รและขอ้มูลข่าวสารล่าง ๆ ภายดนธนาคาร มีการสื่อสารไปยังผูบ้ริหารและผูด้ชภ้ายดนองคก์รผ่าน
ช่องทาง     ลา่ง ๆ เช่น Intranet และสื่อสิ่งพิมพล์า่งๆ ดนรูปแบบท่ีช่วยดหผู้ร้บัขอ้มลูสารสนเทศปฏิบลัิลามความรบัผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือดหม้ั่นดจว่ามีการสื่อสารภายดนและภายนอกองคก์ร ท่ีมีผลท าดหอ้งคก์รบรรลุวลัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมาย 

  ดนปี 2563 ท่ีผ่านมาธนาคารมีความห่วงดยดนสขุภาพของพนกังาน และเป็นมาลรการดนการป้องกนัความเสี่ยง
จากการลิดเชือ้ COVID-19  สายงานทรพัยากรบุคคลฯ จึงไดม้ีการสรา้งความลระหนกัรูด้หพ้นกังานเห็นถึงความส าคญัของ
การรายงานสถานะสขุภาพ (Self-Declare) ประจ าวนั  มีการสื่อสารแนวทางการดแูลลนเองเพ่ือลดความเสี่ยงดนการลิดเชือ้ 
COVID-19  การจดัท่ีนั่งดนการท างานเพ่ือเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing)  และจดัลัง้สายดว่น  COVID Hotline 
เพ่ือลอบค าถามดนประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินความเสี่ยงดา้นสุขภาพ และแนวทางการปฏิบัลิลัวท่ีสอดคลอ้งกับ
มาลรการป้องกนั COVID-19 ของธนาคารอย่างลอ่เน่ือง 
  5. กจิกรรมการตดิตามผล      
  ธนาคารมีการลิดลามประเมินผลการควบคุมภายดนและประเมินคณุภาพการปฏิบลัิงานอย่างล่อเน่ืองผ่านการ
ประเมินผลของลวัชีว้ดั 2 ประเภท คือ ลวัชีว้ดัผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) และ ลวัชีว้ดัความ
เสี่ยง (Key Risk Indicator : KRI) 
  ดา้นการลิดลามผ่าน KPI ผูบ้ริหารและผูท่ี้ไดร้บัมอบหมาย มีการลิดลามผลการด าเนินงานและการลิดลามผล
ระหว่างปฏิบลัิงาน ลัง้แล่ระดบัธนาคาร ลงไปถึงระดบัหน่วยงาน โดยดชเ้ครื่องมือและรูปแบบการรายงานท่ีแลกล่างกนัลาม
ความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน และความลอ้งการของผูด้ชร้ายงาน และเพ่ือดหห้น่วยงานมีรายงานเพ่ือการลิดลามผลการ
ด าเนินงานท่ีครบถว้น ถูกลอ้ง และทนัเวลา รวมทัง้ ผูบ้ริหารมีการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัแผน หากพบว่าผลการ
ด าเนินงานมีความคลาดเคลื่อนจากแผน ผูบ้ริหารลอ้งมีการวิเคราะหแ์ละบริหารจัดการดหแ้ผนงานเป็นไปลามวลัถุประสงค์
ท่ีลัง้ไว ้ 
  ดา้นการลิดลามผ่าน KRI ธนาคารมีการรายงานการวิเคราะหร์ะดบัผลกระทบความเสี่ยง และการเลือนภยั/แจง้
ดหรู้ล้่วงหนา้ (Early warning system) ถึงเหลกุารณห์รือความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึน้ ซึ่งมีผลกระทบรุนแรงล่อองคก์รอย่างเป็น
ระบบผ่านกระบวนการบริหารความเสี่ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management) ดนรูปแบบ Risk Management 
Dashboard เสนอล่อคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงเป็นรายเดือน เพ่ือรายงานดหท้ราบสญัญาณของดชันีชีว้ดัความ
เสี่ยงดนภาพรวมขององคก์ร สถานะความเสี่ยง และแนวทางการด าเนินการแกไ้ขหรือปรบัปรุงไดอ้ย่างทนัท่วงที และกรณีท่ี
เป็นเรื่องท่ีธนาคารดหค้วามส าคญัและเรง่ดว่น คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงมีการสั่งการ และขอดหน้ าเสนอขอ้มลูเพ่ิม 
เพ่ือดหธ้นาคารบรรลวุลัถปุระสงคข์องการควบคมุภายดนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  กรณีมีเหลุการณก์ารทุจริลภายดน ทุจริลภายนอก พนักงานปฏิบัลิงานผิดพลาด ระบบงานขัดขอ้ง/หยุดชะงัก/
ท างานผิดปกลิ ธนาคารถูกหน่วยงานทางการเปรียบเทียบปรบั และการกระท าอื่น ๆ ท่ีอาจมีผลล่อองคก์รอย่างมีนยัส  าคญั  
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ธนาคารไดก้ าหนดกระบวนการดหห้น่วยงานธุรกิจท่ีเป็น  First Line รายงานเหลกุารณท่ี์เกิดขึน้ ผ่านระบบงานของธนาคาร
ทนัทีหรือภายดนวนัท่ีลรวจพบเหลกุารณ ์ รวมทัง้มีการจดัท า Incident Report เพ่ือวิเคราะหถ์ึง Root Cause ความเพียงพอ
ของแนวทางการควบคมุ และก าหนดแนวทางแกไ้ขหรือป้องกนักรณีดงักลา่วไมด่หเ้กิดซ า้ 
  อย่างไรก็ลาม หากกรณีเหลุการณด์ังกล่าวส่งผลกระทบล่อหลายหน่วยงานหรือเก่ียวขอ้งกับหลายหน่วยงาน  
สายงานบริหารความเสี่ยงจะมีการจดัประชุมร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือร่วมกนัพิจารณาแนวทางการควบคมุเพ่ิมเลิม
หรือปรบัปรุงแนวทางการควบคมุท่ีก าหนดไวเ้ดิม โดยพิจารณาถึงความคุม้ค่าและไม่ส่งผลล่อประสิทธิภาพการปฏิบัลิงาน 
จากนัน้จะมีการน าเสนอฝ่ายจดัการ และคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง (ROC) ลามล าดบั เพ่ือรายงานขอ้มลูดหท้ราบ
หรือพิจารณาดหค้วามเห็นลอ่ไป  
  ดนทางเดียวกัน สายงานลรวจสอบภายดน มีหน้าท่ีประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการ
ปฏิบัลิงานและระบบสารสนเทศ การควบคุมภายดนและการบริหารความเสี่ยง ภายดลภ้ารกิจและขอบเขลการปฏิบัลิงาน 
พร้อมทั้งดห้ค  าแนะน าปรึกษา เสนอแนะวิธีหรือมาลรการดนการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือดห้การปฏิบัลิงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ประหยดั ป้องกนัการทจุริล และมีการก ากบัดแูลที่ดี  
 

คณะกรรมการก ากับการปฏิบัลิลามกฎเกณฑ ์ไดดู้แลดหธ้นาคารมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัลิ         
ท่ีไม่เป็นไปลามกฎหมายและกฎเกณฑ์ รวมถึงไดพิ้จารณาและก ากบัลิดลามการด าเนินการลามแผนการบริหารความเสี่ยง     
ดา้นการปฏิบลัิลามกฎเกณฑ ์(Compliance Program) อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือดหเ้ป็นไปลามขอ้กฎเกณฑข์องหน่วยงานก ากบั
ภายนอกโดยผ่านสายงานก ากับกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย อีกทัง้ ไดม้ีการก ากับดูแลการปฏิบัลิลามกฎเกณฑข์องกลุ่มธุรกิจ  
ทางการเงิน และการจัดท านโยบาย/แผนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือรายงานดหธ้นาคารแห่ง
ประเทศไทยทราบเป็นประจ าทกุปีและทกุครัง้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั 
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12.1 รายการระหว่างกันทีส่ าคัญ 

รายละเอียดเงินดหส้ินเช่ือ และภาระผกูพนัของธนาคารที่ดหแ้ก่บริษัทย่อย บริษัทรว่มและบรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง 
 หน่วย : ล้านบาท 

 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
31 ธ.ค.  63      31 ธ.ค.  62 

เงนิให้ 
กู้ยมื 

ภาระ
ผูกพัน 

เงนิให้ 
กู้ยมื 

ภาระ
ผูกพัน 

ธนาคารถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

กรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกัน 

บริษัทย่อย       
บจ.กรุงไทยกฎหมาย -- -- -- -- 100.00 - 

บจ.รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจ
บรกิาร 

7 21 8 1 100.00 นายพลูพฒัน ์ศรีเปล่ง 
นายสนัล ิปรวิสิุทธ์ิ 
นายชาญชยั สินศภุรลัน ์

บจ.กรุงไทยคอมพิวเลอรเ์ซอรว์สิเซส 2,096 5 2,089 5 100.00 นายธวชัชยั ชีวานนท ์
นพ.พลวรรธน ์วทิรูกลชิล 

บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย 0 -- 0 -- 100.00  
- 

บจ.กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี่ -- -- -- -- 76.00 - 
บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 1,780 1 3,693 1 100.00 นายชาญชยั สินศภุรลัน ์
บมจ.บลัรกรุงไทย 7,660 1 3,491 1 49.29 นางประราลี รลันป์ระสาทพร 

นายพิชิล จงสฤษดิห์วงั 

บจก. เคทีซี นาโน(1) -- -- -- -- 24.95 - 
บจก. เคทีซี พรีเพด(1) -- -- N/A N/A 24.95 - 
บจก. เคทีซี พิโก (กรุงเทพ)(1) -- -- -- -- 24.95 - 

บจ. เคทีซี พิโก (ชลบรุี)(2) -- -- -- -- -- - 
บจ. เคทีซี พิโก (ปทมุธานี)(2) -- -- -- -- -- - 
บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรปราการ)(2) -- -- -- -- -- - 

บจ. เคทีซี พิโก (สมทุรสาคร)(2) -- -- -- -- -- - 
บจ.อินฟินิธสั บาย กรุงไทย(3) -- -- N/A N/A -- นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั 

นางประราลี รลันป์ระสาทพร 
นพ.พลวรรธน ์วทิรูกลชิล 

  

12.  รายการระหว่างกัน 
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 งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

 31 ธ.ค.  63     31 ธ.ค.  62 

 เงนิให้ 
กู้ยมื 

ภาระ
ผูกพัน 

เงนิให้ 
กู้ยมื 

ภาระ
ผูกพัน 

ธนาคารถอืหุ้น 
(ร้อยละ) 

กรรมการหรือผู้บริหาร
ระดับสูงร่วมกัน 

บริษัทร่วม       
บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั 0 5 1 5 45.00 นางสาวศรณัยา เวชากลุ 
บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง  5,142 2 5,739 2 49.00 นายเอกชยั เลชะวริยิะกลุ 

นายปฏิเวช สนัละวานนท ์

บล. กรุงไทย ซีมิโก ้ 431(5) -- 605(5) -- 50.00 นายพลูพฒัน ์ศรีเปล่ง  
นายวีระพงศ ์ศภุเศรษฐ์ศกัดิ์ 
นายรวนิทร ์บญุญานสุาสน ์

บมจ.กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวลิ 1(5) 1 -- 1 50.00 นางประราลี รลันป์ระสาทพร 
นายรวนิทร ์บญุญานสุาสน ์
นายพิชิล จงสฤษดิห์วงั 

บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์(4) -- -- -- --             19.86 นายผยง ศรีวณิช  
บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) (4) -- -- -- -- 22.17   นายธวชัชยั ชีวานนท ์
หมายเหล ุ:   (1) ธนาคารลงทนุทางลรง รอ้ยละ 24.95 และลงทนุทางออ้มผ่านบรษัิท บลัรกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 75.05 

(2) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่านบรษัิท เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ) จ  ากดั ที่ถือหน้ดนบรษัิทรอ้ยละ 100 
(3) ธนาคารลงทนุทางออ้มผ่าน บจ.กรุงไทยแอดไวซเ์ซอรี ่ที่ถือหุน้ดนบรษัิทรอ้ยละ 100 

(4) บรษัิทรว่มลามเกณฑก์ารจดัท างบการเงินรวม โดยไมเ่ป็นบรษัิทดนกลุม่ธรุกิจทางการเงิน 
(5) รายการระหวา่งธนาคารและลลาดเงิน (สินทรพัย)์ 

 
 

งบการเงินเฉพาะธนาคาร 31 ธ.ค.  63 31 ธ.ค.  62   
 เงนิให้ 

กู้ยมื 
ภาระ
ผูกพัน 

เงนิให้ 
กู้ยมื 

ภาระ
ผูกพัน 

  

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน 
บรษิัทอ่ืนๆ (กิจการท่ีธนาคารถือหุน้ ลัง้แล่
รอ้ยละ 10 ขึน้ไป) 

- 
 

13 
 
1 

 
19 

  

กิจการท่ีธนาคารฯถือหุน้จากการปรบั
โครงสรา้งหนีล้ัง้แลร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

8,411 1 8,490 1   

กิจการท่ีมีบรษิัทดหญ่หรือกรรมการหรือ
ผูบ้รหิารระดบัสงูรว่มกนั 

19,263 365 30,620 127   
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รายละเอียดรวมเงินรบัฝาก รายการระหวา่งธนาคารและลลาดเงิน (หนีส้ิน) และ รายการรายไดแ้ละคา่ดชจ้่ายของ
ธนาคารจากบริษัทย่อย และบริษัทรว่ม 

  หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร 31 ธ.ค.  63 31 ธ.ค . 62 

บริษัทยอ่ย   
เงินรบัฝาก 3,553 2,595 
รายการระหวา่งธนาคารและลลาดเงิน (หนีส้นิ) 158 303 

บริษัทร่วม   
เงินรบัฝาก 276 420 

รายการระหวา่งธนาคารและลลาดเงิน (หนีส้นิ) 4,831 6,600 

บริษัทยอ่ย   
รายไดด้อกเบีย้ 123 252 
คา่ดชจ้า่ยดอกเบีย้ 12 12 
รายไดอ้ื่น 1,055 945 
คา่ดชจ้า่ยอื่น 6,321 6,827 

บริษัทร่วม 
 

  
รายไดด้อกเบีย้ 77 93 
คา่ดชจ้า่ยดอกเบีย้ 117 162 
รายไดอ้ื่น 2,426 2,410 
คา่ดชจ้า่ยอื่น 250 226 

 
12.1.2 รายการระหว่างกันของธนาคารและบริษัทร่วม บริษัทย่อย 
 รายการคา้ระหวา่งกนั 

บริษัทย่อย 

1) ธนาคารฯไดม้อบดห้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเลอรเ์ซอรวิ์สเซส จ ากัด ด าเนินการดห้บริการดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่ธนาคารฯดนสว่นท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการลามโครงการและระบบงานลา่ง ๆ ลามแผนธุรกิจของ
ธนาคารฯ โดยดห้บริการแก่ธนาคารฯเก่ียวกับการควบคุม บ ารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การดห้
ค  าปรกึษาเบือ้งลน้และฝึกอบรมดนลกัษณะลา่ง ๆ โดยบริษัทจะคิดค่าธรรมเนียมการดหบ้ริการ ลามประมาณ
การรายไดค้า่บริการจากคา่ดชจ้่าย (Cost Plus) ซึง่บริษัทคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 3,487 ลา้นบาท และ 3,545 ลา้นบาท ลามล าดบั  

2) ธนาคารฯดหบ้ริษัทย่อยดงักลา่วด าเนินการแทนธนาคารฯดนการด าเนินการลามโครงการ GFMIS ดนระยะท่ี 2 
ลั้งแล่ปี 2546 ธนาคารฯกับภาครัฐโดยส านักงานก ากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์ส  านักเลขาธิการนายกรัฐมนลรีไดล้งนามดนบันทึกความลกลงเพ่ือการรบัมอบระบบ  และ
จ่ายเงินชดเชยและค่าดชจ้่ายดนการลงทุนดนโครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครฐัสู่ระบบ
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อิเลก็ทรอนิกส ์(GFMIS) เรียบรอ้ยแลว้ เมื่อวนัท่ี 22 กนัยายน 2548 นอกจากนีภ้าครฐักบัธนาคารฯไดล้งนาม
ดนสญัญาอีกฉบบัหนึ่งว่าจา้งดหธ้นาคารฯด าเนินการดา้นระบบและการบ ารุงรกัษา ระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครฐัสูร่ะบบอิเลก็ทรอนิกส ์ซึง่บริษัทคิดคา่ธรรมเนียมการบริการจากธนาคารฯ ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 131 ลา้นบาท และ 131 ลา้นบาท ลามล าดบั  

3) ธนาคารฯรบัด าเนินการบริหารจดัการเงินดหกู้ยื้มเพ่ือการศกึษาดนดา้นของประชาสมัพนัธ ์นโยบาย ระเบียบ 
วิธีการกู ้การจ่ายเงินกู ้การจัดเก็บเอกสาร แจง้จ านวนหนี ้สถานะของหนี ้พรอ้มกบัการรบัช าระหนี ้ลิดลาม
ทวงถามหนี ้และด าเนินคดีดหแ้ก่กองทุนเงินดหกู้ยื้มเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ซึ่งธนาคารฯไดม้อบดหบ้ริษัท 
กรุงไทยกฎหมาย จ ากดั ด าเนินคดีลอ่ลกูหนีข้อง กยศ. แทนธนาคารฯ โดยธนาคารฯจ่ายคา่ธรรมเนียมส าหรบั
ปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 165 ลา้นบาท และ 590 ลา้นบาท ลามล าดบั  

4) ธนาคารฯไดม้อบหมายดหบ้ริษัท รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบริการ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการดหบ้ริการ
รบั-สง่เงินสด เงินลราลา่งประเทศ/ลราสารลา่งประเทศ/ลราสารทางการเงิน และ/หรือทรพัยส์ินของธนาคารฯ 
ดหบ้ริการบริหารศนูยฝึ์กอบรมของธนาคารฯ ดหบ้ริการบริหารอาคารของธนาคารฯ และบริการอื่น ๆ ส  าหรบัปี
สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีค่าดชจ้่ายเป็นจ านวน 2,317 ลา้นบาท และ 2,371 ลา้นบาท 
ลามล าดบั  

5) ธนาคารฯมีค่าดชจ้่ายจากการดชบ้ริการกบับริษัทย่อย [รวมค่าธรรมเนียมท่ีกล่าวดน ขอ้ 1) ถึง 3)] ส  าหรบัปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 เป็นจ านวน 6,321 ลา้นบาท และ 6,828 ลา้นบาท ลามล าดบั ลาม
อลัราท่ีลกลงระหวา่งกนั  

6) ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมดหบ้ริการลามสญัญากบับริษัทย่อย ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
และ 2562 จ านวน 797 ลา้นบาท และ 857 ลา้นบาท ลามล าดบั  

7) ธนาคารฯมีรายไดค้่าเช่าจากการดหบ้ริษัทย่อยเช่าดชพื้น้ท่ี ส  าหรบัปีสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
เป็นจ านวน 3 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ลามล าดบั ลามอลัราท่ีลกลงระหวา่งกนั  

การคดิค่าตอบแทนระหว่างกัน 

รายไดค้า่ดชจ้่ายระหว่างธนาคารฯกบับริษัทย่อยจ่ายลามอลัราท่ีลกลงกนั โดยระบุจ านวนเงินดนสญัญาและ
บางรายการก าหนดจ านวนเงินท่ีจะจ่าย ลามระบบ Cost Plus รายการระหว่างบริษัทย่อยดนการจัดท า          
งบการเงินรวมไดล้ดัรายการระหวา่งกนัแลว้ 

บริษัทร่วม 

ธนาคารฯมีรายไดค้่าธรรมเนียมการดหบ้ริการดา้นงานสนับสนุนลามสัญญาดหบ้ริการดา้นงานสนับสนุน 
ส  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 จ านวน 2,426 ลา้นบาท และ 2,410 ลา้นบาท ลามล าดบั 
ลามอลัราท่ีลกลงระหวา่งกนั  
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 นโยบายการก าหนดราคาระหวา่งกนั 
เพ่ือเป็นการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจจะเกิดขึน้จากการท ารายการกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  ธนาคาร

ไดก้ าหนดดหด้ชร้าคาลลาดหรือราคายลุิธรรมดนการท าธุรกรรมทกุประเภท ยกเวน้มีกฎเกณฑข์องสถาบนัก ากบัก าหนดไวเ้ป็น
อย่างอ่ืน ก็จะถือดหเ้ป็นไปลามกฎเกณฑด์งักลา่ว 

12.2  ความจ าเป็นและสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน 
รายการระหว่างกนัหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัท่ีเกิดขึน้ดนปี 2563 เป็นรายการธุรกิจปกลิหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจ

ปกลิของธนาคาร และรายการดงักลา่วมีเง่ือนไขการคา้ทั่วไปเช่นเดียวกบัรายการท่ีธนาคารกระท ากบับุคคลภายนอก โดยรายการ
ระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเกิดขึน้นั้นมีความจ าเป็นเพ่ือการด าเนินธุรกิจและสนับสนุนการด าเนินธุรกิจ โดย
ธนาคารไดพิ้จารณารายการระหว่างกันของธนาคารหรือบริษัทย่อย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนข์อง
ธนาคารหรือบริษัทย่อยแลว้ เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นไปลามลกัษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารไดร้บัและจ่ายค่าลอบแทนดน
ราคาลลาดหรือราคายุลิธรรม รวมทัง้ธนาคารไดม้ีการปฏิบลัิลามกฎเกณฑข์องสถาบนัก ากบั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเรื่องดงักลา่วและ
เปิดเผยขอ้มลูอย่างถกูลอ้งครบถว้นแลว้ 

12.3  มาตรการการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
ธนาคารไดด้หค้วามส าคญัลอ่การป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ากการท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการ

ท่ีเก่ียวโยงกนั โดยดนขัน้ลอนอนมุลัิการท ารายการ ธนาคารไดม้ีการพิจารณาถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ  
ซื่อสลัย ์ สจุริล  สมเหลสุมผล  มีความเป็นอิสระ  ภายดลก้รอบจริยธรรมท่ีดี   ยดึมั่นดนจรรยาบรรณของการด าเนินธุรกิจ และ
หลกับรรษัทภิบาลของธนาคาร และเพ่ือดหเ้กิดความมั่นดจไดว้า่การท ารายการระหวา่งกนั หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัดงักลา่ว
เป็นไปลามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนดของสถาบนัก ากบั  ธนาคารไดม้ีการมอบหมายดห ้“กลุม่ก ากบังานกฎเกณฑ ์ สายงานก ากบั
กฎเกณฑแ์ละกฎหมาย” ท าหนา้ท่ีก ากบัดแูลและลรวจสอบขัน้ลอนการอนมุลัิการท ารายการดงักลา่วดหเ้ป็นไปลาม
หลกัเกณฑท่ี์สถาบนัก ากบัก าหนด  

ทัง้นี ้หากรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกนัรายการดดท่ีสถาบนัก ากบัก าหนดหรือธนาคารมีระเบียบ
ปฏิบัลิว่าการท ารายการนั้นจะลอ้งได้รับการอนุมัลิจากคณะกรรมการธนาคารเพ่ือป้องกันมิดห้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์ธนาคารไดก้ าหนดขอ้พงึปฏิบลัิของกรรมการธนาคารดนส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุมลัิการท ารายการระหว่างกนั
หรือรายการที่เก่ียวโยงกนัเอาไว ้ดงันี ้

1) กรรมการลอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือ
รายการระหว่างกัน ลามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละลลาดหลกัทรพัย์ และ
ลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2) หา้มกรรมการที่มีผลประโยชนเ์ก่ียวขอ้งมีสว่นรว่มดนการพิจารณาอนมุลัิ และกรณีท่ีมีการท ารายการท่ีเก่ียวโยง
กันดหค้ณะกรรมการลรวจสอบเขา้ร่วมพิจารณาดหค้วามเห็นลามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี  และลาม
หลกัเกณฑข์องลลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

3) การดห้สินเช่ือหรือลงทุนดนกิจการท่ีกรรมการมีผลประโยชน์เก่ียวข้องจะลอ้งไดร้ับการอนุมัลิจากท่ี ประชุม
คณะกรรมการธนาคารดว้ยมลิเป็นเอกฉันท์ โดยไม่มีกรรมการผูน้ั้นเขา้ร่วมพิจารณาอนุมัลิดว้ย และเพ่ือ
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ป้องกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ลอ้งก าหนดราคาและเง่ือนไขล่างๆ ลามการคา้ปกลิของธนาคาร และ
ปฏิบลัิเหมือนลกูคา้ทั่วไป 

12.4  นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 การท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัดนอนาคลของธนาคารหรือบริษัทย่อย มีความเป็นไปไดว้่าจะ
เกิดขึน้ลามการด าเนินธุรกิจทั่วไป หากธนาคารเลง็เห็นวา่รายการที่จะกระท านัน้ก่อดหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ธนาคารและผูถื้อ
หุน้ โดยการท ารายการเหล่านัน้จะลอ้งปฏิบลัิลามขอ้ก าหนดของสถาบนัก ากบัและมาลรการที่ธนาคารไดก้ าหนดขัน้ลอนการ
อนมุลัิการท ารายการเป็นวิธีปฏิบลัิไวช้ดัเจน 

 นอกจากนี ้การท ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเก่ียวโยงกันดนอนาคล ธนาคารจะยึดถือแนวทางปฏิบลัิ เช่น
เดียว กบัการท ารายการกบัลกูคา้ทั่วไป มีเง่ือนไขทางการคา้ท่ีไมแ่ลกลา่งไปจากท่ีธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกนัพึงกระท า 
ค่าลอบแทนท่ีจ่ายหรือไดร้ับจากการท ารายการลอ้งเป็นไปลามราคาลลาดหรือราคายุลิธรรม และลอ้งเปิดเผยสารสนเทศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการที่เก่ียวโยงกนัเหลา่นัน้ดหค้รบถว้นลามหลกัเกณฑข์องสถาบนัก ากบั 
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 ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 

13.1 งบการเงนิ 

13.1.1 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชใีนปี 2561 - 2563 

 ส านกังานการตรวจเงินแผ่นดินไดต้รวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2562 ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทนุและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด มีความเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
ธนาคารส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปีขา้งตน้นี ้ โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน 

 บจ.ส านักงานอีวาย ได้ตรวจสอบ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรับปี สิน้สุดวันท่ี 31 
ธนัวาคม 2563 ซึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสว่นของเจา้ของ และงบกระแสเงินสด มีความเห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส าหรบัปี
สิน้สดุวนัเดียวกนัของแตล่ะปีขา้งตน้นี ้ โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

 

 

13.  ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคัญ 
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13.1.2 งบการเงนิโดยสรุปปี 2561 - 2563 
งบการเงินปี 2561 - 2563 ทัง้งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ ดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

สินทรัพย ์       
เงินสด 68,161  68,434 68,878 68,116   68,362  68,661 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 516,792  338,771 372,514 516,321   338,274  371,764 
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทนุ 

13,724    14,188    
สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรพัย ์  67,350 33,595 -     67,350  33,595 
สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์ 74,507  55,811 36,230 74,507   55,812  36,231 
เงินลงทนุสทุธิ 316,988  395,228 223,333 316,894   395,174  223,229 
เงินลงทนุในบรษัิทย่อยและบรษัิทรว่มสทุธิ 29,400  30,946 16,834 11,204   10,830  10,698 
เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ           

เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 2,335,241  2,090,342 2,025,130 2,252,088   2,006,349  1,948,748 
ดอกเบีย้คา้งรบัและรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 16,199  5,160 5,424 15,657   4,569  4,878 
รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบั 2,351,440  2,095,502 2,030,554 2,267,745   2,010,918  1,953,626 
หกั  รายไดร้อตดับญัชี  (399)  (469) (925)  (66)  (36) (46) 
หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู /คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาด

ว่าจะเกิดขึน้ 
(150,528)  (135,228) (133,755)  (140,590)  (126,732) (125,340) 

      หกั คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ -  (40) - -     (40) - 
รวมเงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้คา้งรบัสทุธิ 2,200,513  1,959,765 1,895,874 2,127,089   1,884,110  1,828,240 

ภาระของลกูคา้จากการรบัรอง  133 208   133  208 
ทรพัยส์นิรอการขายสทุธิ 32,659  32,183 35,983 32,569   32,176  35,913 
ท่ีดนิ  อาคารและอปุกรณส์ทุธิ 24,762  24,201 26,501 21,899   22,294  24,593 
สนิทรพัยส์ทิธิการใช ้

 

4,474    3,571    
คา่ความนิยมและสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนสทุธิ 6,005  3,900 3,944 3,894   1,398  995 
สนิทรพัยภาษีเงินไดรอตดับญัชี 5,881  8,165 5,128 3,561   5,697  2,666 
รายไดค้า้งรบั 2,599  3,487 3,837 2,070   3,193  3,627 
สนิทรพัยอ่ื์นสทุธิ 31,315  23,842 16,344 31,104   23,555  15,761 
รวมสินทรัพย ์ 3,327,780  3,012,216 2,739,203 3,226,987   2,908,358  2,656,181 
หนีส้ิน       
เงินรบัฝาก 2,463,225   2,155,865  2,039,602 2,466,780   2,158,460  2,042,948 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสทุธิ 274,567   215,823  157,396 268,425   208,240  152,000 
หนีส้นิจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 4,732   4,744  5,580 4,732   4,744  5,580 
ภาระในการสง่คืนหลกัทรพัย ์ - 67,350 33,595 -     67,350  33,595 
หนีส้นิอนพุนัธ ์ 65,471   51,869  32,345 65,471   51,869  32,345 
ตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม 86,564   96,841  95,205 44,293   51,323  50,521 
ภาระของธนาคารจากการรบัรอง -  133  208 -     133  208 
หนีส้นิตามสญัญาเช่า 4,504  - - 3,529  - - 
ประมาณการหนีส้นิ 20,287   15,240  11,838 18,741   13,776  10,735 
หนีส้นิภาษีเงินไดร้อตดับญัชี - - - -    - - 
หนีส้นิอ่ืน 53,367   56,025  49,293 46,041   48,240  40,744 
รวมหนีส้ิน 2,972,717   2,663,890  2,425,062 2,918,012   2,604,135  2,368,676 
ส่วนของเจ้าของ       
รวมสว่นของเจา้ของ 355,063   348,326  314,141 308,975  304,223 287,505 
รวมหนีส้ินและส่วนของเจ้าของ 3,327,780   3,012,216  2,739,203 3,226,987  2,908,358 2,656,181 

  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563                  

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 3 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 
รายไดด้อกเบีย้ 112,837  122,971 119,770 97,894  108,320 105,937 
คา่ใชจ้่ายดอกเบีย้ 24,494  34,655 36,081 22,996  33,161 34,561 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 88,343  88,316 83,689 74,898  75,159 71,376 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิาร 27,690  29,596 29,493 21,557  23,275 23,587 
คา่ใชจ้่ายคา่ธรรมเนียมและบรกิาร 7,162  6,359 5,831 5,184  4,706 4,197 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 20,528  23,237 23,662 16,373  18,569 19,390 
ก าไรสทุธิจากธรุกรรมเพ่ือคา้และปรวิรรตเงินตราตา่งประเทศ  3,197 3,500  3,196 3,493 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ 3,134  

 
 3,197  

 
 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 951  4,372 435 942  4,375 435 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย 2,060  1,425 1,130 -    - - 
รายไดจ้ากเงินปันผล 376  496 453 2,349  2,475 1,860 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 6,856  4,615 

125,658 

4,352 3,706  1,111 655 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 122,248  125,658 117,221 101,465  104,885 97,209 
คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน 28,466  31,390 29,226 22,993  25,484 23,635 
คา่ตอบแทนกรรมการ 298  109 93 68  65 58 
คา่ใชจ้่ายเก่ียวกบัอาคารสถานท่ีและอปุกรณ ์ 8,896  8,942 8,792 5,307  5,327 5,067 
คา่ภาษีอากร 3,798  4,363 4,303 3,298  3,802 3,789 
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 1,538  7,219 269 1,542  7,261 255 
อ่ืนๆ 10,469  10,451 10,405 13,753  13,538 13,501 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ๆ 53,465  62,474 53,088 46,961  55,477 46,305 
ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ /หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และ
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 44,903  23,814 26,192 38,428  17,504 20,500 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 23,880  39,370 37,941 16,076  31,904 30,404 
ภาษีเงินได ้ 4,441  7,232 6,852 2,784  5,578 5,303 
ก าไรสุทธิ 19,439  32,138 31,089 13,292  26,326 25,101 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน       

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในตราสารหนีด้ว้ยมลูคา่
ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

895 - - 905 - - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - 1,586 219 - 1,606 210 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการด าเนินงานใน

ตา่งประเทศ 
44 (16) (207) 44 (16) (207) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการปอ้งกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด 170 - - 170 - - 
ก าไร (ขาดทนุ) จากตน้ทนุการปอ้งกนัความเสี่ยงรอตดับญัชี 90 - - 90 - - 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่ม (1,556) 12,824 (2,806) - - - 
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (จดัรายการใหม่ฯ) (240) (317) (44) (242) (321) (42) 
การเปล่ียนแปลงในสว่นเกินทนุจากการตีราคาสนิทรพัย ์ - (181) (8) - (181) (8) 
สว่นแบ่งก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนในบรษัิทรว่ม (ภายใตว้ิธีสว่นได้
ส  าหรบัรายการท่ีไม่จดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้นเสีย) ก าไร
หรือขาดทนุในภายหลงั (1,204) - - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน (1,994) - - (1,820) - - 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัฯ (806) (990) 1,122 (763) (865) 1,063 
       
       



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563                  

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 4 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม 

 

งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 

2563 2562 2561 2563 2562 2561 
ภาษีเงินไดเก่ียวกบัก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืน (ไม่จดัรายการใหม่ฯ) 525 234 (223) 516 209 (211) 
รวมก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็อ่ืนสทุธิ (4,076) 13,140 (1,947) (1,100) 432 805 
ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็รวม 15,363 45,278 29,142 12,192 26,758 25,906 
การแบ่งปันก าไรสุทธิ       
สว่นท่ีเป็นของบรษัิทใหญ่ 16,732 29,284 28,491 13,292 26,326 25,101 
สว่นท่ีเป็นของสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ 2,707 2,854 2,598 - - - 
ก าไรต่อหุ้นของผู้ถอืหุ้นบริษัทใหญ่       
ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 1.20 2.09 2.04 0.95 1.88 1.80 

  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563                  

ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 5 

 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้ 23,880 39,370 37,941 16,076 31,904 30,404 
รายการปรบักระทบก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินไดเ้ป็น       
เงินสดรบั (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน       
คา่เสื่อมราคาและรายจา่ยตดับญัชี 5,026  2,764  2,745 3,358  1,326  1,265 

 
ผลขาดทนุดา้นเครดติท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ 44,903 - - 38,428 - - 
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ -  23,814  26,192 -  17,504  20,500 
สว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สีย (2,060)  (1,425) (1,130) - - - 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายสนิทรพัย ์ 6  20  (44) - (3) (36) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ (951)  (4,415) (426) (951)  (4,415) (426) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ -  (362) (75) -  (362) (75) 
(ก าไร) ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจากเครื่องมือทางการเงิน 

ท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 

(1,642) - - (1,705) - - 

(โอนกลบั) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย 1,538  7,219  269 1,541  7,261  255 
(โอนกลบั) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ -  43  (9) 10  39  (9) 
(โอนกลบั) ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยอ่ื์น 424  156  545 424  156  545 
สว่นเกิน (สว่นลด) มลูคา่เงินลงทนุตดับญัชี 405  (142) (93) 400  (134) (89) 
(ก าไร) ขาดทนุจากการแปลงคา่เงินตราตา่งประเทศ (2,295)  5,381  (696) (2,295)  5,381  (696) 
ประมาณการหนีส้นิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 1,305  2,354  111 1,131  2,176  274 
รายไดค้า้งรบัอ่ืน (เพิ่มขึน้) ลดลง (748)  680  (477) (513)  764  (556) 
คา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายอ่ืนเพิ่มขึน้ (ลดลง) (699)  (245) 2,075 145 (389) 2,030 
 69,092   75,212 66,928 56,049  61,208  53,386 
รายไดด้อกเบีย้สทุธิ (88,342)  (88,316) (83,689) (74,898)  (75,159) (71,376) 
รายไดเ้งินปันผล (376)  (496) (453) (2,349)  (2,475) (1,860) 
เงินสดรบัดอกเบีย้ 96,554  123,038  119,843 87,804  108,430  106,035 
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (27,675)  (34,043) (35,455) (26,166)  (32,515) (34,016) 
เงินสดรบัเงินปันผล 658  748  668 2,348  2,474  1,859 
เงินสดรบัคืนภาษีเงินได ้ 160 - - - - - 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได ้ (6,125)  (9,264) (6,281) (4,805)  (7,481) (4,717) 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสนิทรพัยแ์ละ
หนีส้นิด  าเนินงาน 

43,946 66,879 61,561 37,983 54,482 49,311 

สนิทรพัยด์  าเนินงาน (เพิ่มขึน้) ลดลง       

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (179,596)  33,612  176,988 (179,622)  33,359  177,248 
สนิทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทนุ 

39,244 - - 38,842 - - 

สทิธิในการเรียกคืนหลกัทรพัย ์ -  (33,755) 24,927 -  (33,755) 24,927 
สนิทรพัยต์ราสารอนพุนัธ ์ (12,358)  (19,581)  (2,396) (12,358)   (19,581)  (2,389) 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พ่ือคา้ -  (25,710) (14,929) -  (25,710) (14,926) 
เงินใหส้นิเช่ือ (268,494)  (91,758) (106,479) (270,687) (77,472) (97,747) 
ทรพัยส์นิรอการขาย 6,293  1,448  855 6,250  1,340  861 
สนิทรพัยอ่ื์น (8,935)  (9,057) 2,819 (8,874)  (9,352) 1,684 

หนีส้นิด  าเนินงานเพิ่มขึน้ (ลดลง)       
เงินรบัฝาก 307,360  116,263  (31,273) 308,320 115,512 (30,646) 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 58,642  58,426  (71,295) 60,083 56,240 (67,067) 
หนีส้นิจ่ายคืนเม่ือทวงถาม (12) (836) 288 (12) (836) 288 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 6 

งบกระแสเงนิสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร 
2563 2562 2561 2563 2562 2561 

ภาระในการสง่คืนหลกัทรพัย ์ -  33,755  (24,927) - 33,755 (24,927) 
หนีส้นิตราสารอนพุนัธ ์ 13,731  19,523   2,061  13,731  19,523   2,061  
หนีส้นิอ่ืน 

 

 

 

 

4,410  4,983   1,308  4,611  5,560   598  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 4,231 154,192 19,508 (1,733) 153,065 19,276 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินสดจ่ายในการซือ้ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ย
มลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

(185,121) - - (184,969) - - 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายตราสารหนีแ้ละตราสารทนุท่ีวดั
มลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อ่ืน 

211,772 - - 211,057 - - 

เงินสดจ่ายในการซือ้ตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดั
จ าหน่าย 

(2,156) - - (512) - - 

เงินสดรบัจากการจ าหน่ายตราสารหนีท่ี้วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุ
ตดัจ าหน่าย 

1,487 - - 634 - - 

เงินสดจ่ายในการซือ้หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย - (291,295) (150,051) - (291,941) (150,702) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย -  147,236  112,268 -  147,879  112,268 
เงินสดจ่ายในการซือ้ตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด -  (2,197) (2,504) -  (1,181) (974) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนด - 2,817 42,508 -  1,759  41,513 
เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุทั่วไป -  (524) (363) -  (524) (363) 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุทั่วไป -  265  295 -  265  295 
เงินสดจ่ายในการซือ้เงินลงทนุในบรษัิทย่อย/รว่ม (1)  (117) - (383)  (145) - 
เงินสดรบัจากการจ าหน่ายเงินลงทนุในบรษัิทย่อย/รว่ม -  427  - -  427  - 
เงินสดจ่ายในการซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (2,963)  (949) (679) (2,734)  (585) (264) 
เงินสดจ่ายในการซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ (2,893)  (2,926)  (1,269) (1,854)  (2,152)  (612) 
เงินสดรบัจากการขายท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ ์ 10  31  100 6  3  35 
เงินสดจ่ายซือ้หุน้จากสว่นไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ (170) - - - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 19,965 (147,232) 305 21,245 (146,195) 1,196 
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินสดรบัจากตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้มระยะยาว 3,971  30,115  9,065 471 24,000 - 
เงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้มระยะยาว (14,540)  (26,394) (24,146) (7,794) (21,113) (16,410) 
เงินสดจ่ายช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ (2,264) - - (1,950) - - 
เงินสดจ่ายปันผลหุน้สามญั (10,524)  (10,035) (8,525) (10,524) (10,035) (8,525) 
เงินสดจ่ายปันผลหุน้บรุมิสทิธิ (5)  (5) (4) (5) (5) (4) 
เงินสดจ่ายปันผลใหส้ว่นไดเ้สียไม่มีอ านาจควบคมุ (1,151)  (1,069) (691) - - - 

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (24,513)  (7,388) (24,301) (19,802) (7,153) (24,939) 

ก าไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคา่งบการเงนิจากการด าเนินงานใน
ตา่งประเทศ 

44  (16) (207) 44  (16) (207) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิ (273)  (444) (4,695) (246)  (299) (4,674) 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 68,434  68,878  73,573 68,362  68,661  73,335 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัสิน้ปี 68,161  68,434  68,878 68,116  68,362  68,661 
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13.1.3 อัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญปี 2561 – 2563 

อตัราสว่นทางการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยในปี 2561 – 2563 ในดา้นความสามารถในการท าก าไร ประสทิธิภาพ
การด าเนินงาน วิเคราะหน์โยบายทางการเงิน และคณุภาพสินทรพัย ์

 หน่วย : รอ้ยละ 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทย่อย 
  31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    
อตัราก าไรขัน้ตน้   74.77   70.26  69.04 
อตัราก าไรสทุธิ   10.87   17.57  17.90 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้   4.91   9.09  9.60 
อตัราดอกเบีย้รบั   3.72   4.48  4.47 
อตัราดอกเบีย้จ่าย   0.92   1.45  1.53 
สว่นตา่งอตัราดอกเบีย้  2.80   3.03  2.94 
อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุ   1.29   1.78  1.96 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัรารายไดด้อกเบีย้สทุธิตอ่สินทรพัย ์  2.79   3.07  2.99 
อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์  0.53   1.02  1.02 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์(เท่า)  0.05   0.06  0.06 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Ratio)    

อตัราสว่นหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ (เท่า)  8.37   7.65  7.72 
อตัราสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินกูยื้ม   91.40   92.58  94.57 
อตัราสว่นเงินใหกู้ต้อ่เงินฝาก   94.79   96.94  99.25 
อตัราสว่นเงินฝากตอ่หนีส้ินรวม   82.86   80.93  84.11 
อตัราการจ่ายเงินปันผล(1)   -    40.00    40.00 

อัตราส่วนคุณภาพของสินทรัพย ์(Asset Quality Ratio)    

อตัราสว่นคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตอ่สินเช่ือรวม   6.40   6.46  6.59 
อตัราสว่นหนีส้ญูตอ่สินเช่ือรวม   1.91   1.14  1.29 
อตัราสว่นเงินใหส้ินเช่ือดอ้ยคณุภาพตอ่สินเช่ือรวม   3.81   4.33  4.53 
อตัราสว่นดอกเบีย้คา้งรบัตอ่สินเช่ือรวม   0.69   0.25  0.27 
(1) อตัราการจ่ายเงินปันผล ปี 2563 รอการอนมุตัจิากการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ภายในเดือนเมษายน 2564 

หมายเหต ุสตูรการค านวณอตัราส่วนตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
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14.1 ภาวะเศรษฐกจิและอุตสาหกรรมทีม่ีผลต่อการด าเนินงาน  

หน่วย : รอ้ยละ 
ดัชนีเศรษฐกจิ Y2561 Y2562 Q1/2563 Q2/2563 Q3/2563 Q4/2563  Y2563 

การเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมใน

ประเทศ (GDP) 

4.2 2.4 -2.0 -12.1 -6.4 -4.2 -6.1 

การเติบโตของมูลค่าการส่งออก

สินคา้ (ดอลลารส์รอ.)  

7.9 -3.3 1.4 -17.7  -1.5 -6.6 

การเติบโตของมลูคา่การน าเขา้สินคา้ 

(ดอลลารส์รอ.) 

14.2 -5.6 -1.0 -23.4  -5.9 -13.5 

การลงทนุภาคเอกชน  3.9 4.1 -5.4 -15.0 -10.7 -3.3 -8.4 

การอปุโภคบริโภคภาคเอกชน 4.6 4.5 2.7 -6.8 -0.6 0.9 -1.0 

สดัสว่นหนีภ้าคครวัเรือนตอ่ GDP 78.4 79.9 80.3 84.1 86.7 n.a. n.a. 
ที่มา : ส  านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และธนาคารแหง่ประเทศไทย 

เศรษฐกิจโลกในปี 2563 เขา้สู่ภาวะถดถอย จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยท่ีส่งผลต่อ
ภาวะแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ โดยกองทุนการเงินระหว่างประเทศประมาณการ เศรษฐกิจโลกปี 2563 หดตวัจากปีก่อนถึง 
รอ้ยละ 3.5 ซึ่งเป็นการหดตัวรุนแรงท่ีสุดนับตัง้แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต ่าครัง้ใหญ่ (Great Depression) ซึ่งการถดถอยของ
เศรษฐกิจโลก รวมทัง้มาตรการป้องกนัการแพรร่ะบาดสง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจไทยท่ีโครงสรา้งระบบเศรษฐกิจพึ่งพาตา่งประเทศ
สงู โดยเฉพาะภาคการท่องเท่ียวและการส่งออก นอกจากนัน้ มาตรการควบคมุการแพร่ระบาดยงัไดจ้  ากัดกิจกรรมเศรษฐกิจใน
ประเทศจนกระทบต่ออปุสงคใ์นประเทศ ต่อเน่ืองไปถึงการจา้งงาน จากผลกระทบดงักล่าว ท าใหเ้ศรษฐกิจไทยปี 2563 หดตวัท่ี
รอ้ยละ 6.1 จากปีก่อน เศรษฐกิจที่เขา้สู่ภาวะถดถอยส่งผลกระทบไปในวงกวา้ง ท าใหร้ฐับาลด าเนินมาตรการใหค้วามช่วยเหลือ
ต่อภาคธุรกิจและประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบ ทัง้มาตรการดา้นการสาธารณสุข มาตรการเยียวยาและชดเชยผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
และมาตรการฟ้ืนฟเูศรษฐกิจและสงัคม ผ่านพระราชก าหนด ใหอ้  านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพ่ือแกไ้ขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสงัคม ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 วงเงินกูไ้ม่เกิน 1 ลา้นลา้น
บาท  และในสว่นของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีการก าหนดมาตรการร่วมกบัสถาบนัการเงินในการช่วยเหลือลกูหนี ้อาทิ 
ปรบัโครงสรา้งหนี ้พกัช าระหนี ้ชะลอการช าระหนี ้สนบัสนุนสินเช่ือใหม่ (Soft loan) รวมถึงเสริมสภาพคล่องเพ่ือดแูลเสถียรภาพ
ตลาดตราสารหนีภ้าคเอกชน ประกอบกับนโยบายทางการเงินท่ีผ่อนคลาย โดยการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบายลงไปท่ี  
รอ้ยละ 0.5 

14. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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นอกเหนือจากประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งกดดันผลการด าเนินงานและสรา้งความท้าทายต่อการบริหารความเสี่ยงแลว้ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ท่ีเร็วกว่าคาด 
ภายใตปั้จจยัเรง่จากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 และมาตรการ Social distancing จนน าไปสู่วิถีปกติใหม่ หรือ New normal 
เป็นสิ่งท่ีอาจส่งผลต่อรายไดแ้ละรูปแบบการด าเนินธุรกิจของธนาคารและลูกคา้ อย่างไรก็ดี ธนาคารไดเ้ตรียมความพรอ้มและ
ก าหนดแผนปฏิบตัิการตา่งๆ เพ่ือรองรบัความทา้ทายดงักลา่วอย่างตอ่เน่ือง  

14.2 ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทยีบกับ
อุตสาหกรรม  
(ใชง้บการเงินเฉพาะธนาคารเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัคา่เฉลี่ยอตุสาหกรรม ซึง่ ธปท. น าเสนอขอ้มลูตามงบการเงินเฉพาะเทา่นัน้) 

• เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ ขยายตวัรอ้ยละ 12.9 สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมท่ีขยายตัว 
รอ้ยละ 5.4 เรง่ขึน้จากท่ีเติบโตรอ้ยละ 1.8 ในปีก่อน ตามการใชส้ินเช่ือของภาครฐั และธุรกิจขนาดใหญ่ 

• เงินฝาก เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.3 สงูกว่าค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 9.6 เทียบกบัปีก่อนท่ีขยายตวัรอ้ยละ 4.2 
โดยเฉพาะจากเงินฝากออมทรพัยแ์ละกระแสรายวนั (CASA) 

• ก าไรสุทธิ ลดลงรอ้ยละ 49.5 โดยค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมลดลงรอ้ยละ 46.4 จากท่ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 30.7 ในปีก่อน 
เน่ืองจาก ธพ. ตัง้ส  ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  ในระดับสูงอย่างต่อเน่ือง ขณะท่ีรายไดด้อกเบีย้สุทธิลดลง 
รอ้ยละ 0.3 โดยคา่เฉลี่ยอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 3.3 สว่นรายไดค้่าธรรมเนียมและบริการสทุธิลดลงรอ้ยละ11.8 โดยค่าเฉลี่ย
อตุสาหกรรมหดตวัรอ้ยละ 10.0 

• NPLs เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.1  ทัง้นี ้ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมเพ่ิมขึน้รอ้ยละ12.5 เร่งขึน้จากปีก่อนท่ีเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 4.8 จาก
ผลกระทบของเศรษฐกิจถดถอย ขณะท่ีสดัสว่น NPLs/Loan อยู่ท่ีรอ้ยละ 3.79 ลดลงจากรอ้ยละ 4.33 ในปีก่อน ในขณะท่ีค่าเฉลี่ย
อตุสาหกรรมอยู่ท่ีรอ้ยละ 3.11 สงูกวา่ในปีก่อนท่ีอยู่ท่ีรอ้ยละ 2.98 

• เงินกองทุนรวม ลดลงรอ้ยละ 0.3 โดยมี Total Capital Ratio ท่ีรอ้ยละ 18.76 ทัง้นี ้ค่าเฉลี่ยอตุสาหกรรมเพ่ิมขึน้ 
รอ้ยละ 5.24 สง่ผลให ้Total Capital Ratio อยู่ในระดบัแข็งแกรง่ท่ีรอ้ยละ 20.13 ยงัคงสงูกวา่เกณฑข์ัน้ต  ่าท่ี ธปท. ก าหนด  

14.3 รายจ่ายเพือ่ท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (รายจ่าย R&D) (โดยรายจ่ายดังกล่าวสามารถ
น ามาลดหย่อนภาษีเงนิได้นิตบุิคคลได้)  

 ในปี 2563 ธนาคารไมม่ีรายจ่ายเพ่ือท าการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและนวตักรรมท่ีจะน าไปใชส้ิทธิประโยชนท์างภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร (ฉบบัท่ี 598) พ.ศ. 2559 
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14.4 ค าอธิบายและการวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด าเนินงาน (เปรียบเทยีบ ปี 2563 และ 2562)  

ภาพรวมการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อยประจ าปี 2563 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานในปี 2563 เท่ากับ 68,783 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.9 จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน โดยรายไดด้อกเบีย้สทุธิอยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2562 ท่ามกลางสภาวะดอกเบีย้นโยบายและอตัราดอกเบีย้
เงินใหส้ินเช่ือท่ีปรบัลดลงอย่างต่อเน่ือง  โดยมีรายไดด้อกเบีย้พิเศษท่ีเพ่ิมขึน้  (“รายไดด้อกเบีย้พิเศษ” จากเงินใหส้ินเช่ือจากการ
ไดร้ับเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาดทรัพยส์ินหลักประกันจ านอง) การขยายตวัของสินเช่ืออย่างระมัดระวัง และตน้ทุน
ทางการเงินท่ีลดลง ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบีย้ดังกล่าว ทั้งนี ้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ท่ี
ก่อใหเ้กิดรายได ้(NIM) ลดลงเป็น รอ้ยละ 2.91 จากรอ้ยละ 3.22 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลกัจากการปรบัลด
อตัราดอกเบีย้ ทัง้นี ้ค่าใชจ้่ายจากการด าเนินงานลดลงมากถึงรอ้ยละ 14.4 แมว้่ารายไดท่ี้มิใช่ดอกเบีย้ไดป้รบัลดลง ส่งผลให ้
Cost to Income ratio เท่ากบัรอ้ยละ 43.73 ลดลงจากรอ้ยละ 49.72 ในปี 2562  

ธนาคารและบริษัทย่อยไดท้ยอยตัง้ส  ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระดบัท่ีสูง จ านวน 44,903 ลา้น
บาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 88.6 จากหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ ในปี 2562 โดยพิจารณาอย่างรอบคอบถึงปัจจยัแวดลอ้มในการด าเนิน
ธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง และภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัและมีความไม่แน่นอนสงูท่ีอาจส่งผลต่อคณุภาพสินเช่ือ ท าให้
อตัราส่วน Coverage Ratio ณ 31 ธันวาคม 2563 เพ่ิมขึน้เป็นรอ้ยละ 147.3 จากรอ้ยละ 131.8 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ควบคู่
กบัการบริหารจดัการคณุภาพสินทรพัยข์องธนาคารโดยมีอตัราส่วนสินเช่ือดอ้ยคณุภาพก่อนหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเช่ือ
รวม (NPLs Ratio-Gross) เท่ากบั รอ้ยละ 3.81 ลดลงจากรอ้ยละ 4.33 ณ 31 ธนัวาคม 2562  

จากผลประกอบการดงักลา่วและการตัง้ส  ารองผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระดบัสงูส่งผลใหธ้นาคารและ
บริษัทย่อยมีก าไรสทุธิสว่นท่ีเป็นของธนาคาร เท่ากบั 16,732 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 42.9 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีอตัราสว่นเงินกองทนุชัน้ท่ี 1 และอตัราส่วนเงินกองทุนทัง้สิน้ต่อสินทรพัยถ์่วงน า้หนกัตามความ
เสี่ยง เท่ากบัรอ้ยละ 15.79 และ รอ้ยละ 19.11 ตามล าดบั อยู่ในระดบัท่ีแข็งแกรง่เมื่อเทียบกบัเกณฑข์องธปท. 

ทัง้นี ้ธนาคารไดจ้ัดตัง้บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากดั (Infinitas by Krungthai) โดยเป็นบริษัทวิจัยและพฒันา
ผลิตภณัฑท์างการเงินดิจิทลัรูปแบบใหม่ มุ่งเนน้การใหบ้ริการดา้นการพฒันา Innovation & Digital Platform ต่างๆ เพ่ือเขา้สู ่
Open Banking, Virtual Digital Banking Service รวมถึง New Business Model อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือสรา้งโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ๆ  ตลอดจนผลกัดนั Platform ขนาดใหญ่ เช่น แอปพลิเคชั่นเป๋าตงั เป็นโครงสรา้งดิจิทลัพืน้ฐานของประเทศ 

นอกจากนี ้ธนาคารไดเ้ขา้ท าสญัญากับบริษัท บตัรกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยธนาคาร ตกลงท่ีจะขายหุน้ของบริษัท 
กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ ากดั คิดเป็นรอ้ยละ 75.05 การซือ้ขายหุน้ดงักล่าวจะอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขขอ้บังคบัก่อน ซึ่งรวมถึงการไดร้บั
อนมุตัิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้การเขา้ท ารายการดงักลา่วจะช่วยเพ่ิมศกัยภาพของธนาคารและบริษัทย่อย ในการใหบ้ริการ
ผลิตภณัฑเ์ช่าซือ้ส  าหรบัลกูคา้รายย่อยอย่างครบวงจร 
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ก) ผลการด าเนินงานส าหรับไตรมาสและปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ก.1) ภาพรวมผลการด าเนินงานและก าไรสทุธิ 

  หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9)  ร้อยละ 

รายไดด้อกเบีย้สทุธิ   88,343 88,316 0.0 
รายไดค้า่ธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ   20,528 23,237 (11.7) 

รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ  13,377  14,105 (5.2) 

รวมรายไดจ้ากการด าเนินงาน    122,248  125,658 (2.7) 

รวมคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินงานอื่นๆ  53,465  62,474 (14.4) 

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

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้/ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และ
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

 44,903  23,814 88.6 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนภาษีเงินได ้  23,880  39,370 (39.3) 

ภาษีเงินได ้  4,441  7,232 (38.6) 
ก าไรสทุธิ  19,439  32,138 (39.5) 
ก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนาคาร  16,732  29,284 (42.9) 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์– ROA (ร้อยละ)(2) 0.53 1.02   
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุน้ – ROE (ร้อยละ)(2) 4.91 9.09   

(1) ก าไรจากการด าเนินงานก่อนส ารอง (ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ หรอื หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ฯ) และภาษีเงินได ้
(2) ROA และ ROE ค านวณจากก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของธนาคาร ตอ่สินทรพัยเ์ฉลี่ย และสว่นของเจา้ของ (สว่นของบรษัิทใหญ่) เฉลี่ย 

ผลประกอบการปี 2563 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีก าไรจากการด าเนินงานเท่ากบั 
68,783 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 8.9 มีสาเหตหุลกัจากรายไดด้อกเบีย้สทุธิท่ีคงระดบัเดียวกบัปี 2562 ประกอบกบัค่าใชจ้่ายจาก
การด าเนินงานท่ีลดลงมาก ถึงแมว้่ารายไดท่ี้มิใช่ดอกเบีย้ปรบัลดลง ทัง้นี ้ธนาคารและบริษัทย่อยไดต้ัง้ส  ารองผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ในระดบัท่ีสงู จ านวน 44,903 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 88.6 ส่งผลใหก้ าไรสทุธิ (ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร) 
เท่ากบั 16,732 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 42.9 
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ก.2) รายไดด้อกเบีย้สทุธิ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9)  ร้อยละ 

รายได้ดอกเบีย้ 112,837 122,971 (8.2) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 3,594 7,113 (49.5) 
  - เงินลงทนุและธุรกรรมเพ่ือคา้ 435 482 (9.8) 
  - เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 4,251 4,943 (14.0) 
   - เงินใหส้ินเช่ือ 104,307 109,784 (5.0) 
  - การใหเ้ชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงิน 184 428 (57.1) 
  - อ่ืนๆ 66 221 (70.3) 
หกั ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 24,494 34,655 (29.3) 
  - เงินรบัฝาก 13,765 17,861 (22.9) 
  - รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 1,860 2,532 (26.5) 
  - เงินน าสง่ธนาคารแหง่ประเทศไทยและสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 5,687 9,978 (43.0) 

  - ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 3,080 4,085 (24.6) 
  - อ่ืนๆ 102 199 (48.5) 
รายได้ดอกเบีย้สุทธิ 88,343 88,316 0.0 
อัตราดอกเบีย้รับจากสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดรายได้ (ร้อยละ) (1) 3.72(2) 4.48(2)  

อัตราต้นทุนทางการเงิน (ร้อยละ) (1) 0.93 1.46  

รายได้ดอกเบีย้สุทธิต่อสินทรัพยท์ี่ก่อใหเ้กิดรายได้ (ร้อยละ) – NIM(1) 2.91(2) 3.22(2)  

(1) สินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรายได ้รวมสินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ; หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ รวมหนีส้ินทางการเงิน
ที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรอืขาดทนุ ในไตรมาส 1/2563 เป็นตน้ไป 

(2) หากไม่รวมรายไดด้อกเบีย้พิเศษ อัตราดอกเบีย้รบัจากสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดรายไดส้  าหรบัปี 2562 และปี 2563 อยู่ที่รอ้ยละ 4.34 และรอ้ยละ 3.56 
ตามล าดบั และ NIM ส าหรบัปี 2562 และปี 2563 อยูท่ี่รอ้ยละ 3.07 และรอ้ยละ 2.76 ตามล าดบั 

รายได้ดอกเบีย้สุทธิปี 2563 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายไดด้อกเบีย้สทุธิ เท่ากบั 
88,343 ลา้นบาท อยู่ในระดบัเดียวกนักบัปี 2562 ท่ามกลางสภาวะดอกเบีย้นโยบายและอตัราดอกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือท่ีปรบัลดลง
อย่างตอ่เน่ือง  โดยมีรายไดด้อกเบีย้พิเศษท่ีเพ่ิมขึน้  (“รายไดด้อกเบีย้พิเศษ” จากเงินใหส้ินเช่ือจากการไดร้บัเงินบางส่วนจากการ
ขายทอดตลาดทรพัยส์ินหลกัประกนัจ านอง) การขยายตวัของสินเช่ืออย่างระมดัระวงั และตน้ทุนทางการเงินท่ีลดลง ซึ่งช่วยลด
ผลกระทบจากการปรบัลดอตัราดอกเบีย้ดงักลา่ว ทัง้นี ้อตัราผลตอบแทนสทุธิตอ่สินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้(NIM) เท่ากบัรอ้ยละ 
2.91 ลดลงจากรอ้ยละ 3.22 ในช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตหุลกัจากการปรบัลดอตัราดอกเบีย้  

ทัง้นี ้ธนาคารมีรายการดอกเบีย้พิเศษจากรายไดด้อกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือจากการไดร้บัเงินบางส่วนจากการขายทอดตลาด
ทรพัยส์ินหลกัประกนัจ านองจ านวน 1,223 ลา้นบาทในไตรมาส 3/2563 จ านวน 3,524 ลา้นบาทในไตรมาส 2/2563 และจ านวน 
3,899 ลา้นบาทในไตรมาส 1/2562 (หากไมร่วมรายการพิเศษ NIM เท่ากบั 2.76 ลดลงจากรอ้ยละ 3.07 ในปี 2562) 
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ตารางการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ 

 31 ธ.ค. 63 30 ก.ย. 63 30 มิ.ย. 63 31 มี.ค.63 31 ธ.ค. 62 30 ก.ย. 62 
อตัราดอกเบีย้นโยบายของ ธปท. 
(%) 

0.50% 0.50% 0.50% 0.75% 1.25% 1.50% 
อตัราดอกเบีย้เงินฝาก(%)(1)       
   -  ออมทรพัย ์ 0.25% 0.25% 0.25% 0.50% 0.50% 0.50% 
   -  เงินฝากประจ า 3 เดือน 0.375% 0.375% 0.375% 0.60% - 0.70% 0.90% 0.90% 
   -  เงินฝากประจ า 6 เดือน 0.50% 0.50% 0.50% 0.80% - 0.90% 1.15%-1.35% 1.15%-1.35% 
   -  เงินฝากประจ า 12 เดือน 0.50% 0.50% 0.50% 0.90% - 1.00% 1.30% 1.30% 
อตัราดอกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือ(%)       
   -  MLR 5.250% 5.250% 5.250% 5.775% 6.025% 6.275% 
   -  MOR 5.820% 5.820% 5.820% 6.620% 6.870% 6.870% 
   -  MRR 6.220% 6.220% 6.220% 6.745% 6.870% 6.870% 

(1)  อตัราดอกเบีย้เงินฝากมาตรฐานส าหรบับคุคลธรรมดา 

 คณะกรรมการนโยบายการเงินประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้หดตวัมากกว่าประมาณการเดิมเน่ืองจากแนวโนม้
เศรษฐกิจโลกหดตวัรุนแรง และผลกระทบจากการควบคุมการระบาดทั่วโลก จึงปรบัลดอตัราดอกเบีย้นโยบายลงอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการปรบัลดลงในเดือนพฤศจิกายน 2562 และในปี 2563 ปรบัลดลงอีก 3 ครัง้ในเดือนกุมภาพนัธ ์เดือนมีนาคม และเดือน
พฤษภาคม เป็น 0.50% 

 ทั้งนี ้ ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ การสนับสนุนกลไกของภาครัฐ และเพ่ือช่วยเหลือ
ผูป้ระกอบการและลกูคา้รายย่อย จึงไดท้ยอยปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือ MLR MOR และ MRR ในปี 2563 ลงในเดือน
กุมภาพนัธ ์มีนาคม เมษายน และล่าสดุในเดือนพฤษภาคมท่ีผ่านมา โดยปรบัลดอตัราดอกเบีย้ เงินใหส้ินเช่ือลงรวม ดงันี ้MLR 
ลดลง 1.025% MOR ลดลง 1.05% และ MRR ลดลง 0.65% โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไดป้รบัลดอตัราน าสง่เงินสมทบกองทนุ
ฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงินของธนาคารพาณิชย ์จากเดิมอตัรา  0.46% เหลือ 0.23% ประกาศเมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 
2563  

ก.3) รายไดค้า่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ 
  หนว่ย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิม่/(ลด) 

 (TFRS 9)  ร้อยละ 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร 27,690 29,596 (6.4) 
หกั ค่าใชจ้่ายค่าธรรมเนียมและบรกิาร 7,162 6,359 12.6 

รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารสทุธิ 20,528 23,237 (11.7) 
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รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิปี 2563 เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้
คา่ธรรมเนียมและบริการสทุธิ เท่ากบั 20,528 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 11.7 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการปรบัตวัของลกูคา้ เน่ืองจาก
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทัง้การปรบัตวัโดยใชบ้ริการผ่านช่องทางดิจิทลั และปริมาณธุรกรรมท่ีลดลง ทัง้นี ้ค่าธรรมเนียม
การจดัการและคา่ธรรมเนียม Bancassurance ขยายตวัดี 

ก.4) รายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 
  หนว่ย : ลา้นบาท 
 ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9)  ร้อยละ 

ก าไร (ขาดทนุ) จากเครือ่งมือทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่
ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 

3,134 - N/A 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากธุรกรรมเพื่อคา้และปรวิรรตเงินตรา
ตา่งประเทศ 

- 3,197 N/A 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเงินลงทนุ 951 4,372 (78.2) 
สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สยี 2,060 1,425 44.6 
รายไดจ้ากเงินปันผล 376 496 (24.1) 
รายไดจ้ากการด าเนินงานอ่ืนๆ 6,856 4,615 48.5 
รวมรายไดจ้ากการด าเนินงานอื่นๆ 13,377 14,105 (5.2) 

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ปี 2563 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานอื่นๆ เท่ากบั 13,377 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5.2 ซึง่มีสาเหตหุลกัมาจากก าไรสทุธิจากเงินลงทนุท่ีไดร้บัในปี 2562 
แมว้า่มีรายไดอ้ื่นเพ่ิมขึน้จากก าไรจากการขายทรพัยส์นิรอการขาย และมีสว่นแบ่งก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีสว่นไดเ้สียท่ีเพ่ิมขึน้ 

ก.5) คา่ใชจ้่ายจากการด าเนินงานอื่นๆ 
  หนว่ย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 
 (TFRS 9)  ร้อยละ 

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัพนกังาน   28,466 31,390 (9.3) 

คา่ใชจ้า่ยเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ี และอปุกรณ ์  8,896  8,942 (0.5) 

คา่ภาษีอากร  3,798  4,363 (13.0) 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ทรพัยส์นิรอการขาย  1,538  7,219 (78.7) 

อื่นๆ(1) 10,767  10,560 2.0 

รวมคา่ใชจ้า่ยจากการด าเนินการอื่นๆ  53,465  62,474 (14.4) 

อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยตอ่รายได ้(รอ้ยละ) 43.73(2) 49.72(2)  

(1) รวมคา่ตอบแทนกรรมการ 
(2) หากไม่รวมรายการรายไดด้อกเบีย้พิเศษ การตัง้ส  ารองผลประโยชนพ์นักงานและส ารองดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขาย อตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายได้ส  าหรบัปี 

2562 และ ปี 2563 เทา่กบัรอ้ยละ 43.58 และรอ้ยละ 45.50 ตามล าดบั 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานอืน่ๆ ปี 2563 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีค่าใชจ้่ายจาก
การด าเนินงานอื่นๆ เท่ากบั 53,465 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14.4 จากรายการพิเศษส ารองดอ้ยค่าทรพัยส์ินรอการขายฯ และการ
ตัง้ส  ารองผลประโยชนพ์นกังานในปี 2562 โดยมี Cost to Income ratio เท่ากบัรอ้ยละ 43.73 ลดลงจากรอ้ยละ 49.72 ในปี 2562 
(หากไมร่วมรายการพิเศษ Cost to Income ratio เท่ากบัรอ้ยละ 45.50 เพ่ิมขึน้จากรอ้ยละ 43.58 ในปี 2562) 

ก.6) หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู 
  หนว่ย : ลา้นบาท 

 ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม/(ลด) 

 (TFRS 9)  ร้อยละ 

ผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้(1)/ หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญูฯ (2)  44,903  23,814 88.6 
(1) ผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบัรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี ้เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขใหม)่ และภาระผกูพนัที่จะใหส้นิเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 
(2) หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสญู และขาดทนุจากการดอ้ยคา่ ส  าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนีเ้ทา่นัน้ 

ส าหรับปี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยไดท้ยอยตัง้ส  ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง จ านวน 
44,903 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 88.6 จากปี 2562 โดยพิจารณาถึงปัจจัยแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเน่ือง และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ส่งผลให ้Coverage Ratio สงูขึน้เป็นรอ้ยละ 147.3 เทียบกับรอ้ยละ 131.8  
ณ 31 ธนัวาคม 2562 โดย NPL Ratio ปรบัตวัดีขึน้ 

ข) ฐานะทางการเงนิ 

ข.1) สินทรพัย ์

 สินทรพัยท์างการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ 

 ธนาคารและบริษัทย่อยมีสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ และเงินลงทุนสทุธิรวม
ตาม TFRS 9 เท่ากบั 330,712 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 2563 โดยสินทรพัยท์างการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน ประกอบดว้ย หลกัทรพัยร์ฐับาลและรฐัวิสาหกิจ รอ้ยละ 47 ตราสารหนีภ้าคเอกชน รอ้ยละ 44 ตราสารทุนในความ
ตอ้งการของตลาด รอ้ยละ 6 และหน่วยลงทุน รอ้ยละ 3 ในขณะท่ีมีเงินลงทุนสุทธิจ านวน 395,228 ลา้นบาท ณ 31 ธันวาคม 
2562 
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การจดัประเภทของสินทรพัยท์างการเงินฯ และเงินลงทนุสทุธิ    

 หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 

 (TFRS 9) 
สินทรัพยท์างการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 13,724 
เงนิลงทุนสุทธิ 316,988 

- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย 1,740 
- เงินลงทนุในตราสารหนีท้ี่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื่น 300,505 
- เงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 14,743 

รวมสินทรัพยท์างการเงนิฯ และเงนิลงทุนสุทธิ 330,712 
  

 หนว่ย : ลา้นบาท 
งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 62 

เงนิลงทุนสุทธิ  
- เงินลงทนุเพื่อคา้ 48,252 
- เงินลงทนุเผื่อขาย 344,198 
- ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 1,737 
- เงินลงทนุทั่วไป 1,041 

รวมเงนิลงทุนสุทธิ 395,228 
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 เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้  

 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลูกหนีข้องธนาคารและบริษัทย่อย (หลงัหักรายไดร้อตัดบัญชี) เท่ากับ 2,334,842 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้ 
รอ้ยละ 11.7 จากสิน้ปี 2562 โดยสว่นใหญ่เพ่ิมขึน้จากลกูคา้ภาครฐั และสินเช่ือรายย่อย  

หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพิม่/(ลด) 
 (TFRS 9)  ร้อยละ 

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้  2,335,241  2,090,342  11.7  
หกั รายไดร้อตดับญัชี  399  469 (15.2)  
บวก ดอกเบีย้คา้งรบั  16,199  5,160  214.0  
หกั คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (1)  150,528  135,268  11.3  
เงนิใหส้ินเชือ่แก่ลูกหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรับสุทธิ 2,200,513 1,959,765  12.3  
(1) คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรอื คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ

สญูและคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ตามงบการเงิน 
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เงินใหส้ินเช่ือจ าแนกตามประเภทของผูกู้ ้(งบการเงินรวม) 

    หนว่ย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 
เพิ่ม/(ลด) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

สนิเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ 639,930   27.4   650,266   31.1  (1.6) 
สนิเช่ือรฐับาลและรฐัวิสาหกิจ  367,293   15.7   182,986   8.8  100.7 
สนิเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม(1)  335,857   14.4   332,447   15.9 1.0 
สนิเช่ือรายยอ่ย  991,804   42.5   924,268   44.2  7.3 

- สนิเช่ือเพื่อที่อยูอ่าศยั  430,281   18.4   396,035   18.9  8.6 
- สนิเช่ือสว่นบคุคล  496,443   21.3   464,138   22.2  7.0 
- สนิเช่ือบตัรเครดิต  59,990   2.6   56,653   2.7  5.9 
- สนิเช่ือ KTB Leasing  5,090   0.2   7,442   0.4  (31.6) 

สนิเช่ืออื่นๆ  357   0.0   375   0.0  (4.7) 
รวมสินเชือ่ (ตามงบการเงนิ)  2,335,241  100.0  2,090,342   100.0  11.7 

(1) สินเช่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม : สินเช่ือที่ใหแ้ก่ธุรกิจที่มีจ  านวนการจา้งงาน ≤ 200 คน และจ านวนสินทรพัยถ์าวรไมร่วมที่ดิน ≤ 200 ลบ. 
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 คณุภาพสินทรพัย ์
หนว่ย : ลา้นบาท 

งบการเงินรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 

Gross NPL (1) 107,138 102,659 
Gross NPL Ratio  รอ้ยละ 3.81 รอ้ยละ     4.33 
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) (2) 157,854 135,268 
Coverage Ratio (3) รอ้ยละ 147.3 รอ้ยละ   131.8 
(1) Gross NPLs เฉพาะตน้เงินหกัรายไดร้อตดับญัชี รวมรายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน 
(2) คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) =  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบัรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินใหส้ินเช่ือแก่
ลกูหนี ้และภาระผกูพนัที่จะใหส้ินเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 
ทัง้นี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (รวม) =  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตทีค่าดวา่จะเกิดขึน้ของสินเช่ือ (รวมคา่เผ่ือการปรบั
มลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี)้ 

(3) Coverage Ratio = คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบัรายการระหวา่งตลาดเงิน เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้และภาระผกูพนัที่จะใหส้นิเช่ือ
และสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน / Gross NPLs  
ทัง้นี ้ณ 31 ธ.ค. 2562 Coverage ratio =  คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ของสินเช่ือ / Gross NPLs 

 

  หน่วย : ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

เงนิใหสิ้นเช่ือและ 
ดอกเบีย้ค้างรับ (1) 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที ่
คาดว่าจะเกิดขึน้ (2) 

จ าแนกตามประเภทการจัดชัน้   
สินทรพัยท์างการเงินที่ไมมี่การเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต  (Performing) 2,013,375 32,093 
สินทรพัยท์างการเงินที่มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส  าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดติ  (Under - 

performing) 
223,501 41,627 

สินทรพัยท์างการเงินที่มีการดอ้ยคา่ดา้นเครดิต (Non - performing) 109,407 74,204 
สินทรพัยท์างการเงินที่ใชว้ิธีอยา่งงา่ยในการค านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้
ตลอดอาย ุ(Lifetime ECL - simplified approach) (3) 

4,758 2,604 

รวม 2,351,041 150,528 

(1) เงินใหส้ินเช่ือหกัรายไดร้อตดับญัชี รวมดอกเบีย้คา้งรบั และรายไดด้อกเบีย้ที่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ 
(2) คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) ตามงบการเงิน 
(3) Lifetime ECL – simplified approach เป็นรายการของบรษัิทยอ่ยซึง่รบัรูค้า่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีต้ามสญัญาเชา่ 
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   หน่วย : ลา้นบาท 
 31 ธ.ค. 62 

งบการเงนิรวม เงนิให้สินเชื่อและดอกเบีย้
ค้างรับ 

ยอดสุทธิทีใ่ช้ในการต้ังค่า
เผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 

1. การจัดชัน้สินเช่ือ    
จดัชัน้ปกต ิ  1,923,616   883,841   13,908  
จดัชัน้กลา่วถึงเป็นพิเศษ  68,696   30,545   8,478  
จดัชัน้ต  ่ากวา่มาตรฐาน  12,780   6,429   6,433  
จดัชัน้สงสยั  12,647   4,527   4,547  
จดัชัน้สงสยัจะสญู  77,294   37,398   37,403  

รวม  2,095,033   962,740   70,769  
เงินส  ารองสว่นเกิน    64,459  

2. ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญรวม(1)    135,268  
(1) คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ตามงบการเงิน 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมี Gross NPLs ณ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 107,138 ลา้นบาท โดยมีอตัราส่วนสินเช่ือ 
ดอ้ยคณุภาพก่อนหกัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูต่อสินเช่ือรวม (NPLs Ratio-Gross) รอ้ยละ 3.81 ปรบัตวัดีขึน้อย่างต่อเน่ืองเทียบกบั  
ณ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ รอ้ยละ 4.33 อีกทั้ง ไดม้ีการพิจารณาอย่างรอบคอบ ถึงปัจจัยแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจท่ี
เปลี่ยนแปลงอย่างตอ่เน่ือง และภาวะเศรษฐกิจท่ีมีความไม่แน่นอนสงู ซึ่งอาจส่งผลต่อคณุภาพสินเช่ือ จึง ไดต้ัง้ส  ารองผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระดับสูง ส่งผลให้ Coverage Ratio เพ่ิมขึน้เป็น รอ้ยละ 147.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  
เทียบกบั รอ้ยละ 131.8 ณ 31 ธนัวาคม 2562  

ทัง้นี ้จากการท่ีธนาคารไดม้ีมาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีท่ี้ไดร้ับผลกระทบจากสถานการณท่ี์ส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยเป็นการชั่วคราวในระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ตามมาตรการช่วยเหลือท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก าหนดถึงการจดัชัน้กรณีมีการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีด้ว้ยการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ซึ่งอาจช่วยชะลอการเพ่ิมขึน้
ของลกูหนีท่ี้มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (non-performing) รวมถึงคณุภาพสินทรพัยใ์นปัจจุบนัอาจยงัไม่สะทอ้นถึงภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันดว้ยเช่นกัน  (รายละเอียดแนวทางของธปท.เรื่องแนวทางในการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนี้ท่ีไดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ระบุในส่วนท่ี 1 ขอ้ 2.5.3 นโยบายการควบคุมดูแล การอนุมัติสินเช่ือ และการ
ติดตามลกูหนี ้และ สว่นท่ี 1 ขอ้ 3.2.1 ความเสี่ยงดา้นเครดิต ขอ้ย่อย ความเสี่ยงจากสินทรพัยแ์ละภาระผูกพนัทางการเงินท่ีมีการ
ดอ้ยคา่ดา้นเครดิต (non-performing)) 
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ข.2) หนีส้ิน 

 เงินรบัฝาก 

 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรบัฝาก เท่ากับ 2,463,225 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 14.3 จาก ณ 31 ธันวาคม 2562 โดย
เพ่ิมขึน้จากเงินฝากออมทรพัย ์โดยมีสดัส่วนเงินฝากจ่ายคืนเมื่อทวงถามและเงินฝากออมทรพัยต์่อเงินฝากรวม (CASA) เท่ากับ  
รอ้ยละ 78 ทัง้นี ้สดัสว่นเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี) ต่อเงินรบัฝาก ท่ีเท่ากบัรอ้ยละ 94.79 ลดลงเมื่อเทียบ
กบั รอ้ยละ 96.94 ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 

ค) แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทุน 
    หน่วย : ลา้นบาท 

 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สินทรพัย)์ 516,792 15.5  338,771   11.2    52.5 
สินทรพัยท์างการเงินที่วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผ่านก าไรหรอืขาดทนุ 
13,724  0.4  N/A N/A N/A 

เงินลงทนุสทุธิ และเงินลงทนุในบรษัิทรว่มสทุธิ 346,388  10.4   426,174   14.2  (18.7)  

เงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หกัรายไดร้อตดับญัชี) 2,334,842  70.2   2,089,873   69.4   11.7 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู และคา่เผ่ือการปรบั

มลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้(1) 
150,528 4.5  135,268  4.5   11.3  

สินทรพัยอ่ื์นๆ 266,562  8.0   292,666   9.7  (8.9)  
สินทรัพย ์ 3,327,780  100.0   3,012,216   100.0   10.5  
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 31 ธ.ค. 63 
(TFRS 9) 

31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/(ลด) 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ ร้อยละ 

เงินรบัฝาก 2,463,225  74.0   2,155,865   71.6   14.3  
รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (หนีส้ิน) 274,566  8.2   215,823   7.2   27.2  
ตราสารหนีท้ี่ออกและเงินกูย้ืม 86,564  2.6   96,841   3.2  (10.6)  

หนีส้ินอ่ืนๆ 148,361  4.5   195,361   6.5  (24.1)  
รวมสว่นของเจา้ของ 355,064  10.7   348,326   11.5   1.9  

- สว่นของบรษัิทใหญ่ 343,466  10.3   338,287   11.2   1.5  

- สว่นไดเ้สยีที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 11,598  0.4   10,039   0.3   15.5 
หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 3,327,780  100.0   3,012,216   100.0   10.5  

อัตราส่วนเงินใหสิ้นเช่ือแก่ลูกหนี ้(หลังหกัรายได้
รอตัดบัญชี) ต่อเงนิรับฝาก (ร้อยละ) 

94.79  96.94   

(1) คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดติที่คาดวา่จะเกิดขึน้ส  าหรบัเงินใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(รวมขาดทนุจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่) หรอื คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
และคา่เผ่ือการปรบัมลูคา่จากการปรบัโครงสรา้งหนี ้ตามงบการเงิน 

แหลง่เงินทนุท่ีส  าคญัของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดว้ยเงินรบัฝากรอ้ยละ 74.0 และแหล่ง
เงินทนุอื่นๆ อาทิ สว่นของเจา้ของ การกูยื้มระหวา่งธนาคาร และตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม โดยตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม
ลดลงจากสิน้ปี 2562 เน่ืองจากมีการไถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ านวน 1 พนัลา้นริงกิตมาเลเซีย ทัง้นี ้ธนาคาร
ใชเ้งินทุนรอ้ยละ 70.2 ในการใหส้ินเช่ือแก่ลกูหนี ้(หลงัหกัรายไดร้อตดับญัชี) ใชเ้งินทุนรอ้ยละ 15.5 ในรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสทุธิ และใชเ้งินทนุรอ้ยละ 10.4 ในเงินลงทนุสทุธิและเงินลงทนุในบริษัทรว่มสทุธิ 

ส่วนของเจ้าของ 
ส่วนของเจ้าของรวม (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) ณ 31 ธนัวาคม 2563 เท่ากบั 343,466 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 1.5 

เม่ือเทียบกบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  
มูลค่าหุ้นทางบัญชี (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) เท่ากับ 24.57 บาทต่อหุ้น เพ่ิมขึน้จาก 24.20 บาทต่อหุน้ ณ วันท่ี  

31 ธนัวาคม 2562  
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ง) เงนิกองทุนตามกฎหมาย 
 เงินกองทนุตามกฎหมาย (กลุม่ธุรกิจทางการเงิน) 

     หน่วย : ลา้นบาท 

กลุ่มธุรกิจทางการเงิน(1) 

31 ธ.ค. 63(3) 

(TFRS 9) 
อัตราขัน้ต ่าที่
ก าหนดโดย 

ธปท. 
ส าหรับปี 2563 
(ร้อยละ) (2) 

31 ธ.ค. 62(3) อัตราขัน้ต ่าที่
ก าหนดโดย

ธปท. 
ส าหรับปี 2562 
(ร้อยละ) (2) 

 
 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของ
เจา้ของ 

314,467 15.73 >8.000 304,705 15.19 >7.500 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 315,755 15.79 >9.500 305,805 15.24 >9.000 
เงินกองทนุชัน้ที่ 2 66,349   75,534   
รวมเงินกองทนุ 382,104 19.11 >12.000 381,339 19.01 >11.500 
สินทรพัยถ์่วงน า้หนกัตามความเสี่ยง 1,999,516   2,006,423   

(1) งบการเงินภายใตห้ลกัเกณฑก์ารก ากบัดแูลกลุม่ธุรกิจทางการเงิน จดัท  าภายใตห้ลกัเกณฑธ์นาคารแหง่ประเทศไทย โดยกลุม่ธุรกิจทางการเงินนีจ้ะไม่
รวมถึงบรษัิทที่ ประกอบธุรกิจประกนัภยัหรอืประกนัชีวิต และบรษัิทที่ถือหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 50 

(2) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์  ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิม เพื่อรองรบัผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation 
Buffer) โดยใหท้ยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมจากอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต  ่าอีกมากกวา่ 0.625% ในแตล่ะปี ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้
ไป จนครบซึง่มากกวา่ 2.50% ในวนัที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบวุา่ธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคาร
พาณิชยท์ี่มีนยัตอ่ความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดใหต้อ้งมีอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต  ่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมเพ่ือรองรบัความ
เสียหายส าหรบัธนาคารพาณิชยท์ี่มีนยัความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยใหธ้นาคารทยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพิ่ม
เพ่ือรองรบัความเสียหายส าหรบัธนาคารพาณิชยท์ี่มีนยัตอ่ความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่รอ้ยละ 0.5 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 
2562 และด ารงเพิ่มเป็นรอ้ยละ 1 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

(3) ขอ้มลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ที่จดัท  าตามเกณฑแ์ละวธีิการตามประกาศธปท.  
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 เงินกองทนุตามกฎหมาย (งบเฉพาะธนาคาร) 
     หน่วย : ลา้นบาท 

งบเฉพาะธนาคาร(1) 

31 ธ.ค. 63(2) 
(TFRS 9) 

อัตราขัน้ต ่าที่
ก าหนดโดย

ธปท. 
ส าหรับปี 2563 
(ร้อยละ) (1) 

31 ธ.ค. 62(2) อัตราขัน้ต ่าที่
ก าหนดโดย

ธปท. 
ส าหรับปี 2562 
(ร้อยละ) (1) 

 
 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

 
 

จ านวน 

อัตรา 
เงนิกองทุน 

ต่อสินทรัพยเ์ส่ียง 
(ร้อยละ) 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1 ที่เป็นสว่นของ
เจา้ของ 

 293,683 15.35 >8.000 285,462 14.80 >7.500 

เงินกองทนุชัน้ที่ 1  293,683 15.35 >9.500 285,462 14.80 >9.000 
เงินกองทนุชัน้ที่ 2  65,332    74,616   
รวมเงินกองทนุ   359,015 18.76 >12.000 360,078 18.66 >11.500 
สินทรพัยถ์่วงน า้หนกัตามความเสี่ยง  1,913,769    1,929,176   

(1) ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยด์  ารงอตัราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่ม เพื่อรองรบัผลขาดทนุในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) 
โดยใหท้ยอยด ารงอตัราสว่นเงินกองทนุสว่นเพ่ิมจากอตัราสว่นเงินกองทนุขัน้ต  ่าอีกมากกวา่ 0.625% ในแตล่ะปี ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป จนครบ
ซึง่มากกวา่ 2.50% ในวนัที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี ้ตามประกาศ ธปท. ที่สนส.16/2560 และ 17/2560 ระบวุา่ธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชยท์ี่มีนัย
ต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ และก าหนดใหต้อ้งมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต  ่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัควา มเสียหายส าหรบั
ธนาคารพาณิชยท์ี่มีนยัความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ (Higher loss absorbency) โดยใหธ้นาคารทยอยด ารงอัตราส่วนเงินกองทนุส่วนเพิ่มเพื่อรองรบัความ
เสียหายส าหรบัธนาคารพาณิชยท์ี่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเทศ ที่รอ้ยละ 0.5 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 และด ารง
เพ่ิมเป็น รอ้ยละ 1 ของสินทรพัยเ์สี่ยงทัง้สิน้ ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้ไป 

(2) ขอ้มลูเงินกองทนุและอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรพัยเ์สี่ยง เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ที่จดัท  าตามเกณฑแ์ละวิธีการตามประกาศธปท. 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ เท่ากับ 314,467 ลา้นบาท  
(รอ้ยละ 15.73 ของสินทรัพยถ์่วงน า้หนักตามความเสี่ยง) และมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 เท่ากับ 315,755 ลา้นบาท (รอ้ยละ 15.79  
ของสินทรพัยถ์่วงน า้หนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทัง้สิน้เท่ากับ 382,104 ลา้นบาท (รอ้ยละ 19.11 ของสินทรพัยถ์่วง
น า้หนกัตามความเสี่ยง) 
 ณ 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ และมีเงินกองทุนชัน้ท่ี 1 (งบเฉพาะธนาคาร) 
เท่ากับ 293,683 ลา้นบาท (รอ้ยละ 15.35 ของสินทรพัยถ์่วงน า้หนักตามความเสี่ยง) โดยมีเงินกองทุนทั้งสิน้เท่ากับ 359,015    
ลา้นบาท (รอ้ยละ 18.76 ของสินทรพัยถ์่วงน า้หนกัตามความเสี่ยง)  
 ทัง้นี ้ในวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2563 ธนาคารไดไ้ถ่ถอนตราสารดอ้ยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซีย จ านวน  1 พันลา้นริงกิต
มาเลเซีย โดยใชส้ิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนดทัง้จ านวน ซึง่ตราสารดงักลา่วนบัเป็นเงินกองทนุชัน้ท่ี 2 

 ธนาคารมีอตัราสว่นเงินกองทนุตอ่สินทรพัยถ์่วงน า้หนกัตามความเสี่ยงในระดบัท่ีแข็งแกร่งเมื่อเทียบกบัเกณฑข์อง ธปท. 
อีกทัง้ธนาคารไดป้ระเมินความเพียงพอของอตัราส่วนเงินกองทุนฯ ในอนาคตอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์องทางการ  
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จ) วิเคราะหง์บกระแสเงนิสด 

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 68,161 
ลา้นบาท ลดลง 273 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.40 จากสิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตหุลกัดงันี ้

1) เงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 4,231 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินด าเนินงาน 43,946 ลา้นบาท และมีการเปลี่ยนแปลงหลกัของสินทรพัยจ์ากการด าเนินงาน ไดแ้ก่ รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)์ เพ่ิมขึน้ 179,596 ลา้นบาท และเงินใหส้ินเช่ือเพ่ิมขึน้ 268,494 ลา้นบาท และการ
เปลี่ยนแปลงของหนีส้ินจากการด าเนินงาน ไดแ้ก่ เงินรบัฝากเพ่ิมขึน้  307,360 ลา้นบาท และรายการระหว่างธนาคารและตลาด
เงิน (หนีส้ิน) เพ่ิมขึน้ 58,642 ลา้นบาท 

2) เงินสดสุทธิไดม้าจากในกิจกรรมลงทุน 19,966 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากมีเงินสดรบัจากการจ าหน่ายตราสารหนีแ้ละ 
ตราสารทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 211,772 ลา้นบาท ในขณะท่ีเงินสดจ่ายในการซือ้ตราสาร
หนีแ้ละตราสารทนุท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่นมีจ านวน 185,121 ลา้นบาท 

3) เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน 24,513 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากเงินสดจ่ายช าระคืนตราสารหนีท่ี้ออกและเงินกูยื้ม
ระยะยาว 14,540 ลา้นบาท เงินสดจ่ายปันผลหุน้สามญั 10,524 ลา้นบาท และเงินสดจ่ายช าระหนีส้ินตามสญัญาเช่า 2,264  
ลา้นบาท 
 
หมายเหต ุตวัเลขการเปลี่ยนแปลง (รอ้ยละ) ท่ีแสดง ค านวณโดยอา้งอิงจากตวัเลขงบการเงิน 
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ภาคผนวก 

I) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และผลกระทบ 

ในวันท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มีผลบังคับใชแ้ละ
ธนาคารไดเ้ริ่มถือปฏิบัติ โดยการเปลี่ยนแปลงหลักจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกับ
เครื่องมือทางการเงิน มีดงันี ้

การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเดิม 
1. การจัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท โดยจัดประเภทตาม
โมเดลธุรกิจในการจดัการสินทรพัยท์างการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตาม
สญัญาของสนิทรพัยท์างการเงิน ไดแ้ก่ 

1.1 ราคาทนุตดัจ าหน่าย ซึ่งมีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสดตามสญัญา โดย
เป็นการรบัช าระเงินตน้และดอกเบีย้จากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที่ก าหนด 
ไดแ้ก่ เงินใหส้นิเช่ือ รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงิน เงินลงทนุในตราสารหนี ้
ที่ถือจนครบก าหนดเดิมเป็นสว่นใหญ่  

รบัรูร้ายการเมื่อแรกเริ่มดว้ยมลูค่ายตุิธรรม ณ วนัที่ท  ารายการ (Trade date) 
และวัดมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายสทุธิจากค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้น
เครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ (ถา้มี)  

1.2 มลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น วตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสเงินสด
ตามสญัญาและเพื่อขายสินทรพัยท์างการเงิน โดยเป็นการรบัช าระเงินตน้และ
ดอกเบีย้จากจ านวนเงินตน้คงคา้งในวนัท่ีก าหนด ซึ่งประกอบดว้ยเงินลงทนุในตรา
สารหนีเ้ดิมเป็นสว่นใหญ่และตราสารทนุ 

รบัรูร้ายการเมื่อแรกเริ่มดว้ยมูลค่ายุติธรรม และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่า
ยตุิธรรม ก าไรหรอืขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรม จะ
แสดงเป็นรายการในสว่นของเจา้ของผา่นก าไรเบ็ดเสรจ็อื่น จนกวา่จะจ าหนา่ย 

1.3 มลูค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ ไม่มีวตัถปุระสงคเ์พื่อรบักระแสดเงินสด
ตามสญัญา ท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ่งไม่ไดเ้ป็นการจ่ายช าระเพียงเ งินตน้และ
ดอกเบีย้จากยอดคงเหลอืของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนด 

รบัรูร้ายการเมื่อเริม่แรกดว้ยมลูค่ายตุิธรรมและวดัมลูค่าในภายหลงัดว้ยมลูค่า
ยตุิธรรม ก าไรหรือขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมลูค่ายตุิธรรม และ
ก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึน้จากการขายรบัรูเ้ป็นก าไร (ขาดทนุ) สทุธิจากเครื่องมือ
ทางการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมผา่นก าไรหรอืขาดทนุ 

การจดัประเภทตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบก าหนด 
หลักทรัพย์เพื่อค้า หลักทรัพย์เผ่ือขาย และเงิน
ลงทนุทั่วไป  
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การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเดิม 
2. การรับรู้รายได้ (สนิทรพัยท์างการเงิน)  

รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ดว้ยวิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง (Effective Interest Rate : 
EIR) ค านวณโดยค านึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรพัย ์และ
คา่ธรรมเนียม ตลอดจนตน้ทนุท่ีเป็นสว่นหนึง่ของอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ    

ธนาคารรบัรูด้อกเบีย้รบัและดอกเบีย้จ่ายดว้ยวิธี
อตัราดอกเบีย้ตามสญัญา (Contract rate) และ
รบัรูค้า่ธรรมเนียมที่เก่ียวขอ้งเต็มจ านวนโดยทนัที 

3. ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของสินทรัพยท์างการเงนิ  

3.1 พิจารณาผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ตลอดอายขุองเครื่องมือทาง
การเงิน รวมถึงการพิจารณาขอ้มลูปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีการคาดการณใ์น
อนาคต (forward-looking) 

 

3.1 ประมาณการค่าเ ผ่ือหนี ้สงสัยจะสูญตาม
หลัก เกณฑ์ของธนาคารแห่งประ เทศไทยที่
เก่ียวขอ้งโดยการวิเคราะหป์ระวตัิการช าระหนีแ้ละ
การคาดการณเ์ก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของ
ลกูคา้ 

3.2 รบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ส  าหรับสินทรพัยท์างการเงิน
ประเภทหนี ้ซึง่วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหนา่ย หรอืดว้ยมลูค่ายตุิธรรมผ่าน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น ไดแ้ก่  
- รายการระหวา่งธนาคารและตลาดเงินสทุธิ (สนิทรพัย)์  
- เงินใหส้นิเช่ือแก่ลกูหนี ้ 
- เงินลงทนุในตราสารหนี ้ 
- ภาระผกูพนัเงินใหส้นิเช่ือและสญัญาค า้ประกนัทางการเงิน 

 

3.3 จดักลุม่สนิทรพัยท์างการเงิน 3 ขัน้ (Three stage approach)  
พิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเช่ือ นบัจากวนัที่รบัรูร้ายการ
เริม่แรกดงันี ้

3.3.1 Stage 1 (Performing)  เป็นกลุม่ที่ไมม่ีความเสีย่งดา้นเครดิตเพิ่มขึน้อย่างมี
นยัส าคัญ: ผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ภายใน 12 เดือน (12 
months ECL) (ดอกเบีย้รบัค านวณจากมลูค่าตามบญัชีขัน้ตน้ โดยไม่มีการ
ปรับลดผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ (Gross Carrying 
Amount))  

3.3.2 Stage 2 (Under – performing) เป็นกลุม่ที่มีความเสี่ยงดา้นเครดิตเพิ่มขึน้
อย่างมีนยัส าคญั ไม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต : ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุ (Lifetime ECL) (ดอกเบีย้รบัค านวณเช่นเดียวกับ 
Stage 1) 

3.3.3 Stage 3 (Non – performing) เป็นกลุ่มที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต : ผล
ขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ตลอดอายุที่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต 
(รายได้ดอกเบีย้จะค านวณจากมูลค่าตามบัญชีสุทธิ (Net carrying 
amount)) 
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การเปลี่ยนแปลงตาม TFRS 9 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับเดิม 
4. ตราสารอนุพันธแ์ละการบัญชีป้องกันความเสี่ยง แบง่ออกเป็น 

4.1 การปอ้งกนัความเสีย่งในมลูคา่ยตุิธรรม 
4.2 การปอ้งกนัความเสีย่งในกระแสเงินสด 

  

ใช้อนุพันธ์ในการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี ้ยในบัญชีเพื่ อ
ธนาคาร (Banking Book) โดยรายการที่เป็น
ดอกเบีย้บนัทกึตามวิธีเกณฑค์งคา้ง สว่นรายการที่
เป็นอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจะบนัทึก
บญัชีโดยการแปลงคา่ดว้ยอตัราแลกเปลี่ยน ณ วนั
สิน้รอบระยะเวลารายงาน 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 
เรื่องสญัญาเช่า มาถือปฏิบตัิมีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อยอย่างไม่เป็นสาระส าคญั ธนาคารฯและบริษัท
ย่อยไดป้รบัผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวโดยปรบัปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรสะสม 

ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงขา้งตน้ไมไ่ดม้ีการปรบัยอ้นหลงัเพ่ือเปรียบเทียบและสง่ผลหลกัในการวิเคราะหง์บการเงิน ดงันี  ้
1. รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้รบั โดยค านงึถงึสว่นลด สว่นเกินในการไดม้าซึง่สินทรพัย ์คา่ธรรมเนียม และตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งของสินทรพัย์

ทางการเงินโดยวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง (Effective Interest Rate : EIR) และทยอยตดัจ าหน่ายเป็นรายไดด้อกเบีย้ตลอดช่วง
ระยะเวลาของสินทรพัยท์างการเงิน จากเดิมท่ีรับรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ตามสญัญา (Contract rate) และรบัรู ้
ค่าธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งเต็มจ านวนโดยทันที โดยส่งผลกระทบหลักต่ออัตราดอกเบีย้รับจากสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได ้
(Earning Asset Yield)  และ รายไดด้อกเบีย้สทุธิต่อสินทรพัยท่ี์ก่อใหเ้กิดรายได้ (Net Interest Margin : NIM) และรายได้
คา่ธรรมเนียม 

  รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ของเงินลงทนุในตราสารหนีต้ามวิธีเสน้ตรงตลอดอายุการลงทุน ซึ่งไม่มีผลแตกต่างท่ีเป็นสาระส าคญั
จากวิธีอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง  

2. การวดัมลูคา่จากเครื่องมือทางการเงิน จะแสดงภายใต ้รายการก าไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือทางการเงินท่ีวดัมลูค่าดว้ยมลูค่า
ยุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซึ่งประกอบดว้ยก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่าย การวดัมูลค่ายุติธรรม หรือการโอนเปลี่ยน
ประเภทของสินทรพัยท์างการเงิน จากการซือ้ขายและแปลงค่าของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ และก าไร 
(ขาดทุน) สทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรม หรือการตดัรายการของเครื่องมือทางการเงินท่ีก าหนดใหว้ดัมลูค่าดว้ย
มลูคา่ยตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทนุ จากเดิมท่ีแสดงเป็นสว่นหนึ่งของ รายการก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุ ในสว่นของรายได้
จากการด าเนินงานอื่นๆ  

3. การพิจารณาคา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์างการเงิน ตามการจดักลุม่ใหมเ่ป็น 3 Stages จาก
เดิมท่ีตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามการจดัชัน้ของสินเช่ือตามเกณข์องธปท. (แบ่งเป็น 5 ระดบั) รวมถงึการขยายการพิจารณา
คา่เผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ของสินทรพัยท์างการเงิน อาทิ ภาระผกูผนัท่ีจะใหส้ินเช่ือและสญัญาค า้ประกนั
ทางการเงิน เป็นตน้ จากเดิมท่ีมีเพียงคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามการจดัชัน้ของสินเช่ือ เม่ือไดร้บัหนีส้ญูรบัคืน ธนาคารจะรบัรู ้
เป็นรายได ้
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II) มาตรการความช่วยเหลือของธนาคารจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19  

มาตรการความช่วยเหลือของธนาคาร  

  ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการพยุงเศรษฐกิจ จึงไดม้ีมาตรการช่วยเหลือใหแ้ก่ลกูคา้ของธนาคาร (ปรบัปรุง
ลา่สดุเมื่อ 27 เมษายน 2563) โดยสรุปดงันี ้ 

- สินเช่ือรายย่อย ทัง้สินเช่ือบคุคลภายใตก้ ากบั (อาทิ สินเช่ือ Smart Money สินเช่ืออเนกประสงค ์5 Plus) และสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยั (อาทิ สินเช่ือ Home Easy Cash) (วงเงิน ไม่เกิน 3 ลา้นบาท) ธนาคารพกัช าระหนีท้ัง้เงินตน้และ
ดอกเบีย้นาน 4 เดือน พรอ้มลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากูเ้ดิมนาน 4 เดือน   
นอกจากนี ้สินเช่ือบคุคลและสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยั ท่ีมีเอกสารแสดงรายไดล้ดลง ธนาคารพกัช าระหนีเ้งินตน้ (ช าระ
เฉพาะดอกเบีย้) นาน 6 เดือน พรอ้มลดอตัราดอกเบีย้ลง 0.25% ตอ่ปี จากสญัญากูเ้ดิมนาน 6 เดือน 

- สินเช่ือธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 100 ลา้นบาท) ธนาคารพกัช าระหนีท้ัง้เงินตน้และดอกเบีย้นาน 6 เดือนแบบอตัโนมตัิ 
- สินเช่ือธุรกิจขนาดกลางขึน้ไป ท่ีมีเอกสารแสดงรายไดล้ดลง ธนาคารพักช าระหนีเ้งินตน้วงเงินสินเช่ือระยะยาว 

(Term loan) สูงสุด 12 เดือน ขยายระยะเวลาช าระหนีส้  าหรับตั๋วสัญญาใชเ้งิน (P/N) และสินเช่ือเพ่ือการคา้
ตา่งประเทศ (Trade finance) สงูสดุ 6 เดือน 

- สนบัสนนุสินเช่ือใหม ่(Soft loan) เพ่ือเสริมสภาพคลอ่งใหแ้ก่ลกูคา้ธุรกิจ (วงเงินไมเ่กิน 500 ลา้นบาท) โดยมีวงเงินกู้
สงูสดุไมเ่กิน 20% ของยอดหนีค้งคา้ง ณ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลากูส้งูสดุ 5 ปี ท่ีอตัราดอกเบีย้ 2 ปีแรก 2.0% 
ต่อปี โดยพกัช าระหนีเ้งินตน้สงูสดุ 12 เดือน ไม่ตอ้งช าระดอกเบีย้ 6 เดือนแรก และการเขา้ร่วมมาตรการสนบัสนุน
สินเช่ือใหมข่องสถาบนัการเงินเฉพาะกิจตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

- การปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินใหส้ินเช่ืออตัรา MLR  MOR  และ MRR ลงอย่างตอ่เน่ืองจากสิน้ปีท่ีผ่านมาถึงไตรมาส
ท่ี 2/2563 (ลา่สดุปรบัลดอตัราดอกเบีย้เงินใหส้ินเช่ือ มีผลเม่ือวนัท่ี  22 พฤษภาคม 2563) รวม -0.65% ถงึ -1.05%  

โดยมาตรการต่างๆ นีจ้ะช่วยบรรเทาภาระหนี ้รวมถึงเพ่ิมสภาพคล่องในปัจจุบัน ประกอบกับการเขา้ดูแลลูกคา้อย่าง
ใกลชิ้ดเพ่ือพิจารณาถงึโครงสรา้งทางการเงินของธุรกิจ ควบคูก่บัการพิจารณาปรบัโครงสรา้งหนีใ้นเชิงป้องกนั  (pre-emptive) 
เพ่ือช่วยเหลือลกูคา้เพ่ิมเติม  
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มาตรการช่วยเหลือระยะที ่2 ของธปท. 

ธปท. ไดอ้อกมาตรการช่วยเหลือลกูคา้รายย่อยท่ีไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 ระยะท่ี 2 สรุปสาระส าคญัดงันี ้

1. การลดเพดานดอกเบีย้ คา่บริการตา่งๆ และเบีย้ปรบั (ดอกเบีย้) ส  าหรบับตัรเครดิตและสินเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้าร
ก ากบั (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2563) มีรายละเอียดดงันี ้

ประเภท เพดานเดมิ (ร้อยละต่อปี) เพดานใหม่ (ร้อยละต่อปี) 

1. บตัรเครดิต 18 16 

2. สินเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั   

- วงเงินหมนุเวียน  28 25 

- ผ่อนช าระเป็นงวด 28 25 

- จ าน าทะเบียนรถ 28 24 

 

2. การขยายวงเงินบตัรเครดิตและสินเช่ือบคุคลภายใตก้ารก ากบั (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 สิงหาคม 2563) 
ส าหรบัลกูคา้ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชว้งเงินเพ่ิมเติม และมีพฤติกรรมการช าระหนีท่ี้ดีอย่างต่อเน่ือง ซึ่งมีรายไดเ้ฉลี่ย
ตอ่เดือนต ่ากวา่ 30,000 บาท ขยายวงเงินจากเดิม 1.5 เท่า เป็น 2 เท่าของรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน เป็นการชั่วคราว ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

3. มาตรการเพ่ิมเติมการใหค้วามช่วยเหลือลกูหนีร้ายย่อยขัน้ต ่าระยะท่ี 2 (มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2563) 
ขยายขอบเขตและระยะเวลาการใหค้วามช่วยเหลือแก่ลกูหนีร้ายย่อยท่ีไดร้บัผลกระทบจาก COVID-19 และไม่เป็น 
NPLs ณ วนัท่ี 1 มีนาคม 2563 โดยตอ้งจัดใหม้ีทางเลือกความช่วยเหลือขัน้ต  ่าใหล้กูคา้ท่ีไดร้บัผลกระทบไดเ้ลือก
ตามประเภทสินเช่ือ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 31 

ประเภท มาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีขั้น้ต ่า 
1. บตัรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลา 48 งวด หรือ 

ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้โดยคิด
อตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน รอ้ยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเช่ือบุคคลภายใต้การก ากับ ท่ีมี
ลกัษณะวงเงินหมุนเวียน เช่นบตัรกด
เงินสด 

1. ลดอตัราผ่อนช าระขัน้ต  ่า ตามความสามารถในการช าระหนี ้หรือ 
2. เปลี่ยนเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตาม

ความสามารถในการช าระหนี ้โดยคิดดอกเบีย้ไมเ่กิน รอ้ยละ 22 ตอ่ปี 
3. สินเช่ือสว่นบุคคลท่ีผ่อนช าระเป็นงวด 

และสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 
ลดค่างวด อย่างนอ้ยรอ้ยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอตัราดอกเบีย้
ไมเ่กินรอ้ยละ 22 ตอ่ปี 

4. สินเช่ือเช่าซือ้  1. พกัช าระคา่งวด (เงินตน้และดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 
2. ลดคา่งวดโดยการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย หรือสินเช่ือ
เพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนั 

1. พกัช าระคา่งวด (เงินตน้และดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 
2. พักช าระเงินตน้ 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบีย้ตามความ

เหมาะสม หรือ 
3. ลดคา่งวด โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

ทัง้นี ้ลกูคา้ท่ีตอ้งการความช่วยเหลือสามารถแจง้ความประสงคผ์่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร เช่น แอปพลิเคชั่น 
เวบ็ไซต ์Call center หรือสง่ขอ้ความ SMS  

แนวทางช่วยเหลือลูกหนี ้SME ภายหลังสิน้สุดมาตรการชะลอการช าระหนีต้ามพระราชก าหนด 

ธปท. ไดม้ีประกาศเพ่ิมเติม ในวนัท่ี 16 ตลุาคม 2563 โดยพิจารณาถงึการที่สถาบนัการเงินไดใ้หค้วามช่วยเหลือแก่ลกูคา้ 
SME ตามพระราชก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค 
ติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 โดยการพกัช าระหนี ้ ซึง่จะครบก าหนดในวนัท่ี 22 ต.ค. 2563 ซึง่สถานการณก์ารแพร่
ระบาดยงัมีความไมแ่น่นอนสงู ธปท.จงึไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารใหค้วามช่วยเหลือลกูคา้อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

1. พิจารณาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีแ้ก่ลูกคา้ตามความสามารถในการช าระหนี ้โดยหากสถาบันการเงินอยู่ระหว่าง
พิจารณาปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้ใหส้ถาบันการเงินคงการจัดชั้นลูกหนี ้SME ตามการจัดชั้นลูกหนีก้่อนเขา้ร่วม
มาตรการ จนถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

2. กรณีสถาบนัการเงินยงัไมส่ามารถประเมินกระแสเงินสดของลกูคา้ SME ไดอ้ย่างชดัเจน สถาบนัการเงินสามารถให้
ความช่วยเหลือโดยการพกัช าระหนี ้เงินตน้ และ/หรือ ดอกเบีย้ตามความสามารถในการช าระหนีข้องลกูคา้แตล่ะราย 
โดยไมเ่กิน 6 เดือน นบัจากสิน้ปี 2563 

ทัง้นี ้ระยะเวลาของการคงการจดัชัน้ของลกูหนีแ้ละการพกัช าระหนีไ้มถื่อเป็นเหตแุห่งการผิดเง่ือนไขการช าระตามสญัญา  
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สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 32 

 นอกจากนี ้ในวนัท่ี 16 ตลุาคม ดงักล่าว ธปท. ไดป้ระกาศขยายระยะเวลาใหส้ถาบนัการเงินย่ืนค าขอกูยื้มเงินต่อ ธปท. 
(soft loan) ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน พรอ้มขยายคณุสมบตัิของผูป้ระกอบการท่ีไดร้บัสินเช่ือ soft loan ใหค้รอบคลมุ
ถงึบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 

มาตรการธปท. เพิม่เตมิ 

จากการพิจารณาถึงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งยังไม่คลี่คลายลง และยังมีความไม่แน่นอนสูง ในวนัท่ี 18 
มิถนุายน 2563 ธปท. ขอใหธ้นาคารพาณิชย ์งดจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงานในปี 2563 รวมถึงการงดซือ้
หุน้คืน และใหธ้นาคารพาณิชยจ์ัดท าแผนบริหารจัดการเงินระดบัเงินกองทุนส าหรบัระยะ  1-3 ปีขา้งหนา้ เพ่ือใหธ้นาคาร
พาณิชยร์กัษาระดบัเงินกองทนุใหเ้ขม้แข็งและรองรบัการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

นอกจากนี ้ธปท. ไดม้ี “โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง” โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือลกูหนีธุ้รกิจที่มี
เจา้หนีส้ถาบันการเงินหลายรายใหม้ีกลไกในการจัดการหนีก้ับสถาบันการเงินทุกแห่งไดอ้ย่างบูรณาการ และเหมาะสมกับ
ศกัยภาพของลกูหนี ้รวมถงึมีแนวทางการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีส้  าหรบัลกูหนีร้ายย่อยดว้ยวิธีการรวมหนี ้(Debt consolidation) 
เพ่ือช่วยปรบัโครงสรา้งหนีส้  าหรบัลกูหนีร้ายย่อยท่ียงัคงมีศกัยภาพในการช าระหนี ้โดยเป็นการรวมสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและ
สินเช่ือรายย่อยประเภทอื่น อาทิ บตัรเครดิต สินเช่ือสว่นบคุคลภายใตก้ารก ากบั สินเช่ือเช่าซือ้ โดยใชป้ระโยชนจ์ากหลกัประกนั
ในสว่นของสินเช่ือเพ่ือท่ีอาศยัท่ีมีเหลืออยู่ 

ในวนัท่ี 29 ตลุาคม 2563 ธปท.ไดม้ีประกาศ เรื่องการคิดดอกเบีย้ผิดนดัช าระหนี ้และการตดัช าระหนีเ้พ่ือลดการเกิดหนี้
ดอ้ยคณุภาพ ลดภาระหนีข้องประชาชน และสนบัสนนุการเจรจาปรบัโคงสรา้งหนี ้โดยมีแนวปฏิบตัิท่ีส  าคญั 3 เรื่อง ดงันี ้

แนวปฏบิัติ ผู้ใหบ้ริการทางการเงนิ วันเร่ิมมีผลบังคับใช้ 
1. การคิดดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้บน

ฐานของเงินตน้ท่ีผิดนัดจริง โดยไม่
รวมส่วนของเงินต้นของค่างวดใน
อนาคตท่ียงัไมถ่งึก าหนดช าระ 

 สถาบันการเงิน และบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน 

 สถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล

ภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน 

1 เมษายน 2564 

2. การก าหนดอัตราดอกเบี ้ยผิดนัด
ช าระหนี ้โดยใชอ้ัตราดอกเบีย้ตาม
สญัญาบวกไมเ่กินรอ้ยละ 3 ตอ่ปี 

 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจสินเช่ือรายย่อยเพ่ือ
การประกอบอาชีพภายใตก้ารก ากบัท่ีมิใช่
สถาบนัการเงิน 

 บริษัทบริหารสินทรพัย ์

1 กรกฎาคม 2564 

3. การก าหนดล าดับการตัดช าระหนี ้
โดยให้น าไปจ่ ายค่าธรรมเ นียม
ดอกเบีย้ และเงินตน้ของยอดหนีท่ี้
คา้งช าระนานท่ีสดุก่อน 

ผูใ้หบ้ริการทางการเงินทกุแห่ง 1 กรกฎาคม 2564 
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สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 33 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณายกเวน้หรือผ่อนปรนดอกเบีย้ผิดนัดช าระหนี ้ส  าหรบัการผิดนดัช าระหนีท่ี้เกิดก่อนวนัท่ี 1 เมษายน 
2564  

นอกจากนี ้ในวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2563 ธปท.ไดป้รบัปรุงเกณฑก์ารพิจารณาการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบ
วิสาหกิจที่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 (soft loan) ใหม้ีความยืดหยุ่นโดยปรบันิยามค าว่า “กลุ่มธุรกิจ” 
โดยแยกพิจารณาความสมัพนัธข์องบคุคลธรรมดาออกจากนิติบุคคล พรอ้มทัง้นบัความสมัพนัธใ์หเ้หลือเพียงล าดบัเดียวเพ่ือให้
ผูป้ระกอบการ SME เขา้ถึง Soft loan ไดง้่ายขึน้ อีกทัง้ก าหนดใหผู้ป้ระกอบการ SME ย่ืนขอกู ้soft loan ไดไ้ม่เกิน 2 ครัง้ จาก
เดิมท่ีก าหนดใหกู้ไ้ดเ้พียงครัง้เดียว 

นอกจากนี ้ในวนัท่ี 12 มกราคม 2564 ธปท. ไดพิ้จารณาถงึสถานการณแ์พร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศ
ไทยท่ีขยายขอบเขตการแพร่ระบาดในวงกวา้งและกระจายไปในหลายพืน้ท่ี ส่งผลกระทบต่อลูกหนีท้ั้งทางตรงและทางออ้ม 
ดงันัน้ ธปท.จึงขอใหส้ถาบนัการเงิน สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผูป้ระกอบธุรกิจท่ีมิใช่สถาบันการเงิน (ผูใ้หบ้ริการทางการ
เงิน) เร่งช่วยเหลือลูกหนีต้ามแนวทางเพ่ิมเติม เพ่ือใหลู้กหนีท่ี้ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณด์งักล่าวไดร้บัความช่วยเหลือ
อย่างตอ่เน่ือง ดงันี ้

1. การขยายระยะเวลาแจง้ความประสงคข์อรบัความช่วยเหลือของลกูหนีร้ายย่อย ไดจ้นถึงวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 จาก
เดิมท่ีใหล้กูหนีแ้จง้ความประสงคข์อรบัความช่วยเหลือ ตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ทัง้นี ้
ในกรณีท่ีผูใ้หส้ินเช่ือมีการใหส้ินเช่ือแก่พนกังานหรือลกูจา้งของกิจการ ลกูหนีส้ามารถสมคัรขอรบัความช่วยเหลือดว้ย
ตนเอง หรือนายจา้งหรือเจา้ของกิจการสมคัรขอรบัความช่วยเหลือแทนลูกหนีไ้ด ้เช่น ในกรณีสินเช่ือสวสัดิการ หรือ
สินเช่ือรายย่อยอื่นๆ โดยตอ้งไดร้บัความยินยอมจากลกูหนีท่ี้เป็นพนกังานหรือลกูจา้ง เพ่ือใหก้ารขอรบัความช่วยเหลือ
ของลกูหนีเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทนัเหตกุารณ ์
 การขยายระยะเวลามาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนีร้ายย่อยท่ีไดร้ับผลกระทบจาก COVID-19 มี
รายละเอียดดงันี ้

ประเภท มาตรการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีขั้น้ต ่า 
1. บตัรเครดิต เปลี่ยนเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลา 48 งวด หรือ 

ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนี ้โดยคิด
อตัราดอกเบีย้ไมเ่กิน รอ้ยละ 12 ตอ่ปี 

2. สินเช่ือบุคคลภายใต้การก ากับ ท่ีมี
ลกัษณะวงเงินหมนุเวียน เช่น บตัรกด
เงินสด 

1. ลดอตัราผ่อนช าระขัน้ต  ่า ตามความสามารถในการช าระหนี ้หรือ 
2. เปลี่ยนเป็นสินเช่ือท่ีมีระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตาม

ความสามารถในการช าระหนี ้โดยคิดดอกเบีย้ไม่เกิน รอ้ยละ 22 
ตอ่ปี 

3. สินเช่ือส่วนบุคคลท่ีผ่อนช าระเป็นงวด 
และสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 

ลดค่างวดอย่างนอ้ย รอ้ยละ 30 ของค่างวดเดิม โดยคิดอตัราดอกเบีย้
ไมเ่กินรอ้ยละ 22 ตอ่ปี 

4. สินเช่ือเช่าซือ้  1. พกัช าระคา่งวด (เงินตน้และดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 
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2. ลดคา่งวดโดยการขยายระยะเวลาการช าระหนี ้
5. สินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อาศัย หรือสินเช่ือ

เพ่ือท่ีอยู่อาศยัเป็นหลกัประกนั 
1. พกัช าระคา่งวด (เงินตน้และดอกเบีย้) 3 เดือน หรือ 
2. พักช าระเงินตน้ 3 เดือน และพิจารณาลดดอกเบีย้ตามความ

เหมาะสม หรือ 
3. ลดคา่งวด โดยขยายระยะเวลาการช าระหนี ้

 

2. กรณีลกูหนี ้SMEs สถาบันการเงินและสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ยังคงสามารถใหค้วามช่วยเหลือลกูหนี ้SMEs ท่ีมี
คณุสมบตัิไดร้บัการชะลอการช าระหนีต้ามพระราชก าหนดการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผูป้ระกอบวิสาหกิจที่
ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยพิจารณาชะลอการช าระหนีเ้งินตน้และ/หรือดอกเบีย้ต่อไปตาม
ความสามารถของลกูหนีแ้ตล่ะราย และก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสม แตไ่มเ่กินสิน้เดือนมิถนุายน 2564 

3. แนวทางการใหค้วามช่วยเหลือลูกหนีทุ้กประเภท (ลูกหนีร้ายย่อย ลูกหนี ้SMEs และลูกหนีธุ้รกิจขนาดใหญ่ท่ีมี
ศกัยภาพ) ตามความเหมาะสมกบัประเภทสินเช่ือและค านึงถึงความเสี่ยงของลูกหนี้ จ  าแนกตามลกัษณะธุรกิจและ
พืน้ท่ีท่ีไดร้บัผลกระทบ ซึง่มีแนวทางตา่งๆ ดงันี ้
3.1 ปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้เช่น ลดค่างวด ขยายระยะเวลาช าระหนี ้ต่ออายุวงเงินหรือคงวงเงิน เปลี่ยนประเภทหนี้

จากสินเช่ือระยะสัน้เป็นสินเช่ือระยะยาว ปลอดช าระเงินตน้และ/หรือดอกเบีย้ชั่วคราว ลดอตัราดอกเบีย้ใหต้  ่า
กวา่อตัราตลาด การตดัตน้ก่อนดอกเบีย้ไดต้ามความเหมาะสม เป็นตน้ 

3.2 ใหเ้งินทนุหมนุเวียนและเสริมสภาพคลอ่งเพ่ิมเติม 
3.3 พิจารณาชะลอการช าระหนีส้  าหรบัลกูหนี ้SMEs ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไมเ่กิน 100 ลา้นบาท ภายใต ้พ.ร.ก. soft loan 
3.4 ผ่อนปรนเง่ือนไขอื่นตามความเหมาะสม 

แนวปฎิบัตทิางบัญช ีเร่ืองมาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับกจิการส าหรับกจิการทีใ่หค้วามช่วยเหลือลูกหนีท้ี ่ 
ได้รับผลกระทบจากสถานการณท์ีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทย 

ในวนัท่ี 28 กุมภาพันธ ์ 2563 ธปท. ไดป้รบัปรุงกฎเกณฑส์ าหรบัธนาคารพาณิชยท่ี์เขา้ช่วยเหลือลูกคา้ในเชิงป้องกัน  
(pre-emptive) ส  าหรบัลกูหนีท่ี้ยงัไมด่อ้ยคณุภาพ (non-NPL) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยสามารถจดัชัน้ลกูหนีเ้ป็นชัน้ท่ีไม่
มีการเพ่ิมขึน้อย่างมีนัยส าคญัของความเสี่ยงดา้นเครดิต (stage 1) ไดท้นัที หากวิเคราะหแ์ลว้ว่าลกูหนีส้ามารถปฏิบตัิตาม
สญัญาปรบัปรุงโครงสรา้งหนีไ้ด ้โดยไม่ถือเป็นการปรบัปรุงโครงสรา้งหนีท่ี้มีปัญหา (Troubled Debt Restructuring :TDR) 
และส าหรบัลกูหนีด้อ้ยคณุภาพ สามารถจดัชัน้สินเช่ือดงักลา่วเป็นชัน้ performing ไดห้ากลกูหนีส้ามารถช าระเงินตามสญัญา
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้หม่ไดต้ิดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนหรือ 3 งวดการช าระเงิน ส  าหรบัการปรบัโครงสรา้งหนีต้ัง้แต่วนัท่ี  
1 มกราคม 2563 ถงึ 31 ธนัวาคม 2564 

 ส าหรบัการกนัเงินส ารอง ใหค้  านวณผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึน้ (Expected credit loss) จากสินเช่ือคงคา้ง
เฉพาะสว่นของวงเงินท่ีเบิกใชแ้ลว้ได ้  
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14.5 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญในอนาคต (Forward 

looking) 

เศรษฐกจิไทยปี 2564 พ้นจากภาวะถดถอย แต่ยังคงเตม็ไปด้วยความเสี่ยง โดยคาดว่าจะเติบโตไดอ้ย่างค่อยเป็น
ค่อยไปท่ีระดับรอ้ยละ 2.5 เน่ืองจากเผชิญความเสี่ยงส าคัญคือ COVID-19 ท่ีกลับมาระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้กิจกรรม
เศรษฐกิจในประเทศเป็นไปไดอ้ย่างจ ากดัตลอดไตรมาสแรก โดยเฉพาะการเดินทางท่องเท่ียว และยงัส่งผลกระทบต่ออปุสงคใ์น
ประเทศ นอกจากนี ้ภาวะแลง้ต่อเน่ืองจากปีก่อนมีแนวโนม้ท่ีจะกระทบรายไดข้องเกษตรกรเช่นเดียวกนั ซึ่งเมื่อพิจารณาร่วมกับ
ระดบัหนีค้รวัเรือนท่ีอยู่ในระดบัสูงแลว้ คาดว่าจะส่งผลกระทบใหก้ารขยายตวัของการบริโภคภาคเอกชนเป็นไปไดอ้ย่างจ ากัด 
อย่างไรก็ดี คาดว่าภาครฐัจะเร่งผลกัดนันโยบายเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบ รวมทั้ง 
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และด าเนินมาตรการพยุงการบริโภคและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือช่วยพยุงเศรษฐกิจและ
บรรเทาผลกระทบ รวมถึงดา้นนโยบายการเงินท่ีคาดว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอตัราดอกเบีย้นโยบายในระดบัต ่าต่อไป 
ดา้นปัจจัยภายนอกก็ยงัเต็มไปดว้ยปัจจยัเสี่ยงท่ีนอกเหนือจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ท่ียงัแพร่ระบาดทั่วโลกจนอาจ
กระทบกับอุปสงคข์องสินคา้ไทย ทั้ง นโยบายการคา้ระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ท่ียังมีความไม่แน่นอนจากการเขา้มาด ารง
ต าแหน่งของประธานาธิบดี โจ ไบเดน การขาดแคลนตูส้ินคา้ในการส่งออก การแข็งค่าของเงินบาท ซึ่งความเสี่ยงเหล่านีจ้ะส่งผล
โดยตรงกบัการสง่ออกของไทย 

นอกเหนือจากปัจจยัดา้นเศรษฐกิจแลว้ ธนาคารจะยงัเผชิญความทา้ทายอื่นๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและ
ความคาดหวงัของผูบ้ริโภคในบริบทใหม่ยุค New normal โดยเฉพาะการมี Digital Lifestyle มากขึน้ หลงัจากมีตวัเร่งจากวิกฤติ 
COVID-19 รวมถงึความตอ้งการบริการในลกัษณะเฉพาะเจาะจงแต่ละราย (Personalization Experience) นอกจากนัน้ กระแส
การปรบัเปลี่ยนครัง้ใหญ่ของโลก (Great Reset) เช่น ในมิติของการใส่ใจสิ่งแวดลอ้มมากขึน้ จะมีนยัต่อการด าเนินธุรกิจของทัง้
ลกูคา้และธนาคารเอง ขณะท่ีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและนวตักรรมขอ้มลู แมด้า้นหนึ่งเป็นโอกาสในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของธนาคาร แต่อีกดา้นหนึ่งก็ก่อใหเ้กิดความทา้ทายจากการปรบัตวัใหเ้ท่าทัน อาทิ การบริหารความเสี่ยงจาก 
ภยัคกุคามดา้น Cyber อีกทัง้ยังเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขนั เช่น การเช่ือมโยงธุรกิจธนาคารกบัหลากหลายระบบนิเวศทางธุรกิจ  
(Ecosystem) ท่ามกลางการแข่งขนัจากผูเ้ลน่ใหม่ๆ  เช่น FinTech, e-Commerce และ Telco ท่ีจะมีบทบาทมากขึน้ 
  เพ่ือใหธ้นาคารสามารถบรรลุเป้าหมาย  วิสยัทัศน ์และพันธกิจของธนาคาร ภายใตส้ถานการณค์วามไม่แน่นอนและ
ความผนัผวนตา่งๆ ดงักลา่ว  แผนยุทธศาสตรใ์นการด าเนินธุรกิจของธนาคารกรุงไทยในปี 2564 จะยงัคงใหค้วามส าคญักบัการ
ขบัเคลื่อนธุรกิจดว้ย เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) และ เรือเร็ว (Speed Boat) เพ่ือต่อยอดการเติบโตของธนาคารโดยยึดแนว
ทางการด าเนินธุรกิจตามแผนปฏิบตัิการ 5 เสาหลกัส าคญั (5 Execution Pillars) ไดแ้ก่ การประคองการเติบโตของธุรกิจหลกัการ
สรา้งรูปแบบธุรกิจใหม่  ลดการใชก้ระดาษใหน้อ้ยท่ีสดุ  การตอ่ยอดจากธุรกิจจากคูค่า้ของลกูคา้ และกรุงไทยเคียงขา้งไทยสูค่วาม
ยั่งยืน   นอกจากนี ้ ธนาคารยงัคงใหค้วามส าคญักับ 5 Ecosystems ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของธนาคารอย่างต่อเน่ืองในปี 
2564  โดยธนาคารจะด าเนินโครงการต่างๆ และมุ่งเนน้การคิดคน้นวตักรรมท่ีเช่ือมโยง 5 Ecosystems ของธนาคาร ไดแ้ก่ กลุ่ม
หน่วยงานภาครัฐ  กลุ่มการช าระเงิน กลุ่มการรกัษาพยาบาลและสุขภาพ กลุ่มสถาบันการศึกษาและนักเรียน และกลุ่มระบบ
ขนสง่ ซึง่ธนาคารมองเห็นวา่ลกูคา้ 5 กลุม่ดงักล่าวเป็นจุดแข็งของธนาคารท่ีตอ้งพยายามรกัษาไวแ้ละยงัสามารถใชเ้ช่ือมโยงการ
ใหบ้ริการไปสูร่ะบบนิเวศอ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจ าวนัของลกูคา้ได ้
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จากการเขา้ร่วมวางรากฐานโครงสรา้งพืน้ฐานการเงินของประเทศไทยหลายโครงการในช่วงท่ีผ่านมา ส่งผลใหธ้นาคาร
ไดร้บัโอกาสต่อยอดธุรกิจจากโครงการดงักล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมขึน้ของฐานลกูคา้ใหม่ ฐานเงินฝาก และสินเช่ือของธนาคาร 
ซึง่สะทอ้นจากความส าเรจ็ของ Krungthai NEXT โครงการบตัรสวสัดิการแห่งรฐักวา่และรา้นคา้ธงฟ้าประชารฐั  โครงการเราไม่ทิง้
กัน  โครงการคนละครึ่ง  การสนับสนุนกองทุนเงินกูยื้มเพ่ือการศึกษา  ตลอดจนโครงการบัตรบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล
ขา้ราชการ ท าใหธ้นาคารกรุงไทยมีฐานลูกคา้และประชาชนมากกว่า 40 ลา้นราย ผลกัดนัใหธ้นาคารพรอ้มเป็นผูน้  าในการวาง
โครงสรา้งพืน้ฐานของประเทศ รวมทัง้ช่วยใหธ้นาคารไดร้บัฐานขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีจะใชป้ระมวลผลใหเ้ขา้ใจความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างตรงจดุ สนบัสนนุการขยายธุรกิจในกลุม่ลกูคา้เป้าหมายของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดตน้ทุนการ
ด าเนินการและสรา้งรายไดใ้หก้บัธนาคารไดอ้ย่างยั่งยืน 
 ทัง้นี ้ในปี 2564 ยงัเป็นปีท่ีธนาคารกรุงไทยเร่งพฒันาระบบดิจิทลัแบบคู่ขนาน คือระบบเปิด คือ “เป๋าตงั” และระบบปิด
โมบายแบงกิง้ Krungthai NEXT เพ่ือใหร้ะบบของธนาคารสามารถรองรบัการใชแ้พลตฟอรม์ไปสู่ระบบ 60 ลา้นคน จากปัจจุบนัท่ี
ทัง้ 2 แพลตฟอรม์สามารถรองรบัลกูคา้ไดก้วา่ 40 ลา้นคน ซึง่เป็นแพลตฟอรม์ดา้นดิจิทลัที่ใหญ่ท่ีสดุท่ีด าเนินการในประเทศไทยใน
ปัจจุบนั และเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพท่ีสดุบนระบบคลาวด ์เพ่ือมุ่งสู่การสรา้งดิจิทลัแพลตฟอรม์ของประเทศ 
(Thailand Digital Platform) ของคนไทย เพ่ือคนไทยในอนาคตอนัใกล ้

ธนาคารคาดวา่การด าเนินการตามแผนกลยทุธแ์ละโครงการส าคญัท่ีกลา่วมาจะมีส่วนช่วยสนบัสนุนนโยบายของภาครฐั 
โดยเฉพาะยทุธศาสตร ์Thailand 4.0  การมุง่สูส่งัคมไรเ้งินสด และการลดความเหลื่อมล า้และช่องวา่งการกระจายรายไดใ้นสงัคม  
นอกจากนี ้ยังจะเป็นการสรา้งเสริมศักยภาพการแข่งขันดา้น Digital Banking ของธนาคาร สนับสนุนการด ารงบทบาทของ
ธนาคารในฐานะเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนยกระดับความเช่ือมั่นของสาธารณชน (Public Trust) ต่อ
ธนาคาร  สอดคลอ้งกบั Statement of Direction วิสยัทศัน ์และพนัธกิจท่ีใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ทัง้
พนกังาน ลกูคา้ สงัคม และผูถื้อหุน้ ในการเติบโตอย่างตอ่เน่ืองและยั่งยืนของธนาคาร 

รายละเอียดเพ่ิมเติมทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทั้งโครงการท่ีส  าคัญของธนาคารในปี 2564 ดังท่ีแสดงใน 
สว่นท่ี 1 ขอ้ท่ี 1 นโยบายในการประกอบธุรกิจ 1.1.3 ทิศทางและแผนงานของธนาคารรวมทัง้โครงการท่ีส  าคญัของธนาคารในปี 2564 

 

อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements) ทีเ่กีย่วขอ้งกบับทวิเคราะห์และขอ้มูลอืน่ๆ 
(รวมถึงโอกาส โครงการด าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร) โดยขอ้ความในลกัษณะดงักล่าวเป็นความเห็นของ
ธนาคารในปัจจบุนัเกีย่วกบัเหตกุารณใ์นอนาคตแตม่ไิดเ้ป็นการรบัรองผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่อย่างใด โดยผลที่
เกิดขึน้จริงในอนาคตนัน้อาจมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัจากขอ้มูลทีป่รากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี ้  
ผูล้งทนุจึงควรพจิารณาและไม่อาจยดึถอืเอาขอ้ความทีม่ลีกัษณะเป็นการคาดการณใ์นอนาคตได ้

ดงันัน้ ในการตดัสินใจลงทุนผูล้งทุนจึงควรใชค้วามระมดัระวงัและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาขอ้มูลของ
ธนาคารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี ้
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ส่วนท่ี 3 ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สว่นที่ 3 – หนา้ที่ 37 

14.6 อันดับความน่าเชือ่ถอืของธนาคาร 
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีธนาคารไดร้บัจาก S&P Global Ratings, Moody’s Investors Service และ Fitch Ratings มี

รายละเอียดดงันี ้

ในวนัท่ี 2 เมษายน 2563 Fitch Ratings ไดป้ระกาศ “คง” อนัดบัความน่าเช่ือถือสากลสกุลเงินต่างประเทศ และอนัดบั
ความน่าเช่ือถือในประเทศของธนาคาร โดยพิจารณาถึงความทา้ทายของสภาพแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ ผลกระทบจาก
เศรษฐกิจเน่ืองจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี ้ธนาคารยังไดร้บัพิจารณาถึงความส าคญัในฐานะ  1 ใน 5 
ธนาคารที่มีนยัตอ่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  (D-SIB) และความเป็นธนาคารที่มีความส าคญัในเชิงกลยุทธต์่อรฐับาลไทยดว้ย
เช่นกนั  ทัง้นี ้ธนาคารไดถ้กูปรบัลดอนัดบัความน่าเช่ือถือในประเทศของหุน้กูด้อ้ยสิทธิสกุลเงินบาท ลง  1 notch เป็น AA-(tha) 
จากเดิม AA(tha) ตามเกณฑก์ารจัดอนัดบัเครดิตฉบบัปรบัปรุงใหม่ของ Fitch Ratings ซึ่งส่งผลต่ออนัดบัความน่าเช่ือถือใน
ประเทศของหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 

ในวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ไดร้ะบถุงึการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ท่ีสง่ผลตอ่ภาพรวมเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย รวมถงึความเสี่ยงดา้นเครดิตของธนาคารในประเทศไทยท่ีเพ่ิมขึน้ จึงไดป้ระกาศ CreditWatch with negative 
implications ส  าหรบัอนัดบัความน่าเช่ือถือของธนาคารและตราสาร 

■ S&P Global Ratings ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 

■ ระยะยาว/ระยะสัน้ BBB / A-2 BBB / A-2 
■ แนวโนม้ Watch Negative(2) Stable 
■ Stand-Alone Credit Profile (SACP) bb+ bb+ 

■ Moody’s Investors Service ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
■ ระยะยาว/ระยะสัน้ Baa1 / P-2 Baa1 / P-2 
■ แนวโนม้ Stable Positive 
■ Baseline Credit Assessment (BCA) baa3  baa3  

■ Fitch Ratings ธ.ค. 2563 ธ.ค. 2562 
อนัดบัความน่าเช่ือถือสากลสกุลเงินตา่งประเทศ   
■ ระยะยาว/ระยะสัน้ BBB / F2 BBB / F2 
■ แนวโนม้ Stable Positive 
■ Viability Rating bbb- bbb- 
■ หุน้กูด้อ้ยสิทธิสกลุเงิน USD -- (1) BBB- 
อนัดบัความน่าเช่ือถือในประเทศ   
■ ระยะยาว/ระยะสัน้ AA+(tha) / F1+ (tha)  AA+(tha) / F1+ (tha)  
■ แนวโนม้ Stable Stable 
■ หุน้กูไ้มด่อ้ยสิทธิ สกลุเงินเหรียญสหรฐัฯ AA+(tha) AA+(tha) 
■ หุน้กูด้อ้ยสิทธิสกลุเงินบาท AA-(tha) AA(tha) 

(1) ธนาคารไดไ้ถ่ถอนหุน้กูด้อ้ยสิทธิสกลุเงิน USD ในเดือนธนัวาคม 2562 
(2) เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2563 S&P Global Ratings ระบอุนัดบัความน่าเช่ือของธนาคาร และตราสารเป็น CreditWatch with negative 
implications 

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

การรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

“บริษัทไดส้อบทานขอ้มลูในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีฉบบันีแ้ลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองว่า ขอ้มลู
ดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ้ื่นส  าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั นอกจากนี ้บริษัท  
ขอรบัรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มลูทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถกูตอ้งครบถว้น
ในสาระส าคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทและบริษัทย่อยแลว้  

(2) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการเปิดเผยขอ้มลูที่ดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษัทไดเ้ปิดเผยขอ้มลูในสว่นท่ีเป็นสาระส าคญัทัง้ของ
บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทัง้ควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักลา่ว 

(3) บริษัทไดจ้ดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในท่ีดี และควบคมุดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว และบริษัทไดแ้จง้
ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคมุภายในต่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วนัท่ี 22 กุมภาพนัธ ์2564 และผูส้อบบญัชีใน
วนัท่ี 25 มีนาคม 2564 แลว้ ซึ่งครอบคลมุถึงขอ้บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญัของระบบการควบคุมภายในรวมทัง้การ
กระท า ท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอ่การจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในการนี ้เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งแลว้ บริษัทได้
มอบหมายให ้นางสาวปรียานนัท ์ศกัดิ์พิชยัสกุล เป็นผูล้งลายมือช่ือก ากบัเอกสารนีไ้วทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ
ของ นางสาวปรียานนัท ์ศกัดิพิ์ชยัสกลุ ก ากบัไว ้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มลูท่ีบริษัทไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าว
ขา้งตน้” 

 
 ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

 
นายผยง ศรีวณิช กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ........................................... 

ผูร้บัมอบอ านาจ นางสาวปรียานนัท ์ศกัดิพิ์ชยัสกลุ ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส 
ทีม Finance Strategy 
สายงานบริหารการเงิน 
 

........................................... 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 1 

 
 
 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วนกำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 
 

 ประธานกรรมการธนาคาร 
 

(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารวนัที่ 7 กมุภาพนัธ ์
2563 และเป็นประธาน
กรรมการธนาคาร วนัที่ 28 
ตลุาคม 2563) 
 
 

57  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of 
New Haven ,CT สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) 
รุน่ที่ 54 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 186/2014 ของ IOD 

 หลกัสตูรโครงการพฒันานกับรหิาร
ระดบัสงู ปี 2553 ส  านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 หลกัสตูร Financial Instrument and 
Market,  Harvard Business School 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่ 7 
กมุภาพนัธ ์
2563) 

-  
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2561 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2558 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการอิสระ บมจ.บีซีพีจี 
 กรรมการ และกรรมการสรรหา บมจ. ทา่อากาศยานไทย   
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 
 ปลดักระทรวงการคลงั 
 กรรมการ บมจ.โรงแรมเอราวณั 

 
ปี 2561 - ปี 2563 
ปี 2560 - ปี 2562 
ปี 2558 - ปี 2562 

ปี 2561 
ปี 2560 - ปี 2561 
ปี 2559 - ปี 2560 
ปี 2558 - ปี 2560 
ปี 2557 - ปี 2560 
ปี 2557 - ปี 2560 
ปี 2557 - ปี 2560 

ประสบการณก์ารท างาน 
 อธิบดีกรมศลุกากร 
 กรรมการ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ์ 
 กรรมการ สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
 กรรมการ บมจ.ปตท.  
 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 กรรมการ บมจ.เมืองไทยประกนัภยั 
 กรรมการ บมจ.บางจาก คอรป์อเรชั่น 
 กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ บจ.วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย 
 ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 
 
 
  

รำยละเอยีดเกีย่วกับกรรมกำรของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 2 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายไกรฤทธ์ิ  อชุกุานนทช์ยั 
 

 รองประธานกรรมการธนาคาร 
 ประธานกรรมการบรหิาร 
 ประธานกรรมการก ากบั
ดแูลความเสี่ยง 

 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคาร วนัที่ 15 ตลุาคม 
2558 และรองประธาน
กรรมการธนาคาร วนัที่  
14 มกราคม 2559) 
 

65  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 
North Texas State University สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
 Role of the Chairman Program (RCP)  
รุน่ที่ 16/2007 ของ IOD 
 Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 59/2005 ของ IOD  
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน 
สถาบนัวิทยาการพลงังาน 
 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

1 มกราคม 2563) 

-  
 

ปี 2557 - ปัจจบุนั 
 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2557 - ปัจจบุนั 
ปี 2547 – ปัจจบุนั 
ปี 2543 - ปัจจบุนั 
ปี 2541 - ปัจจบุนั 
ปี 2541 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก ากบั 
ดแูลกิจการ บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรว์ิส 

ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 6 แหง่ 
 ประธานกรรมการ บจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย 
 กรรมการ บจ.แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 
 ประธานกรรมการ บจ.วี.บอดี ้แอนด ์เพนท ์
 ประธานกรรมการ บจ.วี. กรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์ 
 ประธานกรรมการ บจ.วี. ออโตเ้ซลส ์
 ประธานกรรมการ บจ.วี. คอนกลอมเมอเรท 

 
ปี 2561 – ปี 2563 
ปี 2560 - ปี 2562 
ปี 2554 - ปี 2555 
ปี 2554 - ปี 2555 
ปี 2549 - ปี 2555 

 
ปี 2544  - ปี 2554 

ประสบการณก์ารท างาน  (10 ปียอ้นหลงั) 
 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ.ปตท. 
 ประธานกรรมการ การรถไฟฟา้ขนสง่มวลชนแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. 
 กรรมการ บมจ. ปตท. ส  ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ. หลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทนุ กรุงไทย 

 กรรมการ และกรรมการในคณะกรรมการการลงทนุ บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอรค์ไลฟ์ประกนั
ชีวิต 

 
  

https://www.mrta.co.th/


เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท                                                                                                                                                                          
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 3 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายวิชยั  อศัรสักร 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภบิาลและ
ความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคาร เม่ือวนัที่ 24
พฤศจิกายน 2560) 

 
 
 

 

 60  ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตร ์(วิศวกรรมไฟฟา้), 
The University of New South Wales 
ออสเตรเลีย 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัรภาครฐัรว่ม
เอกชน (ปรอ.) รุน่ที่ 22 วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร 

 Director Certification Program (DCP) รุน่ที่ 
215/2016 ของ IOD 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน 
รุน่ที่ 7/2559 (วพน.) สถาบนัวิทยาการพลงังาน 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที่ 8/2558 มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูอาเซียน ปี 2556 
สถาบนับณัฑิตบรหิารธุรกิจศศินทรแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั (Sasin) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการตลาด
ทนุ (วตท.) รุน่ที่ 12/2554 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย  

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

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

1 มกราคม 2563) 

-  
 

ปี 2562 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2557 – ปัจจบุนั 
ปี 2557 - ปัจจบุนั 
ปี 2557 - ปัจจบุนั 
ปี 2556 - ปัจจบุนั 
ปี 2538 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเช่ียนซี คอรป์อเรชั่น 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 6 แหง่ 
 กรรมการปฏิรูปประเทศดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติและประพฤติมิชอบ 
ส  านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

 กรรมการ บจ.พาเนล พลสั  
 กรรมการ บจ.พาเนล พลสั เอ็มดีเอฟ  
 รองประธานกรรมการ องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
 รองประธานกรรมการ หอการคา้ไทย 
 กรรมการ บจ.เชียงเฮง อินเตอรเ์นชั่นแนล  

 
ปี 2557 - ปี 2563 
ปี 2554 - ปี 2557 

 

ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. 
 เลขาธิการ องคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 4 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธันวา  เลาหศิรวิงศ ์
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน 

 กรรมการก ากบัการปฏิบตัิตาม
กฎเกณฑ ์

 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวนัที่ 26 มกราคม 
2559) 

 

55  ปรญิญาตรี วิศวกรรมศาสตร ์(คอมพิวเตอร)์   
สถาบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลา้เจา้คณุทหาร
ลาดกระบงั   
 หลกัสตูรการป้องกันราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 60 
วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 Role of the Chairman Program (RCP)  
รุน่ที่ 45/2019 ของ IOD 
 Boardroom Success through Financing and 

Investment (BFI) รุน่ที่ 2/2017 ของ IOD 
 Driving Company Success with IT 

Governance (ITG) รุน่ที่ 2/2016 ของ IOD 
 Advanced Audit Committee Program (AACP)  
รุน่ที่ 20/2015 ของ IOD 
 Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 1/2015 
ของ IOD 
 Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) รุน่ที่ 22/2014 ของ IOD 
 Finance for Non-Finance Directors (FND)  
รุน่ที่ 10/2004 ของ IOD 
 Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 43/2004 ของ IOD  
 
 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 

2563) 

-  
 

ปี 2557 – ปัจจบุนั 
ปี 2561 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ทีพีบีไอ  
 ที่ปรกึษาคณะกรรมการการลงทนุ บมจ. บีซีพีจี 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการ บจ.รเีลชั่นชิพ รีพบับลิค 
 กรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสนบัสนนุการวิจยัและนวตักรรม ส  านกังาน
การวิจยัแหง่ชาติ (วช.) 

 
ปี 2562 - ปี 2563 
ปี 2561 - ปี 2562 
ปี 2558 - ปี 2562 
ปี 2557 - ปี 2561 
ปี 2554 - ปี 2560 
ปี 2558 - ปี 2559 

 
ปี 2554 - ปี 2559 

 
 
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การรถไฟแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุ คณะกรรมการนโยบายกองทนุสนบัสนนุการวิจยั 
 ประธานกรรมการ บมจ.ฮิวแมนิกา้ 
 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บมจ.ทีโอที 
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเชียซอฟท ์คอรป์อเรชั่น 
 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เอเอส
เอ็น โบรกเกอร ์
 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.อีซี่บาย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 5 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธันวา  เลาหศิรวิงศ ์
(ตอ่) 

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

Program ปี 1998 
 หลกัสตูร ประกาศนียบตัรธรรมาภิบาล
สิ่งแวดลอ้มส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธส.)   
รุน่ที่ 4/2559 กรมสง่เสรมิคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
 หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 
Transformation ปี 2561, ACIS Professional 
Center 
 หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส  าหรบักรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและ
องคก์ารมหาชน (PDI) รุน่ที่ 20/2562  
สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการ
พลงังาน (วพน.) รุน่ที่ 13/2562 สถาบนั
วิทยาการพลงังาน 
 หลกัสตูร Executive Program on Rule of Law 

and Development (RoLD) รุน่ที่ 3/2562  
สถาบนัเพ่ือการยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 30/2563 ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 6 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ ์กิตยารกัษ์ 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการบรรษัท 
ภิบาลและความรบัผิดชอบ 
ตอ่สงัคม 

 กรรมการก ากบัการปฏบิตัิ
ตามกฎเกณฑ ์
 
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวนัที่ 24 
กรกฎาคม 2557) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

62  Doctor of the Science of Laws (J.S.D.), 
Stanford University สหรฐัอเมรกิา (ทนุฟลุไบรท)์  
 Master of Laws (LL.M.), Harvard University 
สหรฐัอเมรกิา (ทนุฟลุไบรท)์  
 Master of Laws (LL.M.), Cornell University 
สหรฐัอเมรกิา (ทนุ ก.พ.)  
 ปรญิญาดษุฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์Radboud University 
เนเธอรแ์ลนด ์
 ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์(เกียรตินิยม) 
 จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 เนติบณัฑิตไทย (นบท.) ส  านกัอบรมศกึษากฎหมาย
แหง่เนติบณัฑิตยสภา  
 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร (วปอ.) รุน่ที่ 
49 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร  
 Director Accreditation Program (DAP) รุน่ที่ 

112/2014  ของ IOD 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 
รุน่ที่ 18/2015 ของ IOD 
 หลกัสตูรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุน่ที่ 
1/2556 ส  านกังานศาลรฐัธรรมนญู 
 

 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

1 มกราคม 2563) 

-  
 

ปี 2559 - ปัจจบุนั 
ปี 2557 - ปัจจบุนั 

 

ปี 2562 – ปัจจบุนั 
ปี 2561 -ปัจจบุนั 

 

ปี 2561 -ปัจจบุนั 
 

ปี 2560 - ปัจจบุนั 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

ปี 2558 - ปัจจบุนั 

ปี 2557 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2557 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2557 - ปัจจบุนั 

ปี 2554 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2553 - ปัจจบุนั 
ปี 2552 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 2 แหง่ 

 กรรมการอิสระ บมจ. ดสุิตธานี 

 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บมจ. ปตท. 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 12 แหง่ 
 นายกสภาสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

 คณะกรรมการกลางมลูนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชปูถมัภ ์สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี

 กรรมการอ านวยการสถาบนัการแพทยจ์กัรนีฤบดินทร ์และโรงพยาบาลรามาธิบดีจกัรี 
นฤบดินทร ์

 กรรมการบรหิาร และรองประธานกรรมการมลูนิธิอาสาเพื่อนพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

 อนกุรรมการบรหิารศาลยตุิธรรมดา้นกิจการตา่งประเทศ 

 ผูอ้  านวยการสถาบนัเพ่ือการยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย (องคก์ารมหาชน) 

 กรรมการ อ.ก.พ.วิสามญัเก่ียวกบัการพฒันาระบบบรหิารทรพัยากรบคุคล ส  านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 กรรมการพิจารณาปรบัปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส  านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา 

 นายกสภามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 กรรมการบรหิาร และประธานสาขาประเทศไทย มลูนิธิป้องกนัอาชญากรรมแหง่เอเชีย 
(ASIA Crime Prevention Foundation : ACPF) 

 กรรมการเนติบณัฑิตยสภา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลยัมหิดล 

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท                                                                                                                                                                          
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 7 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำร 

และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

ศ.(พิเศษ)ดร.กิตติพงษ ์กิตยารกัษ์ 
(ตอ่) 

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวทิยาการพลงังาน 
(วพน.) รุน่ที่ 1/2555 สถาบนัวิทยาการพลงังาน  
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ 
ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 8/2552 ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการยตุิธรรมระดบัสงู 
(บ.ย.ส.) รุน่ที่ 10/2549 สถาบนัพฒันาขา้ราชการ
ฝ่ายตลุาการศาลยตุิธรรม 
 หลกัสตูรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ส าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ที่ 5/2544 
สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 
Transformation ปี 2561, ACIS Professional Center 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 

-  -  
ปี 2557 - ปี 2558 

ประสบการณก์ารท างาน 

 ที่ปรกึษานายกรฐัมนตรฝ่ีายขา้ราชการประจ า 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 8 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธีระพงษ ์วงศศ์ิวะวิลาส 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการก ากบั
การปฏิบตัติามกฎเกณฑ ์

 กรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน   
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวนัที่  
21 ธันวาคม 2563) 

56  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 246/2017 ของ IOD 
 หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร   
รุน่ที่ 57 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 นกับรหิารระดบัสงู (ส.นบส.) รุน่ที่ 8 ส านกังาน
คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

 การบรหิารงานภาครฐัและกฎหมายมหาชน  
(ปรม.) รุน่ที่ 12 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

21 ธันวาคม 
2563) 

-  
 

ปี 2560 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2561 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แหง่ 

 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บางจาก คอรป์อเรชั่น 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 6 แหง่ 
 กรรมการบรหิารศาลยตุิธรรมผูท้รงคณุวฒิุ (ดา้นการบรหิารและการจดัการ)  
ส านกังานศาลยตุธิรรม 

 กรรมการปฏิรูปประเทศดา้นกฎหมาย ส  านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม
แหง่ชาติ 

 กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 7 กฎหมายเก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม)  
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 กรรมการพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแหง่ชาติ ส  านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

 กรรมการคดีพิเศษผูท้รงคณุวฒิุ (ดา้นกฎหมาย) กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยตุิธรรม 
 เลขาธิการคณะรฐัมนตร ีส  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 

 
ปี 2558 – ปี 2560 

ประสบการณก์ารท างาน 
 รองเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีส  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ี
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 9 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

พลเอก เทียนชยั รบัพร 
 
 กรรมการธนาคาร 
 ประธานกรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการก ากบัการปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ ์
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวนัที่  
28 มกราคม 2558) 
 
 

65  ปรญิญาโท ศิลปศาสตร ์โรงเรยีนเสนาธิการ
ทหารบก  
 ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์รุน่ที่ 27 
 โรงเรยีนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ (จปร.)   
 Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 240/2017 ของ IOD 
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 
 รุน่ที่ 22/2016 ของ IOD 
 Ethical Leadership Program (ELP)  
รุน่ที่ 3/2016 ของ IOD 
 Driving Company Success with IT 

Governance (ITG) รุน่ที่ 2/2016  
ของ IOD 
 Corporate Governance for Capital Market 

Intermediaries (CGI) รุน่ที่ 15/2016 ของ IOD  
 Successful Formulation & Execution of Strategy 
(SFE) รุน่ที่ 28/2016 ของ IOD  
 Financial Statements for Directors(FSD)  
รุน่ที่ 28/2015 ของ IOD 
 Director Accreditation Program (DAP)  
รุน่ที่ 121/2015 ของ IOD 
 หลกัสตูรความมั่นคงศกึษา รุน่ที่ 47  
วิทยาลยัการทพับก  

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

1 มกราคม 2563) 

-  
 
 
 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ 

-  ไมมี่  - 

 
ปี 2559 
ปี 2559 

ปี 2557 - ปี 2559 
ปี 2557 - ปี 2559 

 

ประสบการณก์ารท างาน 
 ที่ปรกึษาคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณภาครฐั (คตร.) 
 ผูท้รงคณุวฒิุพิเศษกองทพับก (อตัราพลเอก) 
 ปลดับญัชีทหารบก ส  านกังานปลดับญัชีกองทพับก 
 เลขานกุารคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใชจ้า่ยงบประมาณภาครฐั (คตร.) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 10 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

พลเอก เทียนชยั รบัพร 
(ตอ่) 

  หลกัสตูร Resource Management 
Introductory Course, United States Army 
Finance School Fort Benjamin Harrison, 
Indiana สหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูร Planning, Programing Budgeting, 

Execution System  Course, United States 
Army Finance School Fort Benjamin 
Harrison, Indiana สหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience 

& Privacy Risk in the Era of Digital 
Transformation ปี 2561, ACIS Professional 
Center 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 11 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปณุณิศร ์ศกนุตนาค 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการบรหิาร 
 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 

 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวนัที่  
28 มกราคม 2558) 
 

62  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ สาขาการตลาด 
University of Wisconsin - Madison 
สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ ดา้นการเงิน Middle 

Tennessee State University สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละ 
การบญัชี สาขาการเงินและการธนาคาร 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  
 Role of the Chairman Program (RCP) รุน่ที่ 

46/2020 ของ IOD 
 IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) รุน่ที่ 10/2019 ของ IOD 
 Ethical Leadership Program (ELP) รุน่ที่ 

7/2017 ของ IOD 
 Risk Management Program for Corporate 

Leaders (RCL) รุน่ที่ 8/2017 ของ IOD 
 Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) รุน่ที่ 27/2016 ของ IOD 
 Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 113/2009 ของ IOD 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

1 มกราคม 2563) 

-  
 
 
 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. เอลิเซีย อาหารและเครือ่งดื่ม 

 
ปี 2558 - ปี 2560 
ปี 2546 - ปี 2559 

 
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการ และกรรมการบรหิาร บจ. ไทยกอง 
 กรรมการผูจ้ดัการ บจ. ไอคิวพลสัแอนดแ์มเนจเมนท ์ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 12 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปณุณิศร ์ศกนุตนาค 
 (ตอ่) 

  หลกัสตูรการก ากบัดแูลกิจการส  าหรบักรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงูของรฐัวิสาหกิจและ
องคก์ารมหาชน รุน่ที่ 4 สถาบนัพฒันากรรมการ
และผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัพระปกเกลา้ 
 หลกัสตูร In house Training Programs 
ธนาคารซิตีแ้บงก ์
 หลกัสตูร Asian Banking and Sovereign Conference 

2006 by Moody 
 หลกัสตูร Regional Workshop "Risk 

Modeling for Sovereign Debt Portfolio" by 
World Bank 
 หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 
Transformation ปี 2561, ACIS Professional 
Center 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคารแหง่
ประเทศไทย 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 13 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางแพตรเิซีย  มงคลวนิช 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

 กรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรบัผิดชอบต่อสงัคม 
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคารเม่ือวนัที่ 27 ธันวาคม 
2561) 

 
 

49  Master of Laws (Tax), The London School 
of Economics and Political Science, 
University of London ประเทศองักฤษ 
 Master of Arts (Development Policy and 

Public Administration), University of 
Wisconsin Madison ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 Financial Statements for Directors 
(FSD) รุน่ที่ 43/2020 ของ IOD 
 หลกัสตูร IT Governance and Cyber Resilience 

Program (ITG) รุน่ที่ 13/2020 ของ IOD 
 Director Accreditation Program (DAP)  
รุน่ที่ 159/2019 ของ IOD 
 Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 274/2019 ของ IOD 
 หลกัสตูร Future Economy and Internet 

Governance - Executive Program สถาบนั
เศรษฐกิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอรเ์น็ต 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวิทยาการ
ตลาดทนุ (วตท.) รุน่ที่ 26/2561  
ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Exponential Manufacturing 

Thailand 2019 สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2563 ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่  

1 มกราคม 2563) 

-  
 
 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 4 แหง่ 
 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีบีจีไอ 
 ผูอ้  านวยการส านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ (สบน.) 
 กรรมการ บจ.ปตท.คา้สากล 
 กรรมการ บจ.ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์

   
ปี 2561 - ปี 2562 

ปี 2561 
ปี 2560 - ปี 2561 
ปี 2560 - ปี 2561 
ปี 2557 - ปี 2560  

 

ประสบการณก์ารท างาน 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั 
 ที่ปรกึษาดา้นยทุธศาสตรก์ารจดัเก็บภาษี (กลุม่ธุรกิจพลงังาน) กรมสรรพากร 
 รองอธิบดี กรมสรรพากร 
 กรรมการ องคก์ารสรุา กรมสรรพสามิต 
 ผูอ้  านวยการ ส  านกัวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 14 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วน 
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำงกรรมกำร
และผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางนิธิมา  เทพวนงักรู 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รบัผิดชอบตอ่สงัคม 

 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการธนาคาร
เม่ือวนัที่ 12 เมษายน 2562) 

63  ปรญิญาโท พฒันบรหิารศาสตร ์สาขาบรหิาร
การเงิน (เกียรตินิยมเรยีนดี)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปรญิญาตร ีการบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 Advanced Audit Committee Program 
(AACP) รุน่ที่ 34/2019 ของ IOD 
 Ethical Leadership Program (ELP)  
รุน่ที่ 3/2016 ของ IOD 
 Anti Corruption: The Practical Guide (ACPG) 
รุน่ที่18/2015 ของ IOD  
 Risk Management Committee Program 
(RMP) รุน่ที่ 3/2014  ของ IOD 
 Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 126/2009 ของ IOD 
 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู (วตท.)  
รุน่ที่ 24/2560 สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 
 หลกัสตูร NIDA - Wharton Executive 

Leadership Program, The Wharton School, 
University of Pennsylvania ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูร PTT Executive Leadership 

Program, General Electric Crotonville, New 
York ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
 หลกัสตูร Cyber Resilience ปี 2562 ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที่   
 1 มกราคม 

2563) 

-  
 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ  
   -  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 

ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการสภา และกรรมการบรหิาร สถาบนัวิทยสิรเิมธี 
 กรรมการ และกรรมการบรหิารความเสี่ยง บมจ.ไทยออยล ์
 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงิน บมจ.ปตท. 
 ประธานกรรมการ บจ.ปตท. คา้สากล 
 ประธานกรรมการ บจ.พีทีที เอ็นเนอรย์ี่ รซีอรส์เซส 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่นโยบายการเงินและบญัชีองคก์ร บมจ.ปตท. 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บญัชีองคก์ร บมจ.ปตท. 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 15 

 
ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ จ ำนวนหุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายลวรณ แสงสนิท 
 
 กรรมการธนาคาร 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 

 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ธนาคาร วนัที่ 21 ธันวาคม 
2563) 

 

53  M.S. (Economic Policy and 
Planning), Northeastern University 
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 หลกัสตูรวิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
รุน่ที่ 58 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

 Director Certification Program 
(DCP) รุน่ที่ 205/2015 ของ IOD 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการ
พลงังาน รุน่ที่ 12/2561 สถาบนั
วิทยาการพลงังาน 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูวิทยาการ
ตลาดทนุ รุน่ที่ 25/2560 สถาบนั
วิทยาการตลาดทนุ 

 โครงการพฒันานักบรหิารระดบัสงู : 
 ผูบ้รหิารสว่นราชการ (นบส.2) รุน่ที่ 7 
ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพล
เรอืน 
 
 
 
 
 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้  
ตัง้แต ่วนัที่  
21 ธันวาคม 
2563)  

-  
 
 
 

ปี 2563 – ปัจจบุนั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 3 แหง่ 
 อธิบดีกรมสรรพสามิต 
 กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร บจ.วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ การยาสบูแหง่ประเทศไทย 

 
ปี 2561 – ปี 2563 
ปี 2559 – ปี 2561 
ปี 2561 – ปี 2563 
ปี 2561 – ปี 2563 
ปี 2561 – ปี 2563 
ปี 2561 – ปี 2563 
ปี 2559 – ปี 2563 

ประสบการณก์ารท างาน 
 ผูอ้  านวยการส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั 
 ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั กระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
 กรรมการก ากบัตลาดทนุ ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 กรรมการ ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการนโยบายสถาบนัการเงิน ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ และประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง บลจ.กรุงไทย 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วนกำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายผยง  ศรวีณิช 
 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
(ผูมี้อ  านาจลงนาม) 

 กรรมการบรหิาร 
 กรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
 เลขานกุารบรษัิท 
 
(ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นกรรมการธนาคาร
และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2559 และ 
ตอ่วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ วนัที่  
8 พฤศจิกายน 2563 
ไดร้บัแตง่ตัง้เป็นเลขานกุารบรษัิท 
วนัที ่8 กรกฎาคม 2563) 

52  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ University of 
Pittsburgh, Pittsburgh, Pennsylvania 
สหรฐัอเมรกิา 
 ปรญิญาตร ี วิศวกรรมศาสตร ์ 

University of Arizona, Tucson, Arizona 
สหรฐัอเมรกิา 
 Director Certification Program (DCP)  
รุน่ที่ 223/2016 ของ IOD 
 หลกัสตูร Cybersecurity, Cyber Resilience & 

Privacy Risk in the Era of Digital 
Transformation ปี 2561, ACIS Professional 
Center 
 โครงการฝึกอบรมและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงู 
ส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ
 TIJ Executive Program on the Rule of Law 

and Development : RoLD 2019 
สถาบนัเพ่ือการยตุิธรรมแหง่ประเทศไทย (TIJ) 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ 
ตัง้แตว่นัที ่

 1 มกราคม 2563) 

-  
 
 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 

 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 10 แหง่ 
 ประธานสมาคมธนาคารไทย 
 กรรมการภาคเอกชน คณะกรรมการสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ส  านกังานสง่เสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 กรรมการ คณะกรรมการยทุธศาสตรช์าติ  
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
ส  านกังานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) 
 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการรว่มลงทนุระหวา่งรฐัและเอกชน  
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกิจ 
 กรรมการ คณะที่ปรกึษาดา้นธุรกิจภาคเอกชนในศนูยบ์รหิารสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 กรรมการ คณะกรรมการมลูนิธิองคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย)  
มลูนิธิองคก์รตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) 
 ที่ปรกึษา คณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเฉพาะกิจ เก่ียวกับการศกึษาและ
ก าหนดแนวทางการพฒันาแพลตฟอรม์การคา้ดิจิทลัระหวา่งประเทศของ
ไทย  (Thailand National Digital Trade Platform)  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 กรรมการ คณะกรรมการพฒันาตลาดทนุไทย ส  านกังานเศรษฐกิจการคลงั 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวนหุน้ 

(หุน้) 

สัดส่วนกำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายผยง  ศรวีณิช 
(ตอ่) 

     ปี 2563 - ปัจจบุนั 
 
 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2561 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

 ประธาน คณะอนกุรรมการวิเคราะหแ์ละเสนอมาตรการบรหิารเศรษฐกิจในระยะ
เรง่ดว่น ภายใต ้คณะกรรมการบรหิารสถานการณเ์ศรษฐกิจจากผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019  
ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 
 กรรมการ คณะกรรมการระบบการช าระเงิน (กรช.) ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
 กรรมการ ส านกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) 
 ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนลดิจิทลัไอดี 
 ประธานรว่ม คณะกรรมการระบบการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั  (ก.ก.ร. ) 
 ประธาน คณะอนกุรรมการดา้นการพฒันาระบบฐานขอ้มลูและเทคโนโลยี
สารสนเทศสถาบนัการเงินประชาชน 
 กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA) 
 กรรมการผูท้รงคณุวฒิุในคณะกรรมการพฒันาระบบสถาบนัการเงินประชาชน 
 กรรมการขบัเคลื่อนและบรหิารจดัการขอ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data) 
กระทรวงการคลงั 
 ประธานกรรมการ บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ ์

 
ปี 2558 - ปี 2559  

 
ปี 2559  

ประสบการณก์ารท างาน 
 รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต 

 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท                                                                                                                                                                          
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 18 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบส าหรบัต าแหน่งเลขานกุารบริษัท 
1) ดแูลกิจกรรมตา่ง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) จดัประชมุผูถื้อหุน้ และการประชมุคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัของธนาคาร และติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้ง และสม ่าเสมอ 
3) จดัท าและเก็บรกัษาเอกสารดงันี ้
 -  ทะเบียนกรรมการ  
 -  หนงัสือนดัประชมุกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานประจ าปีของบริษัท  
 -  หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้  
4) เก็บรกัษารายงานการมีสว่นไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร  
5) ติดตามใหม้ีการปฏิบตัิตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคาร และท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 
6) ใหค้  าแนะน าเบือ้งตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของธนาคาร 
7)  ดแูลเรื่องการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance) 
8) เป็นท่ีปรกึษาและประสานงานกบัเลขานกุารของคณะกรรมการชดุตา่ง ๆ  
9)  ติดตอ่และสื่อสารกบัผูถื้อหุน้ใหไ้ดร้บัทราบสิทธิตา่ง ๆ ของผูถื้อหุน้และข่าวสารของธนาคาร 
10) ด าเนินการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุประกาศก าหนด 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 

จ ำ 
นวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพลูพฒัน ์ศรเีปลง่ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานบรหิารความเสี่ยง 
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู  
1 ตลุาคม 2556) 

56  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและการ
สนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพทาลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2019  

 ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน,สถาบนั
วิทยากรพลงังาน ปี 2019 

 Certificate, Role of the Chairman Program, 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 Certificate, Corporate Governance for Capital 
Market, สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบรษัิท
ไทย (IOD) 

 IFRS 9 Implementation ปี 2017,  Incisive Risk 
Information Limited   

 Executive Leadership Development Program 
(ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD 
Business Institute รว่มกบั Cornell University 

 The Risk Games Conference 2013 : The Asian 
Banker Summit 2013  Jakata, Indonesia 

 Corporate Credit Rating Analysis  Hong Kong 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่ 1 
มกราคม 
2563) 

-  

 
 

 
ปี 2557 - ปัจจบุนั 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
 ไมมี่ - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการบรหิาร บล.กรุงไทย ซิมิโก ้(เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก)้ 
 ประธานกรรมการ บจ.รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร 

 
ปี 2559 - ปี 2560 
ปี 2557 - ปี 2559 
ปี 2556 - ปี 2559 

 

ประสบการณก์ารท างาน 
 ประธานกรรมการ บมจ.บตัรกรุงไทย 
 กรรมการบรหิาร บจ.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง 
 ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  ผูบ้รหิารสายงาน สายงานบรหิารความ
เสี่ยง บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

 

รำยละเอยีดเกีย่วกับผู้บริหำรระดับสูงของ บมจ.ธนำคำรกรุงไทย  
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพลูพฒัน ์ศรเีปลง่ 
(ตอ่) 
 

  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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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 21 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางประราลี รตันป์ระสาทพร 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน 
สายงาน Digital Solutions 
  
(วนัท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู  
2 พฤษภาคม 2556) 

 

51  ปรญิญาโท  MBA, University of Alabama at  
Birmingham, USA 

 ปรญิญาตร ีพาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี (บญัชี
บณัฑิต)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 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 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปล
งการถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่  
1 มกราคม 

2563) 

-  
 

เม.ย. 2562 - ปัจจบุนั 
 

ต.ค. 2563- ปัจจบุนั 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

 

 
ปี 2562 – ก.ย. 2563 
ปี 2557- ก.พ. 2563 

 
ปี 2559 - ธ.ค. 2562 

 
 

ปี 2557 - ปี 2559 
 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการ บมจ. บตัรกรุงไทย 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการ และรกัษาการกรรมการผูจ้ดัการ บจก. อินฟินิธัส บายกรุงไทย  
 กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต 

 
    ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการ บจก. เนชั่นแนล ดิจิทลัไอดี 
 กรรมการ บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 
 บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
      - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน

สายงานบรหิารคณุภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายยอ่ย
ผูบ้รหิารองคก์ร นวตักรรมขอ้มลูเพ่ือการขบัเคลื่อนธุรกิจ 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานบรหิารคณุภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายยอ่ย
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 22 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน
กำรถือ
หุน้ 

ในบริษัท 
(%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางประราลี รตันป์ระสาทพร 
(ต่อ) 

  Analytics Experience ปี 2016, SAS Software, 
Italy 

 Asia Banking Analytics Roundtable   ปี 2016, 
Mckinsey, Hong Kong  

 Director Certification Program – DCP ปี 
2016 สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

 Customer Segmentation and Micro Segment  
Analytics by SAS ปี 2016 

 Executive Leadership Development Program 
(ELDP) ปี 2015, Compass Institute, LEAD 
Business Institute รว่มกบั Cornell University 

 KTB Digital Banking Workshop ปี 2015 
 Advance Management Program  ปี 2011 

INSEAD Business  School – European Campus, 
France 

 หลกัสตูร Customer Experience Workshop ปี 
2010, Malaysia 

 SME Strategy Workshop  ปี 2007, GE, 
Singapore 

 หลกัสตูร Global Mortgage Conference ปี 2006, 
GE USA 

 หลกัสตูร Advance Manager Course 
 หลกัสตูร  Six Sigma/ Quality Training  ปี 2003 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 23 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559- ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายวีระพงศ ์ศภุเศรษฐ์ศกัดิ ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานธุรกิจขนาดกลาง 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู  
26 ธันวาคม 2557) 

54  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์(เศรษฐ
ศาตรก์ารเงิน) สถาบนับณัฑิต 
พฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรร์ะหวา่ง
ประเทศ  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ปี
2020 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย
อาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี2019 

 Executive Talk 2019 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) ปี 2561, วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ 

 Executive Leadership 
Development Program (ELDP) ปี 
2015, Compass Institute, LEAD 
Business Institute รว่มกบั Cornell 
University 

 Interest Rate Indexes และเง่ือนไข
สญัญาเงินกูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรม 
Derivatives ปี 2015 

 ปี 2014 สมาคมบรษัิทจดทะเบียน
ไทย 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่  
1 มกราคม 

2563) 

-  
 

 
 

ปี 2562 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2555 - ปี 2562 
ปี 2559 - ปี 2562  
ปี 2557 - ปี 2559 

 
ปี 2559 - ปี 2561 
ปี 2557 - ปี 2559 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
- ไมมี่- 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 1 แหง่ 

 กรรมการบรหิาร บล.กรุงไทย ซีมิโก ้
ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการ บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟา้กรุงเทพ 
 กรรมการ บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บจ.โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมิู 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2  
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส  ผูบ้รหิารสายงาน  สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 24 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายวีระพงศ ์ศภุเศรษฐ์ศกัดิ ์
(ตอ่) 

 

  หลกัสตูรพฒันานกับรหิาร TLCA  
Executive Development Program 

 กฏเกณฑ ์FATCA ส าหรบั
คณะกรรมการธนาคารและผูบ้รหิาร
ของธนาคาร ปี 2014 

 KTB executive refining progran 
(One-on-one) 2016 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 25 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสรุธันว ์ คงทน 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

 

(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
8 ตลุาคม 2561) 

 

54  ปรญิญาโท  Master of Public 
Administration  University of 
Southern California 

 ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑิต  
 (รฐัประศาสนศาสตร ์ภาคการคลงั) 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

(วปอ.) รุน่ที่ 62  
 ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน (TFRS 9) ปี2020 
 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 

พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ปี2020 
 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก

เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย
อาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 Reimaging Your Business for the 
Digital Age 2019 

 
 
 
 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 

2563) 

-  
 

ปี 2562 – ปัจจบุนั 
 
 

 

 

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 วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
    กรรมการ บมจ. ทิพยประกนัภยั 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 1 แหง่ 
-  ไมมี่  - 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
- ประธานคณะเจา้หนา้ที่ดา้นลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ 
- ประธานคณะเจา้หนา้ที่ ดา้นลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูจ้ดัการสายงานลกูคา้ธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

 กรรมการ บมจ.หลกัทรพัย ์กรุงศรี 
 กรรมการ บจ.เจเนอรลั คารด์ เซอรว์ิสเซส 
 กรรมการ บจ.ท าท  าไป 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 26 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559- ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายรวินทร ์บญุญานสุาสน ์ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ผูบ้รหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทนุ 
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
23 พฤศจิกายน 2559) 
 

46  ปรญิญาโท วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต สาขาวิศวกรรมการเงิน
และปรมิาณวิเคราะห ์ University 
of Reading, ประเทศองักฤษ 

 ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงิน
ระหวา่งประเทศ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 Executive Talk 2019  
 หลกัสตูร Blockchain & Bitcoin 

for Management รุน่ที่ 1/2561,
สมาคมสถาบนัการศกึษาการ
ธนาคารและการเงินไทย 

 Bank of Thailand’s  Treasury 
Dealer Course ปี 2017 

 หลกัสตูรอบรมความรูด้า้นตราสาร
หนีข้องผูค้า้ตราสารหนี ้ ปี 2017 

 หลกัสตูร Inspirational 
Leadership ปี 2017 

 Media Training for 
Spokespersons ปี 2017 

 Customer Segmentation and 
Micro Segment Analytics by SAS 
ปี 2016 

 KTB Executive Refining 
Program ปี 2016 

 Strategic Planning Workshop ปี 
2015 

 Creating the Performance-
Driven Organization ปี 2015 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่ 1 
มกราคม 2563) 

-  
 
 
 

ปี 2562– ปัจจบุนั 
 

ปี 2562 – ปัจจบุนั 
ปี 2561 – ปัจจบุนั 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    - ไมมี่ 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 3 แหง่ 
 กรรมการ / อนกุรรมการการลงทนุ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย (ThaiBMA) 
 บล.กรุงไทย ซิมิโก ้(เดิมชื่อ บล.เคที ซีมิโก)้ 

- กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
- กรรมการ /กรรมการบรหิาร 

  กรรมการ / ประธานกรรมการการลงทนุ บมจ.กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต 
 

 
 

ปี 2559 – ปี 2561 
ปี 2558 - ปี 2559 

 
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทนุ  
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ทีม Trading  กลุม่ Global Markets สายงานธุรกิจ
ตลาดเงินตลาดทนุ 

 

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท                                                                                                                                                                          
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 27 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ใน
บริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเอกชยั เตชะวิรยิะกลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 

1 พฤศจิกายน 2560) 

 

59  ปรญิญาโท บรหิารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีวิศวกรรมศาสตร ์
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นการคา้และการ
พาณิชย ์(TEPCoT) รุน่ที่ 13 ปี2020 

 Digital Transformation for CEO ปี2020 
 ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS 9) ปี2020 

 หลกัสตูรภมูิพลงัแผ่นดินส าหรบั
ผูบ้รหิารระดบัสงู (ภพผ.) รุน่ท่ี 5/2562 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุ
ที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

 Executive Talk 2019 
 หลกัการพิจารณาความผิดทางวินยั
และตวัอย่างค าพิพากษาที่เก่ียวขอ้ง 

 Director Certification Program 
(DCP) ปี 2018, สมาคมส่งเสรมิ
สถาบนักรรมการบรษัิทไทย (IOD) 

 Good Corporate Governance for 
Top Executives ปี 2017, LEAD 
Business Institute 

 Leaders as Coach ปี 2017 
 Digital Banking & Inspirational 

Leadership, 2016 

 - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 

2563) 

-  
 
 
 

ปี 2562– ปัจจบุนั 
ปี 2560 – ปัจจบุนั 

 
 
 

ปี 2560 – ปี 2561 
ปี 2557 – ปี 2560 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 

 ประธานกรรมการ  และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
 กรรมการ บจ.โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมิู  
 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 8 

 

  

https://www.leadbusinessinstitute.com/
https://www.leadbusinessinstitute.com/
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 28 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำง 

ครอบครัว
ระหว่ำง

กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเอกชยั เตชะวิรยิะกลุ 
(ตอ่) 

  Situational Leadership for Top 
Leaders ปี 2016 

 Executive Leadership 
Development Program (ELDP)  ปี 
2015  Compass Institute, LEAD 
Business รว่มกบั Cornell University 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 29 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธท์ำง 
ครอบครัวระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางสาวศรณัยา เวชากลุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานบรหิารการเงิน 
 

(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 กรกฎาคม 2562) 

51  ปรญิญาโท MBA Executive 
Program จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์(บญัชี) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 นกับรหิารการเงินการคลงัภาครฐั
ระดบัสงู (บงส.) ปี2020 

 TFRS 9 เครือ่งมือทางการเงิน - การ
บญัชีป้องกนัความเสี่ยง (หลกัสตูรขัน้
สงูเชิงปฏิบตัิการ) ปี2020 

 CFO Focus On Financial Reporting 
2019 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุ
ที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 
 
 
 
 
 
 

- - 
(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 
2563) 

-  
 
 
 

ปี 2563 – ปัจจบุนั 
 

 
ก.ค. 2562 - ต.ค. 2562 

 

ปี 2553 - ปี 2562 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่ -  
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการบรหิาร บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ดา้นการบรหิารการเงิน 

 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
- EVP, Head of Financial Planning & Analysis (FP&A)  
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 30 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสนัติ ปรวิิสทุธ์ิ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
ผูบ้รหิารสายงาน 
สายงานปฏบิตัิการ 
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ตลุาคม 2559) 
 

58  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตรก์ารเงิน สถาบนั
บณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 Ethical Leadership Program(ELP) 20/2020 
 การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพ
ท าลายลา้งสงู (AML/CTPF) ปี2020 

 ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  (TFRS 9) ปี2020 

 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 
2562 : PDPA (Update) ปี2020 

 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลกบั 
บทบาทหนา้ที่ของกิจการ ปี2020 

 การก ากบัดแูลกิจการส าหรบักรรมการและ
ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์รก ากบัดแูล  
(Regulator) รฐัวิสาหกิจและองคก์รมหาชน 
,สถาบนัพระปกเกลา้ ปี 2019 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มอีานภุาพ
ท าลายลา้งสงู (AML/CTPF) 2019 

1,070 หุน้ 
(โดยคู่
สมรส) 

0.00001% 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่  
1 มกราคม 

2563) 
 

- 
 
 
 

 
 
 
 

เม.ย.2563 – ปัจจบุนั 
 

 
1 ต.ค. 2559 – 1 มี.ค. 2563 
ปี 2558 - ปี 2559 

 
 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่ -  
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการ บจ. รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

-  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ 
กลุม่ตรวจสอบดา้นสินเช่ือ  สายงานตรวจสอบภายใน 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 31 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสนัติ ปรวิิสทุธ์ิ (ตอ่) 
 

  Krungthai Strategy and Future 
Direction 2019 

 Executive Talk 2019 
 แนวทางการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 

 ความรูม้าตรฐานการบญัชี IFRS9 2019 
 Design thinking : growing the right 

mindset for better compliance 2019 
 Annual Audit Committee 

Conference KTB Group 2019 
 เกณฑก์ารประเมินผลการด าเนินงาน
รฐัวิสาหกิจแบบใหม่ (Core Business 
Enablers 8 ดา้น) : การตรวจสอบ
ภายใน 2019 

 Industry Code of Conduct 2019 
 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้งพฤติกรรม
ที่พงึประสงค ์ปี 2019  

 หลกัสตูร How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP)  รุน่ท่ี 1 

 16/2018, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (IOD) 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 32 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสนัติ ปรวิิสทุธ์ิ (ตอ่) 
 

 
 หลกัสตูร Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุน่ที่ 10/2018, 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย 
(IOD) 

 One on One Executive Coaching  
รุน่ที่ 1/2560 จาก SLING SHOT Group 

 Advanced Audit Committee Program: 
AACP ปี 2017, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไท (IOD) 

 Internal Audit in Disruptive Technology  
ปี 2017, สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรม
ราชปูถมัภ ์

 Director Certification Program (DCP) รุน่ 
237/2560, สมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย (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 บรษัิท PacRim 

    
 

 

  

https://www.leadbusinessinstitute.com/
https://www.leadbusinessinstitute.com/
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 33 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายสนัติ ปรวิิสทุธ์ิ (ตอ่) 
 

  หลกัสตูร   Executive Leadership 
Development Program  (ELDP) ปี 2015,  
Compass Institute, LEAD Business 
Institute รว่มกบั Cornell University 

 กฏเกณฑ ์FATCA ส าหรบัคณะกรรมการ
ธนาคารและผูบ้รหิารของธนาคาร 

 Situational Leadership Certification (Train 
the Trainer) ปี 2558 บรษัิท Slingshot 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 34 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายศภุวฒัน ์วฒันธ์นปติ  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานทรพัยากรบคุคลและ
บรรษัทภิบาล  
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู  
วนัที่ 1 ตลุาคม 2559) 
 

50  ปรญิญาเอก บรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 ปรญิญาโท การเงิน RENSSELAER  
POLYTECHNIC INS., สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาโท นิติศาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Thailand HR Forum 2020 (Virtual 
Conference) ปี2020 

 นกับรหิารยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติระดบัสงู 
(นยปส.) 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย
อาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2019 

 Thailand Competitiveness 
Conference 2019 

 Digital HR Forum 2019 
 การยกระดบัธรรมาภิบาลในการ
บรหิารรฐัวิสาหกิจ 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

 Executive Talk 2019 

- - 
(ไมมี่การ

เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 

2563) 

  
 
 
 
 
 
 

1 ต.ค.2559 – 1 มี.ค. 2563 
 
 

ปี 2556 – ปี 2559 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่ -  
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ 

    -ไมมี่- 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน  สายงานทรพัยากรบคุคล 
  และบรรษัทภบิาล 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ทรพัยากรบคุคล สายงาน 
  ทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล  
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ช่ือ/สกุล 

ต ำแหน่ง 
อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายศภุวฒัน ์วฒันธ์นปติ  
(ต่อ) 

  หลกัสตูร Annual Conference and 
Exposition ปี 2018,สถาบนั  Society 
for Human Resource Management 
(SHRM) : SHRM, USA 
 หลกัสตูร 6TH Compensation & 
Benefits Summit 2018, สถาบนั 
Equip global, Singapore 
 หลกัสตูร 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 รว่มกบั Cornell 
University 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

 นายศภุวฒัน ์วฒันธ์นปติ  
(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 

     

  



เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจควบคมุ และเลขานกุารบรษัิท                                                                                                                                                                          
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 37 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559- ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายธวชัชยั ชีวานนท ์
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานบรหิารจดัการทาง
การเงินเพ่ือธุรกิจ 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
2 มกราคม 2562) 
 

52  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ Seattle 
University 

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) รุน่ที่ 63  

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แตว่นัที่ 
1 มกราคม 2563) 

-  
 
 
 

ปี 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2559 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
   -  ไม่มี  - 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 5 แหง่ 
 คณะกรรมการประจ าวิทยาลยันวตักรรม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 กรรมการ บจ กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์ิสเซส 
 กรรมการ บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย) 
 กรรมการ บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย)  
 ประธานกรรมการ บจ.ไซคลิ่งคลาวด ์

 
เม.ย. 2562 – เม.ย. 2563 

 

2 ม.ค. 2562 - 1 มี.ค. 2563 
 

ปี 2560 - ปี 2561 
ปี 2558 - ปี 2561 
ปี 2558 - ปี 2561 

 

 ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
       -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานบรหิารจดัการทาง 
           การเงินเพื่อธุรกิจ 
 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการบรษัิท บจ.ไดเ้งิน ดอทคอม 
 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บมจ.เอเอสเอ็น โบรกเกอร ์ 
 กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ บจ. เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร ์
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 38 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพงษส์ิทธ์ิ ชยัฉัตรพรสขุ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน 
สายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละ
กฎหมาย 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ตลุาคม 2563) 
 

56  ปรญิญาตร ีนิตศิาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 หลกัสตูรป้องกนัอาชญากรรม
ทางการเงิน (Federal Bureau of 
Investigation : FBI) สหรฐัอเมรกิา 

 LS Course University of 
Washington USA 

 หลกัสตูร IMD Advanced 
Strategic Management 

 หลกัสตูรการบรหิารจดัการความ
มั่นคงแหง่ชาติ (บมช.) รุน่ที่ 2 

 หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจกัร
ภาครฐัรว่มเอกชน (ปรอ. รุน่ที่ 24) 

 หลกัสตูร Ethical Leadership 
Program (ELP) – IOD (รุน่ที่ 
11/2018) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้น
วิทยาการพลงังาน รุน่ 13 (วพน.13) 

 หลกัสตูรผูบ้รหิารกระบวนการ
ยตุิธรรมระดบัสงู (บ.ย.ส. รุน่ที่ 24) 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง 
การถือหุน้ตัง้แต่

วนัที่  
1 ตลุาคม 2563) 

-  
 
 
 

 
 
 

 ปี 2557 – ต.ค.2563 
ปี 2557 – ต.ค.2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่- 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ  

    -ไมมี่- 
 
ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการ บมจ. ทีโอที  
 รองผูจ้ดัการใหญ่ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์ 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 39 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติอบรม 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายแพทยพ์ลวรรธน ์  
วิทรูกลชิต 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ผูบ้รหิารสายงาน 

สายงานเทคโนโลย ี

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
5 ตลุาคม 2563) 
 

51  วว.ศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดกิส ์แพทยสภา 
 ปรญิญาโท วทิยาศาสตร ์มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

 ปรญิญาตร ีแพทยศาสตรบ์ณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 หลกัสตูรนวตักรรมการบรหิารองคก์ร และ
ภาวะผูน้  าโลกดิจิทลั (Digital Leadership 
and Organization Innovation 
Management) (ส  านกังานปลดักระทรวง
ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม) 

 Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที่ 259/2018 (สมาคมสง่เสรมิสถาบนั
กรรมการบรษัิทไทย) 

 หลกัสตูร “การก ากบัดแูลส าหรบั
กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร
ก ากบัดแูล (Regulators) รฐัวสิาหกิจและ  
องคก์ารมหาชน” (PDI) รุน่ที่ 20 (สถาบนั
พระปกเกลา้) 

 หลกัสตูรประกาศนียบตัรชัน้สงูการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส าหรบันกับรหิารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ที่ 
19 (สถาบนัพระปกเกลา้) 

 Certificate : The Driving Digital and 
Social Strategy, 2015 (Harvard 
Business School) 

 นกับรหิารระดบัสงู รุน่ที่ 56 (นปส.
กระทรวง มหาดไทย) 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แต่
วนัที่ 5 ตลุาคม 

2563) 

-  
 
 
 

พ.ย. 2563 - ปัจจบุนั 
ปี 2560 - ปัจจบุนั 

 
 

ปี 2562 - ต.ค.2563 
ปี 2561 - ปี 2562 

 
ปี 2561 - ปี 2561 

 
 

ปี 2556 - ปี 2561 
 
 
 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่- 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการ บจก. อินฟินิธัส บาย กรุงไทย 
 ประธานกรรมการบรษัิท บจ.กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์ิสเซส 

ประสบการณก์ารท างาน 
 กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 

        -  ผูต้รวจราชการระดบักระทรวง (บรหิารระดบัสงู) 
        -  รองเลขาธิการ ส  านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ     
           (รองอธิบดี , บรหิาร ตน้) 
        -  ผูอ้  านวยการกอง (อ านวยการ ระดบัสงู) กองการตา่งประเทศ ส  านกังาน 
           ปลดักระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม 
 ศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส  านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

        -  ผูอ้  านวยการกอง (อ านวยการ ระดบัสงู) 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 40 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559- ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายกิตติพฒัน ์ เพียรธรรม 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส  

ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานธุรกิจภาครฐั 

 

 (วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น 

 ผูบ้รหิารระดบัสงู 

9 ตลุาคม 2561) 

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การเงิน)  
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัชี มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

 Digital Transformation for CEO ปี
2020  

 การป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลาย
ลา้งสงู (AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

 Executive Talk 2019 
 GTB & Government Integrated 

Strategy to Digital Platform 
 Leadership Succession 

Program (LSP) ปี 2018, มลูนิธิ
สถาบนัวิจยัและพฒันาองคก์ร
ภาครฐั (IRDP) 

 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
(วปอ.) ปี 2561, วิทยาลยัป้องกนั
ราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศ 

 One on One Executive 
Coaching ปี 2017, บรษัิท 
Slingshot Coaching Co., Ltd. 
 
 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่ 1 
มกราคม 2563) 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปี 2560 - ปี 2561 
 

ปี 2559 – ปี 2560 

 
ปี 2558 – ปี 2559 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 

ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

   -  ไม่มี  - 

ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ 

   -  ไม่มี  - 

ประสบการณก์ารท างาน 

 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่บรหิารทรพัยส์ินพรอ้มขาย  
สายงานปรบัโครงสรา้งหนีแ้ละบรหิารทรพัยส์ิน 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 3  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 2  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 41 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2558 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายกิตติพฒัน ์ เพียรธรรม 
(ตอ่) 
 

  Executive Leadership 
Development Program (ELDP)  
ปี 2015  Compass Institute, 
LEAD Business รว่มกบั Cornell 
University 

 Wholesale Banking 
Transformation 

 กฎเกณฑ ์FATCA ส  าหรบั
คณะกรรมการธนาคารและผูบ้รหิาร
ของธนาคาร 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 42 

 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายพิชิต จงสฤษดิห์วงั  
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส  
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานกลยทุธแ์ละ
ผลิตภณัฑร์ายยอ่ย 
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
9 เมษายน 2562) 

39  ปรญิญาโท MBA Kellogg School 
of Management, Northwestern 
University 

 ปรญิญาตร ีBachelor of Science 
in Commerce  McIntire School 
of Commerce Charlottesville, VA 
University of Virginia 

 การป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลาย
ลา้งสงู (AML/CTPF) ปี 2019 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่ 1 
มกราคม 2563) 

-  
 

ปี 2562 - ปัจจบุนั 
 

ปี 2563 – ปัจจบุนั  
ปี 2562 - ปัจจบุนั 

 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการ บมจ. บตัรกรุงไทย 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 3 แหง่ 
 กรรมการ บมจ.กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต 
 กรรมการการลงทนุ กองทรสัตเ์พ่ือกิจการเงินรว่มทนุส  าหรบัธุรกิจเอสเอ็มอีกา้วไกลไป
ดว้ยกนั 1 

 กรรมการการลงทนุ กองทรสัตเ์พ่ือกิจการเงินรว่มทนุส  าหรบัธุรกิจเอสเอ็มอีกา้วไกลไป
ดว้ยกนั 2 

 
 

เม.ย. 2562 - ต.ค.2562 
ปี 2558 - ปี 2560 
ปี 2561- ม.ค. 2562 

ปี 2556 - ปี 2558 
 

ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
- ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ (ลาออก) 

 กรรมการ บรษัิท เนสทต์ิฟลาย จ ากดั 
 บมจ. ธนาคารทหารไทย  

- Executive Vice President, Head of SME Segment 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 43 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ  
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วน
กำรถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายชาญชยั สินศภุรตัน ์
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส  
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานบรหิารคณุภาพ
สินเช่ือและกระบวนการ
ธุรกิจเครอืข่ายรายยอ่ย 
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น 
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ธันวาคม 2562) 
 

57  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 ปรญิญาตร ีศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลยั
รามค าแหง 

 รฐับาลอิเลก็ทรอนิกสส์  าหรบัผูบ้รหิาร
ระดบัสงู (รอส.) รุน่ที่ 7 

 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 
2562 : PDPA (Update) ปี2020 

 การเตรยีมความพรอ้มรองรบัมาตรฐาน
บญัชี IFRS 9 ส  าหรบัผูบ้รหิาร ปี 2019 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน
และการสนบัสนนุทางการเงินแกก่ารก่อ
การรา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มี
อานภุาพท าลายลา้งสงู (AML/CTPF) ปี 
2019 

 การยืน่บญัชีทรพัยส์นิและหนีส้ินของ
เจา้พนกังานของรฐัตอ่คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ
แหง่ชาติ ปี 2019 

 Digital Transformation in Banking for 
Executive ปี 2019 

 เจาะลกึกฎหมายวา่ดว้ย พ.ร.บ. การทวง
ถามหนี ้(ลา่สดุ) และประกาศ สคบ.
2561 และแนวปฏบิตัขิองธุรกิจเชา่ซือ้
และลสีซิ่งที่ถกูตอ้ง ปี 2019 

 Executive Brand Solicitation ปี 2016 
 Executive Leadership Development 

Program (ELDP)  ปี 2015  Compass 
Institute, LEAD Business รว่มกบั 
Cornell University 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที ่

1 มกราคม 
2563) 

-  
 

 
 

ปี 2562 - ปัจจบุนั 
ปี 2562 - ปัจจบุนั 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน  
-ไมมี่- 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 2 แหง่ 
 กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ  ากัด 
 กรรมการ บจ. รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร 

 
 

    ปี 2557 - พ.ย. 2562 

ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่  
   กลุม่ Loan Factory ส าหรบัสินเช่ือธุรกิจขนาดเล็กและรายยอ่ย  
   สายงานบรหิารคณุภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจเครอืข่ายรายยอ่ย 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปานะพนัธ ์หาญกิจจะกลุ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่
อาวโุส  
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานตรวจสอบภายใน 
 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
2 มีนาคม 2563) 

57  ปรญิญาโท เศรษฐศาสตร ์ 
THE UNIVERSITY OF KANSAS, 
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยั
หอการคา้ไทย 

 ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน (TFRS 9) ปี2020 

 การตรวจสอบ กบั New Normal ปี2020 
 Design Thinking กระบวนการสนิเชื่อ 
เพิ่ม Productivity-Efficiency ปี2020 

 ขัน้ตอนการรบัมือภยัคกุคามไซเบอรท์ี่มา
ในรูปแบบอีเมลหลอกลวง (Phishing Email 
Process)  ปี2019 

 พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 
ปี2019 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ
และการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการ
รา้ยและการแพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพ
ท าลายลา้งสงู (AML/CTPF) ปี 2 ปี2019 

 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบั พ.ร.บ.คุม้ครอง
ขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562  ปี2019 

 Digital Leadership for Executiveปี2019 
 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้งพฤตกิรรม
ที่พงึประสงค ์ปี2019 
 
 

- - 
(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลง
การถือหุน้
ตัง้แตว่นัที่  
2 มีนาคม 
2563) 

-  
 

 
 

 
 
 
ปี 2557 - ปี 2563 
 
 
 

 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 
    -ไม่มี- 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ  
    -ไม่มี- 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
        -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุ่มบรหิารความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ  
           สายงานบรหิารความเสี่ยง  
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 45 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปานะพนัธ ์หาญกิจจะกลุ 
(ตอ่) 

 
 เสรมิสรา้งการปฏิบตัิงานตามหลกั
บรรษัทภบิาลทีเ่ป็นเลศิ ปี2018 

 Workshop Loan Process ปี2018 
 กรุงไทย คณุธรรม เพื่อการบรหิารความ
เสี่ยงอยา่งยั่งยืน ปี2018 

 การสรา้งความตระหนกัรูด้า้นความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์(Cyber Security 
Awareness) ปี2018 

 Leadership Performance 
Development ปี2017 

 เศรษฐศาสตรพ์ฤตกิรรมส าหรบัผูบ้รหิาร
สถาบนัการเงิน ปี2017 

 Annual Audit Committee C.AACC ปี
2017 

 Thailand 4.0 ขบัเคลื่อนองคก์รสู่
ความส าเรจ็ ปี2017 

 Leaders as Coach ปี2017 
 การพฒันาภาวะผูน้  าที่เป็นเลศิอยา่ง
ยั่งยืน (Leadership Development 
Program for Executive) ปี2016 

 การรบัมือกบั Fintech ปี2016 
 การสมัมนาเชิงปฏบิตัิการ Top team 

workshop ปี2016 
 การประชมุเชิงปฏิบตัิการ Credit Rating 

Workshop ปี2016 
 Executive Brand Solicitation บมจ. 
ธนาคารกรุงไทย ปี2016 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 46 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเฉลิม ประดษิฐอาชีพ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส  

ผูบ้รหิารสายงาน  

สายงานเครอืข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายยอ่ย 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ตลุาคม 2563) 
 

57  ปรญิญาโท การจดัการภาครฐัและ
ภาคเอกชน  
สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ผูน้  าการสง่เสรมิเศรษฐกิจดิจิทลั 
(Digital CEO) ปี2020 

 Thailand HR Forum 2020 (Virtual 
Conference) ปี2020 

 Service requirement for 
operation ปี2020 

 Digital Enablement Program ปี
2020 

 Workshop Retail Branch 
Strategy ปี2020 

 Ransomware : มลัแวรเ์รยีกคา่ไถ่ 
2020 ปี2020 

 การป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลาย
ลา้งสงู (AML/CTPF) ปี 2 ปี2020 

 Innovation Workshop ปี2020 
 ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี
2020 

 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงการถือ
หุน้ตัง้แตว่นัที่ 1  
ตลุาคม  2563) 

-  
 

 
 

 
 

 
   ปี 2561 - ปี 2563 

 

ปี 2560 - ปี 2561 
 
ปี 2558 - ปี 2560 

 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่- 
   ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ  
    -ไมมี่- 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

-  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่เครอืข่ายนครหลวง 2 สายงาน    
   เครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายยอ่ย 
-  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่เครอืข่ายนครหลวง 2 สายงาน    

   เครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายยอ่ย 
-  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารส  านกังานเขต ส  านกังานเขตสวนมะล ิ

   กลุม่เครอืข่ายนครหลวง 1 สายงานเครอืข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายยอ่ย 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายเฉลิม ประดษิฐอาชีพ 
(ตอ่) 

  พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล 
พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ปี
2020 
การป้องกนัและปราบปรามการ
ฟอกเงินและการสนบัสนนุทาง
การเงินแก่การก่อการรา้ยและการ
แพรข่ยายอาวธุที่มีอานภุาพท าลาย
ลา้งสงู (AML/CTPF) ปี 2 ปี2019 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์ปี2019 

 ขัน้ตอนการรบัมือภยัคกุคามไซเบอร์
ที่มาในรูปแบบอีเมลหลอกลวง 
(Phishing Email Process) ปี2019 

 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบั พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.
2562  ปี2019 

 การสรา้งความตระหนกัรูด้า้นความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์(Cyber 
Security Awareness)  

 Leadership Performance 
Development ปี2017 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางสวุรรณา อนนัทานนท ์
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส  

ผูบ้รหิารสายงาน  

สายงานปรบัโครงสรา้งหนี้
และบรหิารทรพัยส์ิน 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ตลุาคม 2563) 
 

47  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ  
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกิจ 
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 Digital Transformation in Banking & 
CBC2 2020 Strategic Plan ปี2020 

 การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้และเทคนิค
การบรหิารลกูหนี ้ปี2020 

 Corporate Restructure ปี2020 
 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 

2562 : PDPA (Update) ปี2020 
 ขัน้ตอนการรบัมือภยัคกุคามไซเบอร์
ที่มาในรูปแบบอีเมลหลอกลวง 
(Phishing Email Process)  ผ่านระบบ 
e-Learningปี2019 

 การเตรียมความพรอ้มรองรบัมาตรฐาน
บญัชี IFRS 9 ส  าหรบัผูบ้รหิาร ปี2019 

 Crucial Conversation ปี2019 
 Reimaging Your Business for the 

Digital Age ปี2019 
 งานสมัมนาวนักรุงไทยคณุธรรม ปี

2019 
 ความรูเ้บือ้งตน้เก่ียวกบั พ.ร.บ.
คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ.2562  
ปี2019 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์ปี2019 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แตว่นัที่ 
1  ตลุาคม  2563) 

-  
 

 
 

 
 

 
ปี 2558 - ต.ค.2563 
 
ปี 2558 - ก.ย.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่- 
   ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ  
    -ไมมี่- 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 

        -  ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจ 
            ขนาดใหญ่ 2 
        -  ผูอ้  านวยการฝ่ายอาวโุส ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ธุรกิจขนาดใหญ่ 6 สายงานธุรกิจ 
            ขนาดใหญ่ 2 
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ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นางสวุรรณา อนนัทานนท ์
(ตอ่) 

  พรบ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 
2562 ปี2019 

 เสรมิสรา้งการปฏิบตัิงานตามหลกั
บรรษัทภบิาลทีเ่ป็นเลศิ ปี2018 

 กรุงไทยคณุธรรม เพื่อขบัเคลื่อน
ธนาคารคณุธรรมตน้แบบ ปี2018 

 2002 ISDA Master Agreement ปี
2018 

 Storytelling for Leaders ปี2018 
 ผูน้  าแหง่ความไวว้างใจสูเ่ป้าหมายอนั
เป็นเลิศ (Leading at the Speed of 
Trust) ปี2018 

 Extended DISC ปี2017 
 The 7 Habits of Highly Effective 

People ปี2017 
 Leadership Performance 

Development ปี2017 
 Leaders as Coach ปี2017 
 กรุงไทยคณุธรรม ONE KTB: The 

Future of Banking  ปี2017 
 มาตรฐานการบญัชี และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ปี2016 

 Supply Chain Workshop ปี2016 
 Digital Banking & Inspirational 

Leadership ปี2016 
 Situational Leadership for Top 

Leaders ปี2016 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 50 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ 
จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 
ในบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายกฤษณ ์ฉมาภสิิษฐ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส  

ผูบ้รหิารสายงาน  

สายงานสื่อสารและ
ภาพลกัษณอ์งคก์ร 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ตลุาคม 2563) 
 

50  ปรญิญาโท การตลาด 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 ปรญิญาตร ีบญัชี   
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

 General Management  
     DUKE University, USA 
 Innovation Workshop ปี2020 
 พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 

2562 : PDPA (Update) ปี2020 
 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย
อาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2 ปี2020 

 ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน (TFRS 9) ปี2020 

 Ransomware : มลัแวรเ์รียกคา่ไถ่ 2020  
 การสรา้งความตระหนกัรูด้า้นความ
มั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์(Cyber 
Security Awareness) ปี2019 

 ขัน้ตอนการรบัมือภยัคกุคามไซเบอร์
ที่มาในรูปแบบอีเมลหลอกลวง 
(Phishing Email Process)  ปี2019 

 การป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินและการสนบัสนนุทางการเงินแก่
การก่อการรา้ยและการแพรข่ยาย
อาวธุที่มีอานภุาพท าลายลา้งสงู 
(AML/CTPF) ปี 2 ปี2019 

 การก าหนดอตัลกัษณแ์ละสรา้ง
พฤติกรรมที่พงึประสงค ์ปี2019 

- - 

(ไมมี่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ถือหุน้ตัง้แตว่นัที่ 
1  ตลุาคม  2563) 

-  
 

 
 

 
 

 
พ.ย. 2561 – ก.ย. 2563 

 
ปี 2561 - พ.ย.2561 

 
ปี 2554 - ปี 2561 

 
 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่- 
   ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ  
    -ไมมี่- 
ประสบการณก์ารท างาน 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่สื่อสารและภาพลกัษณอ์งคก์ร 
สายงานสื่อสารและภาพลกัษณอ์งคก์ร  

        -  ที่ปรกึษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) 

        -  ผูอ้  านวยการอาวโุส ผูบ้รหิารสาย Corporate Marketing & Channel  
           Management 
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เอกสารแนบ 1 หนา้ที่ 51 

ช่ือ/สกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ /ประวัติ
อบรม 

จ ำนวน
หุน้ 
(หุน้) 

สัดส่วนกำร
ถือหุน้ 

ในบริษัท (%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 
(ปี 2559 - ปัจจุบัน) 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง และบริษัท/หน่วยงำน 

นายปฏิเวช สนัตะวานนท ์ 
ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่อาวโุส  

สงักดัธนาคารกรุงไทย 

 
(วนัที่ไดร้บัแตง่ตัง้เป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงู 
1 ตลุาคม 2559) 

59  ปรญิญาโท บรหิารธุรกิจ (การเงิน) 
WEBSTER UNIVERSITY , 
สหรฐัอเมรกิา 

 ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

 กระบวนการพิจารณาทางวินยัและ
ความรบัผิดทางแพง่ของพนกังาน, 
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 รว่มกบั 
Cornell University 

 TLCA Executive Development 
ปี 2013 สมาคมบรษัิทจดทะเบียน
ไทย บรษัิทหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยและสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

4,000 
หุน้  
(โดยคู่
สมรส) 

0.00003%  
(การถือหุน้ลดลง 
63,000 หุน้ จาก
วนัที่ 1  มกราคม 

2563) 

-  
 

 
 

ปี 2561 - ปัจจบุนั 
 
ปี 2558 - ปี 2561 
 
ปี 2559 - ปี 2561 
ปี 2557 - ปี 2559 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ต าแหน่งงานอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน 

    -ไมมี่- 
ต ำแหน่งในกิจกำรทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / องคก์รอ่ืนๆ จ ำนวน 1 แหง่ 
 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

ประสบการณก์ารท างาน 
 กรรมการ บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง 
- ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1 

 
 
 
 
 
 

 

 



เอกสารแนบ 2  รายละเอียดเกยีวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

ขอ้มลูการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารในบรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิททเีกียวขอ้ง ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

รายชอื KTB บรษัิททีเกียวขอ้งกนั

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

กรรมการ
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ XX X X X

นายไกรฤทธิ  อชุุกานนทช์ยั A XX X X XX XX XX XX

นายวิชยั  อศัรสักร X X X X X

นายธนัวา  เลาหศิรวิงศ์ X X X

ศ.(พเิศษ) ดร.กิตติพงษ ์  กิตยารกัษ ์ X X X

นายธีระพงษ ์วงศศ์ิวะวิลาส X X

พลเอก เทียนชยั  รบัพร X

นายปุณณิศร ์ศกนุตนาค / /

นางแพตรเิซีย มงคลวนิช X X X X

นางนิธิมา เทพวนงักรู X

นายลวรณ แสงสนิท / /

นายผยง  ศรวีณิช B XX XX

ผูบ้รหิารระดบัสงู 
นายพลูพฒัน ์ศรเีปลง่ M xx /

นางประราลี รตันป์ระสาทพร M x x, c x

นายวีระพงศ ์ศภุเศรษฐ์ศกัดิ M /

นายสรุธนัว ์คงทน M x

นายรวินทร ์บญุญานุสาสน์ M x /

นายเอกชยั เตชะวิรยิะกลุ M xx x

นางสาวศรณัยา เวชากลุ M /

นายสนัติ ปรวิิสทุธิ M x

นายศภุวฒัน ์วฒันธ์นปติ M

นายธวชัชยั ชีวานนท์ M x x XX X

นายพงษสิ์ทธิ ชยัฉตัรพรสขุ M

นายแพทยพ์ลวรรธน ์วิทูรกลชิต M xx x

นายกิตติพฒัน ์เพียรธรรม M

นายพิชิต จงสฤษดิหวงั M x x x x

นายชาญชยั สินศภุารตัน์ M x x

นายปานะพนัธ ์หาญกิจจะกลุ M

นายเฉลิม ประดิษฐอาชีพ M

นางสวุรรณา อนนัทานนท์ M

นายกฤษณ ์ฉมาภิสิษฐ M

นายปฏิเวช สนัตะวานนท์ M x, c
หมายเหต ุตารางนีมิไดแ้สดงรายละเอียดตาํแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัททเีกยีวขอ้ง โดยรายละเอียดของตาํแหน่งจะแสดงอยู่ทปีระวติัของแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1

บรษัิทยอ่ย(1)

บรษัิททีมีกรรมการรว่มกนั
(3)

บรษัิทรว่ม(1)

บรษัิทอืนๆ
(2)

บรษัิททีมีผูบ้รหิาร

รว่มกนั
(4)



สญัลกัษณ์

XX = ประธานกรรมการบรษัิท C = กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ A นายไกรฤทธิ อชุกุานนทช์ยั ดาํรงตาํแหน่งใน KTB ดงันี B นายผยง  ศรวีณิช ดาํรงตาํแหน่งใน KTB ดงันี

/ = กรรมการบรหิาร  M = ผูบ้รหิารระดบัสงู - รองประธานกรรมการ - กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

X = กรรมการ   - ประธานกรรมการบรหิาร - กรรมการบรหิาร

- กรรมการ

บรษัิทยอ่ย(1) บรษัิทรว่ม(1)
บรษัิททีเกียวขอ้งกนั

1. บจ.กรุงไทยกฎหมาย 1. บมจ.กรุงไทย-แอกซา่ ประกนัชีวิต บรษัิทอนืๆ(2)

2. บจ.รกัษาความปลอดภยั กรุงไทยธุรกิจบรกิาร2. บมจ.กรุงไทยพานิชประกนัภยั 1. บจ.โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมิู

3. บมจ.หลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ กรุงไทย 3. บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซงิ 2. บมจ.ทิพยประกนัภยั

4. บจ.กรุงไทยคอมพิวเตอรเ์ซอรว์ิสเซส 4. บล.กรุงไทย ซีมิโก ้(เดิมชอื บล.เคที ซีมโิก)้ 3. กองทรสัตเ์พอืกิจการเงินรว่มทนุสาํหรบัธุรกิจเอสเอม็อีกา้วไกลไปดว้ยกนั 1

5. บจ.กรุงไทยธุรกิจลีสซงิ 5. บจ.เนชนัแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 4. กองทรสัตเ์พอืกิจการเงินรว่มทนุสาํหรบัธุรกิจเอสเอม็อีกา้วไกลไปดว้ยกนั 2

6. บจ.กรุงไทย แอดไวซเ์ซอรี 6. บจ. บีซีไอ (ประเทศไทย)

7. บมจ.บตัรกรุงไทย

8. บจ. เคทีซี นาโน

9. บจ. เคทีซี พิโก (กรุงเทพฯ)

10.บจ.อินฟินิธัส บาย กรุงไทย

บรษัิททีมีกรรมการรว่มกนั(3) บรษัิททีมีผูบ้รหิารรว่มกนั(4)

1. บมจ.บีซีพีจี 7. บจ.วี. กรุป๊ ฮอนดา้คารส์ ์ 13. บจ. เชียงเฮง อินเตอรเ์นชนัแนล 19. บจ. เอลิเซีย อาหารและเครอืงดืม 1.บจ. ไซคลงิคลาวด์

2. บมจ. ทา่อากาศยานไทย  8. บจ.วี. ออโตเ้ซลส์ 14. บมจ. ทีพีบีไอ 20. บมจ.บีบีจีไอ 2. บจ. อินโนสเปช (ประเทศไทย) 

3. บมจ.โรงแรมเอราวณั 9. บจ.วี. คอนกลอมเมอเรท 15. บจ. รเีลชนัชิพ รพีบับลิค 21. บจ.ปตท.คา้สากล

4. บมจ. แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส 10. บมจ.เอเชยีนซี คอรป์อเรชนั 16. บมจ. ดสุิตธานี 22. บจ.ไทยสมายลแ์อรเ์วย ์

5. บจ.แอดวานซ ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอรค์ 11. บจ. พาเนล พลสั 17. บมจ. ปตท. 23. บจ.วิทยกุารบินแหง่ประเทศไทย

6. บจ.วี.บอดี แอนด ์เพนท์ 12. บจ. พาเนล พลสั เอม็ดีเอฟ 18. บมจ.บางจาก คอรป์อเรชนั 24. บจ. เนชนัแนลดิจิทลัไอดี

หมายเหตุ

1. รายชอืของบรษัิทยอ่ย และบรษัิทรว่ม เป็นไปตามเกณฑก์ารการจดัทาํงบการเงินของธนาคาร ทไีดร้ะบใุนสว่นท ี3 ฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

2. บรษัิทอนืๆ ไดแ้ก่ บรษัิททธีนาคารถือหุน้ตงัแตร่อ้ยละ 10 ขึนไป (ไมร่วมบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มตามขอ้ 1 ) และบรษัิททธีนาคารถือหุน้เนืองจากการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี

3. บรษัิททีมีกรรมการรว่มกนั ไดแ้ก่ บรษัิททกีรรมการธนาคารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทดงักลา่ว  

4. บรษัิททีมีผูบ้รหิารรว่มกนั ไดแ้ก่ บรษัิททผีูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษัิทดงักลา่ว 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 1 

 หวัหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน  

นายปานะพนัธ ์ หาญกิจจะกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน 
สายงานตรวจสอบภายใน 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบดา้นงานตรวจสอบภายใน 
การใหค้วามเช่ือมั่นและค าปรกึษา ตอ่ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพ่ิมคณุคา่และปรบัปรุงการด าเนินงาน

ของธนาคารใหบ้รรลตุามเป้าหมาย ดว้ยการประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคมุ
ภายใน และการก ากบัดแูล 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายปานะพนัธ ์หาญกิจจะกุล มีความเหมาะสมในการปฏิบตัิหนา้ท่ีหวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายใน เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีความรอบรูใ้นธุรกิจธนาคาร และมีความเช่ียวชาญในงานดา้นบริหารความเสี่ยง ความเสี่ยง
ดา้นสินเช่ือ รวมถงึมีประสบการณก์ารท างานในธุรกิจธนาคาร มาอย่างยาวนาน โดยมีประสบการณก์ารบริหารความเสี่ยงดา้นสินเช่ือ
กบัธนาคาร เป็นระยะเวลามากกวา่ 5 ปี และกบัธนาคารอื่น เป็นระยะเวลากวา่ 5 ปี มีประสบการณใ์นการก ากบัดแูลกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงดา้นสินเช่ือในการด าเนินธุรกิจของธนาคารใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกตอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบคณุสมบตัิ ตลอดจนแต่งตัง้ ถอดถอน และโยกยา้ย
ผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
(ส  าหรบัประวัติการศึกษา การอบรม การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณการท างานในระยะ 5 ปท่ีผ่านมาของ
หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของธนาคาร แสดงในเอกสารแนบ 1) 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 2 

 

 หวัหน้างานก ากับดูแลการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์(Head of Compliance)  

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง 
16 ธนัวาคม 2563 - ปัจจบุนั  นายพงษส์ิทธ์ิ ชยัฉตัรพรสขุ   
   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน 
   สายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมาย   
 
15 สิงหาคม 2560 - 15 ธนัวาคม 2563   นางวิภาวดี เลิศศรีสรุิยะ  
   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารกลุม่ 
   กลุม่ก ากบังานกฎเกณฑ ์
   (ลาออกจากธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี 16 ธนัวาคม 2563) 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบดา้นงานก ากบัดแูลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์ 
ควบคมุดแูลการก ากับการปฏิบตัิงานของธนาคารใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ 

ไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และหน่วยงานทางการอื่นท่ีมีอ  านาจตามกฎหมาย รวมถึงใหค้  าปรกึษาดา้นการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย  
เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานก ากับและหน่วยงานทางการท่ีมีอ  านาจตามกฎหมายกับ
หน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทัง้สื่อสารกฎเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีออกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงใหห้น่วยงานภาย ในของ
ธนาคารทราบ 
(ส  าหรบัประวัติการศึกษา การอบรม การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจุบัน และประสบการณการท างานในระยะ 5 ปท่ีผ่านมาของ
หวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์แสดงในเอกสารแนบ 1) 
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บญัชีและการเงิน และ ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 3 

 
 ผู้บริหารสูงสุดในสายงานบญัชแีละการเงนิ 

นางสาวศรณัยา     เวชากลุ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหารสายงาน  
  สายงานบริหารการเงิน 

หนา้ท่ีความรบัผิดชอบงานดา้นงานบญัชีและการเงิน 
วางแผนกลยุทธ์การบริหารการลงทุน การด าเนินการดา้นสภาพคล่องใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม พรอ้มทั้งก ากับการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจระหว่างธนาคารกับกระทรวงการคลัง 
รวมทัง้ก ากบัดแูลแผนการเงินในภาพรวมของธนาคาร ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตรธ์นาคาร ตลอดจนดแูลการบริหารจดัการระบบ
ขอ้มลูของธนคาร เพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการภายในธนาคาร และรายงานตอ่หน่วยงานก ากบัภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ  
(ส  าหรบัประวตัิการศกึษา การอบรม การด ารงต าแหน่งอื่นในปัจจบุนั และประสบการณการท างานในระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาของ
ผูบ้ริหารสงูสดุในสายงานบญัชีและการเงิน แสดงในเอกสารแนบ 1) 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏิบตังิานของบรษิัท ผูบ้รหิารสงูสดุในสายงาน
บญัชีและการเงิน และ ผูค้วบคมุดแูลการท าบญัชี 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 4 

 
 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี 

นายกนก  สวุรรณรตัน ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย ฝ่ายการบญัชี  
สายงานบริหารการเงิน 

วนัท่ีด ารงต าแหน่ง  
15 พฤษภาคม 2562 

คุณวุฒทิางการศึกษา  
- ปริญญาโท  เศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
- ปริญญาตรี  การบญัชี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
- Certified Public Accountant (CPA) (Thailand) 

ประวัตกิารอบรม    
- TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (หลกัสตูรขัน้กลางเชิงปฏิบตัิการ) ปี 2020 
- TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน - การบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (หลกัสตูรขัน้สงูเชิงปฏิบตัิการ) ปี 2020 
- Ransomware : มลัแวรเ์รียกคา่ไถ่ 2020 ปี 2020 
- การบญัชีเก่ียวกบัตราสารอนพุนัธแ์ละการบญัชีป้องกนัความเสี่ยง (หลกัสตูรขัน้พืน้ฐาน) ปี 2020 
- มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (TFRSs) และกฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวขอ้ง ปี 2020 
- การวิเคราะหเ์จาะลกึธุรกิจการเงินและการธนาคารผ่านงบการเงิน (หลกัสตูรขัน้กลาง) ปี 2020 
- Transfer Pricing and Documentation ปี 2020 
- แผนยทุธศาสตรธ์ุรกิจ ปี 2020 
- FMG’s Journey (Strategy Day) ปี 2020 
- เทคนิคการกระทบยอดทางบญัชีเพ่ือการตรวจสอบความถกูตอ้ง ปี 2020 
- Krungthai Employee Engagement ปี 2020 
- ความรูเ้บือ้งตน้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 9) ปี 2020 
- พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล พ.ศ. 2562 : PDPA (Update) ปี 2020 
- การเตรียมความพรอ้มรองรบัมาตรฐานบญัชี IFRS 9 ส  าหรบัผูบ้ริหาร ปี 2019 
- สรา้งความเขา้ใจหลกัการรา่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่TFRS 16 เรื่อง สญัญาเช่า ปี 2019 
- Annual Report (56-2) and Integrated Reporting Concept การจดัท ารายงานประจ าปี ตามหลกัการ 

Integrated Report ปี 2019 
- Digital Transformation in Banking for Financial Management Group ปี 2019 
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 3 หนา้ที่ 5 

- TFRS ทกุฉบบั ปี 2561 
- การบริหารตน้ทนุ เพ่ือเพ่ิมมลูคา่และความยั่งยืน 
- กา้วทนัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม ่ท่ีจะน ามาใชใ้นปี 2562 และ 2563 
- FMG's Journey 
- กฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปรบัปรุงโครงสรา้งหนี ้
- Derivatives and Financial Instruments 
- IFRS Update Conference at Toronto Canada 
- Integrated Reporting 
- Forensic Accounting 
- Tax Planning 

ประสบการณก์ารท างาน (ปี 2559-ปัจจุบัน)  
- บมจ. ธนาคารกรุงไทย  

พฤษภาคม 2562  – ปัจจบุนั   ผูอ้  านวยการฝ่าย ผูบ้ริหารฝ่าย  ฝ่ายการบญัชี สายงานบริหารการเงิน 
มีนาคม 2561 – เมษายน 2562 ผูอ้  านวยการฝ่าย  สายงานบรหิารการเงิน 

- บมจ. ธนาคารธนชาต ิ    
สิงหาคม 2559 – มีนาคม 2561 VP, Performance Analysis and Reporting 
ปี 2555 – กรกฎาคม 2559  VP,  Account Policy and Procedure         

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563        
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยส์ิน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เอกสารแนบ 4 หนา้ที่ 1 

 

 
 

 

ไมม่ี 

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 
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เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 5 หนา้ที่ 1 

 

 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2563 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบดว้ย กรรมการอิสระผูท้รงคณุวฒุิ จ านวน 3 ท่าน 
มีรายนามดงัตอ่ไปนี.้- 
   1. นายวิชยั  อศัรสักร ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   2. พลเอกเทียนชยั รบัพร กรรมการตรวจสอบ 

 3. นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการตรวจสอบ 

 โดยมี นายปานะพนัธ ์หาญกิจจะกลุ ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท าหนา้ท่ี
เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ แทน นายสนัติ ปริวิสทุธ์ิ ตัง้แตว่นัท่ี 2 มีนาคม 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขต ความรบัผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละ ตลาด
หลกัทรพัย ์และระเบียบกระทรวงการคลงั โดยคณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามส าคญักบัการก าหนดกระบวนการท างานท่ีเป็น
ระบบในเรื ่องของการก าก ับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เพียงพอ  รวมถึงให้
ความส าคญักับกระบวนการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการสรา้ งมูลค่าเพ่ิมและป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัธนาคาร รวมทัง้มุง่สูก่ารเป็น Trusted Advisor สรุปได ้ดงันี ้

  ใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งวฒันธรรมดา้นความเสี่ยงขององคก์ร (Risk Culture) ผลักดนัใหก้ารด าเนินงานของ
ธนาคารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการก ากับดูแลท่ีดี และมีการควบคุมภายในท่ีเข้มแข็ง รองรับการด าเนินธุรกิจ ท่ี
เปลี่ยนแปลง ผ่านโครงการกรุงไทยคุณธรรม (1 แผนงาน 1 ความยั่งยืน) อย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลใหห้น่วยงาน First 
Line of Defense มีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยน าปรัชญาแนวคิด “ระเบิดจากขา้งใน” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รชักาลท่ี 9) มาใช ้ซึ่งจะช่วยใหก้ารขบัเคลื่อนกระบวนการ Three Lines of 
Defense เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2563 ไดน้  ากระบวนการดงักล่าว มาด าเนินการแกไ้ขขอ้ตรวจพบดา้นสินเช่ือท่ี
ส  าคญัแบบบรูณาการ และน ามาปรบัเปลี่ยน Mindset ของพนกังานใหป้ฏิบตัิงานอย่างมีคณุธรรม จริยธรรม เพ่ือใหก้รุงไทยคณุธรรม
เป็นพืน้ฐานส าคญั น าไปสูเ่ป้าหมายการเป็น “Sustainable Krungthai”  

  สนับสนุนให้สายงานตรวจสอบภายใน ด าเนินการตามยุทธศาสตรข์องสายงานตรวจสอบภายใน AAA: 
Assurance Advising และ Anticipation โดยเพ่ิมบทบาทจากการใหค้วามเช่ือมั่น (Assurance) ไปสู่การพฒันาคุณภาพงาน 
สรา้งมูลค่าเพิ่มในการใหค้  าแนะน า ขอ้เสนอแนะจากสิ่งที่ตรวจพบ (Advising) และคาดเดาความเสี ่ยง ท่ีจะเกิดขึน้ 
(Anticipation) เพ่ือป้องกนัและปิดจุดเสี่ยง พรอ้มทัง้ไดส้ื่อสารยุทธศาสตรด์งักล่าวใหแ้ก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ผ่านการ
จดัสมัมนา Annual Audit Committee Conference KTB Group เพ่ือยกระดบัการตรวจสอบภายใน ของธนาคารและบริษัทใน
กลุม่ธุรกิจทางการเงิน ซึง่ตอ้งมีความพรอ้มทัง้ในดา้นกระบวนการท างาน (Process) การพฒันาบุคลากรใหม้ีทกัษะท่ีหลากหลาย 
(People) และการปรบัปรุงเครื่องมือ (Tools) โดยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบตัิงาน  
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  จากสถานการณ์ COVID-19 คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอแนะให้สายงานตรวจสอบภายในปรับกระบวนการ
ตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ โดยน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห ์ตรวจติดตามความ
ผิดปกติอย่างต่อเนื่อง จนถึงการเร่งน าระบบ Robotic Process Automation มาใช ้เพิ่มเพื่อประสิทธิภาพในงาน
ตรวจสอบ  
 
 ทัง้นี ้ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ จ านวน 22 ครัง้ เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดย
หารือร ่วมกับฝ่ายจ ัดการ ผูบ้ร ิหารระดบัส ูง และผูส้อบบัญชีในวาระที่เกี่ยวขอ้ง มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าทกุเดือน โดยมีรายละเอียดการเขา้ประชมุ ดงันี ้

   กรรมการตรวจสอบ จ านวนครัง้ท่ีเขา้ประชมุ 
   นายวิชยั  อศัรสักร 22   
   พลเอกเทียนชยั รบัพร 22 
   นางนิธิมา เทพวนงักรู 22  

 สรุปสาระส าคญัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบไดด้งันี ้

การสอบทานรายงานทางการเงนิ 

 สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบญัชี และประจ าปีของธนาคาร และงบ
การเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ร่วมกับผูส้อบบัญชี และผูบ้ริหาร สายงานบริหารการเงิน มีการหารือ กบัผูส้อบบญัชี
อย่างสม ่าเสมอ ในเรื่องความถูกตอ้งของงบการเงิน การปรบัปรุงรายการบญัชีที่ส  าคญั การประมาณการทางบัญชี ความ
เหมาะสมของนโยบายการบัญชี ขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของผูส้อบบัญชี  ซึ่งมีผลกระทบต่องบ
การเงิน เพ่ือใหม้ั่นใจว่ากระบวนการจดัท างบการเงิน และรายงานทางการเงิน จดัท าขึน้ตามขอ้ก าหนดของกฎหมายและมาตรฐาน
บัญชี หลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป มีการเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอ ครบถว้น ทันเวลา เช่ือถือได้ และเป็นประโยชนก์ับผูใ้ชง้บ
การเงิน รวมถึงมีการติดตามผลกระทบท่ีเกิดจากการประกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ IFRS9 รวมทัง้
คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีเป็นการเฉพาะ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับ
ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชี 

การสอบทานรายการทีเ่กีย่วโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์ 

 สอบทานรายการระหว่างกนัของธนาคารกบับริษัทย่อย รวมทัง้รายการที่เก่ียวโยงกนั หรือร ายการที่อาจเกิดความ
ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธุรกรรมนัน้เป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ธนาคาร พรอ้มทัง้เปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ มีความโปรง่ใส ไมม่ีรายการที่กระทบตอ่ธนาคารอย่างมีนยัส  าคญั  
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การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

 สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุม่ธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสี่ยง ผ่านสรุป
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง เป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือใหม้ั่นใจว่า การบริหารความ
เสี่ยงของธนาคารดา้นต่าง ๆ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่ยอมรบัได ้  รวมทัง้มีการติดตาม
สถานการณปั์ญหาตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกท่ีกระทบตอ่ธนาคาร โดยเฉพาะประเดน็ความเสี่ยงดา้นเครดิต ความเพียงพอใน
การตัง้ส  ารองหนี ้รวมถงึกระบวนการพิจารณาใหส้ินเช่ือของธนาคาร 

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน  

 สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน รวมทัง้ติดตามการ
จัดท าระบบการควบคุมภายในและการจัดท าแบบประเมินการควบคุมภายในดว้ยตนเอง เพ่ือใหม้ั่นใจว่าระบบ การควบคมุ
ภายในของธนาคารมีความเหมาะสม เพียงพอ 

การสอบทานการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์

 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกับการด าเนินธุรกิจของธนาคาร โดยพิจารณาผลการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ จากรายงานการประชุมคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ผลการ
ตรวจสอบของหน่วยงานก ากบั และผูส้อบบญัชีอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือใหม้ั่นใจว่าธนาคารไดป้ฏิบตัิถูกตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ของหน่วยงานก ากับ และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร รวมทัง้สอบทานความถูกตอ้งของขอ้มูลซึง่ใชป้ระกอบการย่ืนขอ
ตอ่อายกุารรบัรองเป็นสมาชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต 

การก ากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

 อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน สิทธิ และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหนา้ท่ี อนุมัติแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน แผนการ
ตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ าปี คู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบงบประมาณประจ าปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา แผนการฝึกอบรมและพัฒนา  แผนเสน้ทาง
ความกา้วหนา้ของบุคลากร แผนรกัษาบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร ดชันีวดัผลการปฏิบตัิงาน พิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีของผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ติดตามการ
ด าเนินการแกไ้ขในประเดน็ท่ีส  าคญั ความคืบหนา้การปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแผนการตรวจสอบท่ีไดร้บัอนุมตัิ ตลอดจนใหค้  าแนะน า
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน และก ากบัดแูลใหม้ีการจดัการเรื่องรอ้งเรียน หรือการแจง้เบาะแสอย่างเหมาะสมและเป็น
ธรรมตอ่ทกุฝ่าย รวมทัง้ใหค้วามเห็นชอบแผนการสอบทานธุรกรรมดา้นสินเช่ือของสถาบันการเงินประจ าปี ของฝ่ายสอบทาน
สินเช่ือ ก่อนน าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนุมัติ พรอ้มติดตามการปฏิบตัิงานตามแผน และผลการสอบทานของฝ่ายสอบ
ทานสินเช่ือ 
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การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีการทบทวนและปร ับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั ้งมีการประเมินผลการปฏิบ ัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะและเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว)้ ตามแนวทางการปฏิบตัิท่ีดี ของ
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั และแนวปฏิบตัิท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือใหม้ั่นใจ
ว่าการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรล ุวตัถ ุประสงค ์ตามที่ก าหนดไวใ้น กฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ และมีการก าหนดแผนพัฒนาทักษะและความรูข้องคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสรรมถนะและความรูท่ี้
จ าเป็น (Skill Matrix) เพ่ือเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการท างานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้สอบบัญช ี

 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ ิจารณาเสนอแต่งตัง้ผู ส้อบบัญชีเป็นประจ าทุกปี ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการธนาคาร และน าเสนอในท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ในปี 2563 ผูถื้อหุน้มีมติแตง่ตัง้ บริษัท ส  านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บัญชีของธนาคาร การเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีนั ้นไดพ้ิจารณาจาก คุณสมบัติของผูส้อบบัญชี ความรู  ้ ความสามารถ 
ประสบการณใ์นการตรวจสอบธุรกิจในกลุ่มธนาคาร แนวการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผูส้อบบัญชี ตามหลักเกณฑข์อง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนพิจารณาความเหมาะสมของคา่สอบบญัชี 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความ
รับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดว้ยความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้ตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี ตลอดจนไดใ้หค้วามเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  อย่าง
ตรงไปตรงมาเพ่ือประโยชนส์ูงสุดของธนาคาร โดยไม่มีขอ้จ ากัดในการไดร้บัขอ้มูล ทรพัยากร และความร่วมมือ จากธนาคาร 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ งบการเงินของธนาคาร และการเปิดเผยขอ้มลู มีความครบถว้นเช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
บญัชีตามหลกัการบัญชีท่ีรบัรองทั่วไป ผูส้อบบญัชีมีความอิสระและปฏิบัติหนา้ท่ีเย่ียงผูป้ระกอบวิชาชีพ การบริหารความเสี่ยง
และระบบการควบคมุภายใน มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ ครอบคลุม
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคลอ้งกับ มาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนมีการก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายหรือกฎเกณฑไ์ดอ้ย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มการ
ด าเนินธุรกิจปัจจบุนั               
 

     วชิยั อศัรสักร 

        (นายวิชัย อัศรัสกร) 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริหารตัง้ขึน้โดยมติของคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร 
ปัจจบุนัคณะกรรมการบริหารประกอบดว้ย กรรมการธนาคารจ านวน 4 คน โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่ง 
มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1. นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายปณุณิศร ์ ศกนุตนาค กรรมการบริหาร 
3. นายลวรณ แสงสนิท กรรมการบริหาร 
4. นายผยง ศรีวณิช กรรมการบริหาร 
 นางสาวสินีนาฏ ด าริหอ์นนัต ์ ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ ้น 46 ครั้ง เ พ่ือปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎบัตร 
คณะกรรมการบริหาร รวมถงึมีการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ าสม ่าเสมอ 
ซึง่สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

การพจิารณากล่ันกรองและอนุมัตสิินเชือ่/ปรับปรุงหนี ้

คณะกรรมการบริหาร มีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรธ์นาคาร ดงันี ้:- 
(1) อนมุตัิสินเช่ือ จ านวน 254 ราย และกลั่นกรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ จ  านวน 212 ราย 
(2) อนมุตัิปรบัปรุงหนี ้จ านวน 26 ราย และกลั่นกรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ จ  านวน 5 ราย 
(3) อนมุตัิดา้นนโยบาย จ านวน 8 เรื่อง และกลั่นกรองเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิ จ  านวน 59 เรื่อง 
(4) รับทราบรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในเครือ รายงานความคืบหนา้การติดตามผลการ

ด าเนินการตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการ รายงาน Market Risk Taking Update เป็นตน้ รวมจ านวน 113 เรื่อง  

การพิจารณาแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกิจ  

คณะกรรมการบริหารไดใ้หค้วามส าคญักบัการพิจารณากลั่นกรองแผนยุทธศาสตร/์แผนธุรกิจประจ าปี นโยบายและแผนกลยุทธ์
การด าเนินธุ รกิจในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของธนาคารท่ีจะเป็นความร่วมมือทางธุ รกิจระหว่างธนาคารและบริ ษัท  
ในเครือทั้งหมดใหเ้กิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตรท่ี์มีความสอดคลอ้งกันอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นท่ีจะสรา้งการเติบโตของกลุ่ม
ธนาคาร รวมถึงการทบทวนแผนบริหารเงินกองทุนและกลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนของธนาคาร ก่อนน าเสนอต่อ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณา  

การติดตามผลการด าเนินงานของธนาคารและบริษัทในเครือ 

คณะกรรมการบริหารไดต้ิดตามผลการด าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกบัเป้าหมายตวัชีว้ดัและธนาคารคู่เทียบ การลงทุนใน
ตราสารทุน/ตราสารหนีข้องธนาคาร และไดใ้หค้วามส าคญักบัการติดตามใหฝ่้ายจดัการด าเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีได้
สั่งการไป รวมถงึผลการด าเนินงานของบริษัทในเครือและใหม้ีการรายงานอย่างสม ่าเสมอ  

 



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 5 หนา้ที่ 6 

 

การมอบนโยบายและใหข้้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการบริหารไดม้อบนโยบายและใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ฝ่ายจดัการและมุ่งเนน้ใหม้ีการปฏิบตัิงานเชิง
รุกเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงคเ์ชิงยทุธศาสตร ์ดงัตวัอย่าง เช่น  

ด้านสินเชือ่ 

 วิเคราะหปั์ญหาหนีค้า้งช าระ (Non Performing Loans) ทบทวนยทุธศาสตรก์ารใหส้ินเช่ือ และหาแนวทางแกไ้ขหนีค้า้ง
ช าระ โดยมุ่งประสิทธิภาพในการติดตามหนีค้า้งช าระ และป้องกันมิใหเ้กิดปัญหาหนีค้า้งช าระ ตลอดจนแนวทางการ
ปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการดา้นสินเช่ือใหม้ีความรดักมุย่ิงขึน้ 

 ในช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ซึง่สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชะลอตวัลง เกิดผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจและการท างานของลูกคา้ โดยธนาคารมีนโยบายใหก้ารสนับสนุนดูแลและใหค้วามช่วยเหลือแก่
ลกูหนีเ้พ่ือผ่อนคลายผลกระทบท่ีเกิดขึน้เพ่ือใหผ้่านพน้วิกฤตนีไ้ปได ้อย่างไรก็ตาม ในขณะเดียวกนัธนาคารเองมีความ
เสี่ยงสูงจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เช่นกัน จึงตอ้งมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบเหมาะสม มีการระบเุหตผุลความจ าเป็นท่ีชดัเจน และประเมินดว้ยความสมเหตสุมผลถึงความจ าเป็นท่ีแทจ้ริง
และสอดคลอ้งกับสถานการณค์วามรุนแรงของผลกระทบท่ีลูกคา้แต่ละรายไดร้บั  รวมถึงตอ้งมีการติดตามแนวโนม้
สถานการณข์องลกูหนีเ้ป็นระยะๆ เพ่ือใหท้ราบความเคลื่อนไหวของลกูหนีอ้ย่างใกลชิ้ด 

 นโยบายในการพิจารณาความเสี่ยงของธุรกิจ ตามหลกัการแลว้ Credit Facility ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นวงเงินประเภท
ท่ีมีความเสี่ยงสงูหรือต ่า ในการพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนสินเช่ือ จะตอ้งมีการพิจารณาความเสี่ยงของลกูคา้เป็นเกณฑ์
ตัง้ตน้ โดยจะตอ้งมีการก าหนด Credit Risk Rating เพ่ือใหเ้ห็นสถานะของลกูคา้ไดอ้ย่างชดัเจน จึงจะสามารถก าหนด
เง่ือนไขของวงเงินใหส้อดคลอ้งกบัความเสี่ยงของลกูคา้นัน้ๆ ได ้ซึ่งการจดั Credit Rating เป็นเครื่องมือส าคญัมาก แต่
จะตอ้งด าเนินการอย่างมีคุณภาพ โดยไดม้อบนโยบายใหส้ายงานบริหารความเสี่ยงบูรณาการระบบ Credit Risk 
Rating Model (CRRM) ใหส้ามารถแยก Credit Rating ออกเป็น Obligor Risk Rating และ Facility Risk Rating 
เพ่ือใหส้ามารถสะทอ้นความเสี่ยงท่ีแทจ้ริงของลกูคา้ได ้

 การพฒันารายงาน Industry Direction หรือการแบ่งกลุ่มอตุสาหกรรมตามระดบัความเสี่ยง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการพอรต์สินเช่ือรายอตุสาหกรรม การจดัใหม้ีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) เพ่ือประเมินผลกระทบท่ี
มีต่อพอรต์สินเช่ือ และความเพียงพอของเงินกองทุน ตลอดจนการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
ควบคมุความเสี่ยงดา้นสินเช่ือใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงดว้ย 

 มอบนโยบายการควบคุม Exposure Limit ดว้ย Single Lending Limit (SLL) โดยเจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ (RM)  
ท่ีเป็นผูดู้แลลูกคา้ ตอ้งทราบภาพรวม Total Exposure ว่าธนาคารมี Exposure กับลูกคา้แต่ละรายในส่วนท่ีเป็น 
Indirect Exposure จากพนัธบตัร/หุน้กูท่ี้ออกโดยลกูคา้รายดงักลา่วมาเป็นหลกัประกนัใหก้บัธนาคารนอกเหนือจากการ
ใหส้ินเช่ือท่ีเป็น Direct Exposure เท่าใด เพ่ือประโยชนใ์นการบริหารจดัการความเสี่ยงในภาพรวมของลกูคา้ ดงันัน้ 
เมื่อ RM ทราบ Total Exposure ของลกูคา้แต่ละรายแลว้ ควรควบคมุ Exposure Limit ดว้ย Single Lending Limit 
(SLL) แมว้า่ตามเกณฑจ์ะไมไ่ดน้บั Indirect Exposure เป็นสว่นหนึ่งของ SLL ก็ตาม ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนใ์นการควบคมุ
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ความเสี่ยงของธนาคาร โดยมอบนโยบายใหส้ายงานบริหารความเสี่ยงจดัท าเป็นระเบียบ ส าหรบักรณีท่ีฝ่ายจดัการมี
ความจ าเป็นตอ้งขอมี Exposure ของลกูคา้รายใดเกินกวา่ SLL (รวม Indirect Exposure)  

 ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตอ้งมีการระบุ วดั ควบคมุ ติดตาม และบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีเหมาะสม ตอ้งมีการ
ดแูลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการใหส้ินเช่ือ ใชค้วามรู ้ความสามารถ ตลอดจนดลุยพินิจอย่างมืออาชีพ มีแนวทาง
ควบคมุความเสี่ยงตลอดจนระมดัระวงัสินเช่ือท่ีมีความเสี่ยงสงู เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคาร 

 มอบนโยบายใหส้ายงานบริหารความเสี่ยงก าหนดแนวทางควบคุมความเสี่ยงดา้นธุรกรรมสินเช่ือต่างประเทศท่ีตอ้ง
ด าเนินการ Match Buyer เพ่ือควบคมุการเบิกใชว้งเงินสินเช่ือใหต้รงกบัวตัถปุระสงค ์แต่หากมีความจ าเป็นตอ้ง Match 
Amount เพ่ือใหส้ามารถแข่งขันกบัตลาดได ้จะตอ้งด าเนินการควบคมุความเสี่ยงและก าหนดเง่ือนไขท่ีรอบคอบรดักุม
ย่ิงขึน้ โดยด าเนินการ Mapping เงินโอนจากตา่งประเทศกบัช่ือผูซ้ือ้ในเอกสารของธุรกรรมเพ่ือประกอบการเบิกใชว้งเงิน
สินเช่ือทกุครัง้  

 การหมั่นตรวจคณุภาพลกูหนีก้ารคา้และสต๊อคสินคา้อย่างใกลชิ้ดและเป็นไปตามระเบียบของธนาคารโดยเครง่ครดั เพ่ือ
ลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากสต๊อคสินคา้ท่ีเป็นหลกัประกันสูญหาย สินคา้คงคลงัมีจ านวนไม่ตรงกับ
รายงานสต๊อคสินคา้  ก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการ มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยการท างานใน
กระบวนการปฏิบตัิงานดา้นสินเช่ือ เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพการท างานท่ีดีย่ิงขึน้เพ่ิมเติมจากการตรวจสอบสต๊อคสินคา้
โดย Surveyor หรือพนักงานธนาคาร เป็นการพัฒนาระบบการท างานของธนาคารและช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม 
อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาน าเทคโนโลยีใดมาใชเ้ป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการท างาน จะตอ้งประเมินอย่าง
รอบคอบรอบดา้นถงึประโยชนท่ี์ธนาคารจะไดร้บั และคา่ใชจ้่าย เพ่ือวิเคราะหค์วามคุม้คา่ดว้ย 

 ปัจจุบันอตัราดอกเบีย้เงินฝากมีแนวโนม้ลดลงต่อเน่ืองและอยู่ในระดับท่ีต ่ามาก นอกจากนีใ้นบางประเทศยังมีการ
ประกาศใช ้Negative Interest Rate ดงันัน้ ฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพิจารณาอย่างรอบคอบรอบดา้น ไม่ก าหนด
อตัราดอกเบีย้อา้งอิงเป็น Fixed Deposit Rate (FDR) ส  าหรบัการขออนมุตัิวงเงินสินเช่ือใหม่ 

 นโยบายในการด าเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จะส่งผลกระทบต่อการ
กันส ารองของธนาคาร ท าใหต้อ้งมีการรบัรูเ้งินส ารองเร็วขึน้ตามสถานะของลูกหนีท่ี้เปลี่ยนแปลงไป และงบการเงิน
สะทอ้นฐานะท่ีแทจ้ริงอย่างทนัการณ ์ดงันัน้ จึงใหม้ีการบริหารจัดการ Portfolio อย่างเหมาะสม ตอ้งท าการทบทวน
วงเงินของลกูคา้ทกุราย เพ่ือใหก้ารด าเนินการตามมาตรฐาน TFRS 9 ไมก่ระทบตอ่การกนัส ารองของธนาคาร ซึง่จะช่วย
ใหภ้าระการกนัเงินส ารอง และผลประกอบการของธนาคารดีขึน้ 

 การศกึษาขอ้มลูและท าความเขา้ใจใน Character และลกัษณะธุรกิจของลกูคา้แต่ละกลุ่ม สามารถ Verify ขอ้มลูดา้น 
Wealth ของลกูคา้อย่างชดัเจน ตลอดจนดา้น Corporate Governance เพ่ือก าหนดแนวทางในการจดัการลกูคา้อย่าง
เหมาะสม รวมถึงการพิจารณาดว้ยความรอบคอบรดักุมและสอดคลอ้งกบัความเสี่ยงของลกูคา้แต่ละราย วงเงินสินเช่ือมี
ความสอดคลอ้งกับความตอ้งการใชข้องลูกคา้ มีการควบคุมดูแลการเบิกใชว้งเงินอย่างเขม้งวดเพ่ือไม่ใหม้ีการใชผิ้ด
วตัถุประสงค ์และติดตามดูแลอย่างใกลชิ้ดและหมั่นประเมินคุณภาพและศักยภาพของลูกคา้อย่างสม ่าเสมอตาม
ระยะเวลาท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ในการด าเนินการใดๆ ใหพิ้จารณาถงึโอกาสในการด าเนินธุรกิจโดยรอบคอบ ตอ้งมีการพิจารณา
ขอ้มลูขอ้เท็จจริงอย่างละเอียดถ่ีถว้น มีการตรวจสอบขอ้มลูประวตัิของลกูหนี ้และเพ่ือเป็นการสรา้งรายไดแ้ละต่อยอดธุรกิจ
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ของธนาคารได ้ระมดัระวงัไม่ใหธ้นาคารตอ้งสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือผลประโยชน ์ตลอดจนสรา้งความน่าเช่ือถือและ
ภาพลกัษณข์องธนาคาร มีการวางแผนหาแนวทางด าเนินการท่ีเหมาะสม โดยค านงึถงึประโยชนข์องธนาคารเป็นส าคญั 

 การพฒันาแบบฟอรม์สญัญาต่างๆ ของธนาคาร โดยใหม้ีการทบทวนรูปแบบของแบบฟอรม์สญัญาต่างๆ ใหม้ีความ
เหมาะสม ปรับปรุงแก้ไขข้อความในสัญญาโดยพิจารณาข้อกฎหมายให้รัดกุมแต่ตอ้งมีข้อความท่ีละมุนละม่อม
เหมาะสม และใหเ้ป็นแบบฟอรม์มาตรฐาน สอดคลอ้งกับลูกคา้ในแต่ละกลุ่ม และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาการลงนามใน
สญัญากบัลกูคา้ 

 การพิจารณาเอกสารและหรือรายงานขอ้มูลต่างๆ ท่ีลูกคา้น าส่งใหธ้นาคาร ซึ่งเป็นขอ้มูลส าคัญท่ีมีผลต่อ Credit 
Consideration จะตอ้งมีการลงนามรบัรองโดยกรรมการผูม้ีอ  านาจของลูกคา้ เพ่ือประโยชนใ์นการใชเ้ป็นหลกัฐานท่ี
สามารถด าเนินการทางกฎหมายและหรือรายงานขอ้มลูอนัเป็นเท็จ ซึง่ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ธนาคาร  

 
ด้านนวัตกรรมและดจิทิลั 
 ธนาคารมีแผนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธท่ี์ชดัเจนในการขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ป็น Digital Banking ดว้ยการน าระบบและ

เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใชป้รบัปรุงการบริหารงานในทุกมิติ จ าเป็นตอ้งยกระดบัการท างานของธนาคารตัง้แต่ตน้จนจบ
ทัง้กระบวนการใหม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยการน าระบบการท างานแบบ Digital และ Robotic Process Automation 
(RPA) เขา้มาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของธนาคารทั่วทัง้องคก์รตัง้แต่ First Line of Defense, Second Line 
of Defense และ Third Line of Defense เพ่ือใหก้ระบวนการท างานมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ช่วยลดค่าใชจ้่ายและการ
ท างานท่ีซ  า้ซอ้น รวมถึงลดความผิดพลาดในการท างาน ตลอดจนสามารถตรวจสอบการท างานไดอ้ย่างแม่นย าและมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้  

 ธนาคารไดเ้ตรียมความพรอ้มเพ่ือกา้วสู ่Digital Economy โดยพฒันาแพลตฟอรม์ท่ีตอบโจทยก์ารใหบ้ริการทางการเงิน
และยุทธศาสตรท่ี์วางไวอ้ย่างต่อเน่ือง โดยไดข้บัเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตรค์ู่ขนาน 2 Banking Model แบ่งเป็น แบบ
เรือบรรทุกเครื่องบิน (Carrier) ซึ่งเป็นการด าเนินธุรกิจแบบดัง้เดิม เช่น การดูแลธุรกิจคุณภาพสินเช่ือ การเร่งปรับ
กระบวนการท างานโดยน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการใหบ้ริการ โดยเนน้การต่อยอดธุรกิจจากลกูคา้ของคู่คา้ในทุกภาคส่วน 
และแบบเรือเร็ว (Speed Boat) จึงเป็นท่ีมาของการจัดตั้ง บริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จ ากัด (Infinitas by 
Krungthai) เพ่ือเป็นท่ีรวมของผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการวิจัยพัฒนาและใหบ้ริการดา้นนวตักรรมและดิจิทัลโซลูชั่น 
(Innovation and Digital Solutions) ตอบสนองยุทธศาสตร ์Speed Boat ท่ีธนาคารจะเป็นผูน้  าดา้น Digital Platform 
ในการขบัเคลื่อนธุรกิจเทคโนโลยีโดยเฉพาะ มีเป้าหมายเป็นการสรา้ง Platform ใหม่ๆ ของประเทศและสามารถสรา้ง
ความแข็งแกรง่กลบัมายงัฐานลกูคา้ของธนาคาร โดยอินฟินิธัสฯ เป็นเรือเร็วท่ีออกหาโอกาสด าเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ มี
ลกัษณะการท างานแบบ Resilient & Agile ท่ียืดหยุ่นในการปฏิบตัิงาน โดยมุ่งเนน้การคิดคน้นวตักรรมท่ีเช่ือมโยง 5 
Ecosystems ของธนาคาร ตอ่ยอดความส าเรจ็จากฐานขอ้มลูจ านวนมากท่ีจะใชป้ระมวลผลใหเ้ขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้ไดอ้ย่างตรงจุด ลดตน้ทุนการด าเนินการและสรา้งรายไดใ้หก้ับธนาคารไดอ้ย่างยั่งยืน เพ่ือใหส้ามารถฝ่าฟัน 
Perfect Storm ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึน้ไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลภุารกิจที่ตัง้ไว ้

 การน าเทคโนโลยีและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื่อนธุรกิจ ตอ้งมีการเตรียมพรอ้มกบั
ความเสี่ยงจากภยัคกุคามทางไซเบอร ์(Cyber Threats) มากขึน้ จะตอ้งมีการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัต่อภยัคกุคาม
ทางไซเบอรอ์ย่างเขม้งวดและรดักุม และมีความพรอ้มในการรบัมือกับทุกสถานการณ ์ตอ้งจัดใหม้ีการวางกรอบการ
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ก ากบัดแูล การบริหารจดัการความเสี่ยงทัง้ดา้นบุคลากร กระบวนการ และเครื่องมือ เพ่ือลดผลกระทบต่อลูกคา้และ
ช่ือเสียงของธนาคาร 

 ใหม้ีการด าเนินธุรกิจท่ีมุ่งเนน้ Electronic Banking แบบครบวงจร น าเทคโนโลยีท่ีทันสมยัและมีความซบัซอ้นและ
หลากหลายมาใชใ้นการบริหารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ การพฒันาผลิตภณัฑ ์และการ
ใหบ้ริการทางการเงินมากขึน้ 

 ใหม้ีการสนบัสนนุสง่เสริมการพฒันาแพลตฟอรม์ Application และ Web Application ตา่งๆ ท่ีเป็นการใหค้วามร่วมมือ
ช่วยเหลือประเทศชาติและการด าเนินการตามนโยบายของรฐับาลในการด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือรองรบัสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 

 การลงทนุในดา้น Blockchain Infrastructure แตล่ะรายการ ตอ้งมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติ ไม่ใหเ้ป็นการ
ลงทนุใน Infrastructure ท่ีซ  า้ซอ้นกบั Infrastructure เดิมท่ีธนาคารไดล้งทนุไวแ้ลว้ และเพ่ือใชป้ระโยชนไ์ดค้รอบคลมุถงึ
ผลิตภณัฑอ์ื่นๆ ไดร้วมถงึสามารถในการสื่อสารกบัระบบ Blockchain สากลของตา่งประเทศดว้ย 

 ใหม้ีการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยการ Upskill/ Reskill พนกังาน ในดา้นเทคโนโลยี เพ่ือให้ธนาคารเติบโตได้
อย่างยั่งยืน โดยสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในยคุท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากเทคโนโลยีดิจิทลัและรูปแบบ
ธุรกิจที่เกิดขึน้ใหม่ 

 
ด้านการบริหารจัดการองคก์ร 
 ในการท างานรว่มกนัในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะตอ้งร่วมมือร่วมใจและประสานการท างานแบบ 

Holistic ท่ีพิจารณาครอบคลุมในทุกประเด็นทั้งขอ้กฎหมายและมีความเขา้ใจในธุรกิจของธนาคารและลูกคา้ เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ใหม้ีการจดัท า Lesson Learn เพ่ือพฒันาทกัษะองคค์วามรูใ้หม้ีประสิทธิภาพย่ิงขึน้ โดยการ
น ารูปแบบ/ลกัษณะของกรณีความเสียหายหรือขอ้บกพรอ่งอนัเกิดจากการปฏิบตัิงานมาเป็นบทเรียน ควรใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง 
เช่น ผูต้รวจพบหรือปรบัปรุงแกไ้ขเรื่องนัน้ๆ เป็นผูถ้่ายทอดใหผู้บ้ริหารไดร้บัฟังและจัดท าเป็นวีดิทศันเ์พ่ือสื่อสารใหก้ับ
พนกังานทั่วทัง้ธนาคารไดท้ราบ ศกึษาท าความเขา้ใจ และปรบัปรุงพฒันา ซึ่งจะเป็นแนวทางด าเนินการท่ีเป็น Lesson 
Learn อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแทจ้ริง 

 มอบนโยบายดา้น Zero Tolerance Towards Non Compliance and Fraud เพ่ือสนบัสนุนแผนการด าเนินงานดา้น 
Market Conduct ในการยกระดบัมาตรฐานการใหบ้ริการทางการเงิน และน าไปสู่การเป็นธนาคารตน้แบบคุณธรรม
ภายใตโ้ครงการกรุงไทยคณุธรรม เป็นการปลูกจิตส านึกพนกังาน ร่วมสรา้งวฒันธรรมไม่ทนต่อการทุจริตทั่วทัง้องคก์ร
ของธนาคาร เพ่ือใหพ้นักงานมีความยึดมั่นต่อการปฏิบัติงานดว้ยความถูกตอ้ง ทัง้นี ้ มีการก าหนดแนวทางในการ
ตรวจสอบ ร่วมกันพัฒนาหาแนวทางป้องกันการทุจริตหรือกระท าผิด และสนบัสนุน      แนวทางการด าเนินงานแบบ 
Three Lines of Defense ใหม้ีประสิทธิภาพ 

 
 

(นายไกรฤทธ์ิ อชุกุานนทช์ยั) 
ประธานกรรมการบริหาร 

  



แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 2563    

เอกสารแนบ 5 รายงานของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
เอกสารแนบ 5 หนา้ที่ 10 

 

 
รายงานคณะกรรมการก ากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์ประจ าปี 2563 

 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑข์องธนาคาร ประกอบดว้ยกรรมการอิสระผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 4 
ท่าน โดยมีผูบ้ริหารสายงานก ากบักฎเกณฑแ์ละกฎหมาย ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์
และผูบ้ริหารกลุม่ก ากบังานกฎเกณฑ ์ท าหนา้ท่ีเป็นผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ์ 

 คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปฏิบัติหนา้ท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบัตร
คณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ  
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลงั โดยในปี 2563 คณะกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑไ์ดม้ี
การประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ และมีการรายงานผลการประชมุตอ่คณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส ซึง่สรุปผลงานส าคญัไดด้งันี ้

 1. พจิารณารายงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Annual Compliance Report) ประจ าปี 2562 และ
รายงานการก ากับดูแลการปฏบิัตงิาน ประจ าปี 2562            

     คณะกรรมการฯ พิจารณาเนื ้อหาและเห็นชอบรายงานการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Annual 
Compliance Report) ประจ าปี 2562 ก่อนน าสง่ไปยงัธนาคารแห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ือยกระดบัการก ากบัดแูล
ใหม้ีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ในปีถดัไป โดยใหร้ายงานขอ้มลูในสิ่งท่ีธนาคารด าเนินการภายใตก้รอบแผนบริหารความเสี่ยงดา้น
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑใ์หถ้กูตอ้งเหมาะสม รวมถงึตอ้งเขา้ใจง่าย และตอ้งน าเสนอจดุเดน่ของธนาคารดว้ย  

 2. พจิารณาการประเมินผลการปฏบิัตงิานของหน่วยงานก ากับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์ประจ าปี 2562 

   คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานก ากบัการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันการเงิน (Compliance) โดย
พิจารณาไมเ่ฉพาะเพียงแต ่Action Base เท่านัน้ แตพิ่จารณาจาก Result Base รว่มดว้ย อย่างไรก็ตาม หน่วยงานก ากบัฯ น าผล
ประเมินไปใชป้ระกอบการพัฒนาปรบัปรุงแกไ้ข  (Room for Improvement) รวมถึงการด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหม้ี
ประสิทธิภาพย่ิงขึน้ 

 3. พิจารณาแผน สอบทาน และติดตามผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ์(Compliance Program) ประจ าปี 2563 

   คณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและใหแ้นวทางการวิเคราะหแ์ละเช่ือมโยงขอ้มูลการก าหนดระดับความ
เสี่ยงตาม Risk Matrix ซึง่การจดัท าแผนบริหารความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Compliance Program) ประจ าปี 2563  
ใหค้  านึงถึงระดบัความเสี่ยงดา้น Compliance เป็นหลกั โดยพิจารณามมุมองและความเห็นจากผูป้ฏิบตัิ (1st Line) และจาก
หน่วยงานตรวจสอบภายในของธนาคาร (3rd Line) ซึง่แผน Compliance Program ควรเนน้การบริหารความเสี่ยงในเชิงป้องกนั 
(Preventive) กระตุน้และสรา้งกระบวนการให ้1st Line มีความตระหนกัและใหค้วามส าคญั โดยการปฏิบตัิงานท่ีรบัผิดชอบให้
ถูกตอ้งตามกฎเกณฑ ์รวมถึงใหย้กระดบัการก ากับดแูลสาขาต่างประเทศดว้ย อีกทัง้ไดต้ิดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance Program) ประจ าปี 2563 อย่างใกลชิ้ด โดยคณะกรรมการฯ 
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พิจารณารายงานผลการด าเนินการใหข้้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการท างาน (Process 
Improvement) ใหส้ะทอ้นการบริหารจัดการความเสี่ยงดา้นการปฏิบัติตามกฎเกณฑเ์พ่ือสรา้ง Compliance Culture โดยให้
ความส าคญักับเรื่อง การก ากับดูแลการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ตามแนวทางของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย   

  4. พจิารณาการเพิม่ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

                     คณะกรรมการฯ พิจารณาการบริหารจดัการการน าเสนอวาระตอ่คณะกรรมการธนาคารใหเ้กิดประสิทธิภาพ และ
มีความเหมาะสมย่ิงขึน้ โดยมีการจดัท ารายการตรวจสอบในรายละเอียดท่ีส  าคญั ปรบัเปลี่ยนแนวทางการน าเสนอใหช้ดัเจน จดั
กลุ่มนโยบายใหเ้หมาะสม รวมวาระใหเ้ป็นเรื่องเดียวกนั จดัความส าคญัและก าหนดกรอบเวลาการน าเสนอวาระ ปรบัปรุงวงเงิน
อ านาจการจัดซือ้จัดจา้งของคณะกรรมการ ตลอดจนเพ่ิมระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการธนาคารใหพิ้จารณาหรือหารือ
สว่นของยทุธศาสตรธ์นาคารเพ่ือรองรบัการเปลี่ยนผ่านเขา้สูย่คุดิจิทลั (Digital Transformation) และบริหารจดัการองคก์รอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

  5. ทบทวนนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance Policy) กฎบัตรของหน่วยงานก ากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ ์(Compliance Unit Charter) และกฎบัตรคณะกรรมการก ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Compliance 
Committee Charter) 

                           คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของเนื ้อหาของนโยบายฯ และกฎบัตรฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับ  
แนวปฏิบตัิของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และโครงสรา้งองคก์รของธนาคารในปัจจุบนั รวมถึงปรบัขอ้ความในการเพ่ิมเรื่อง 
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์นกฎบตัรฯ เพ่ือใหเ้กิดความชดัเจนและสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร ตลอดจนเหมาะสม
กบัสถานการณใ์นปัจจบุนั และรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

  6. ทบทวนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ
การร้ายและการแพร่ขยายอาวุธทีม่ีอานุภาพท าลายล้างสูง ประจ าปี 2563 

       คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของการปรับแก้ไขถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
ครอบคลมุและสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิป้องกนัและปราบปรามการสนบัสนนุทางการเงินแก่การก่อการรา้ยและการแพร่ขยาย
อาวธุท่ีมีอานภุาพท าลายลา้งสงู พ.ศ.2559 รวมทัง้ปรบัปรุงหวัขอ้การพิสจูนท์ราบและการระบตุวัตนของลกูคา้ หวัขอ้การฝึกอบรม
พนกังานใหส้อดคลอ้งกบักฎกระทรวงการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ พ.ศ.2563 ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย เรื่องหลกัเกณฑก์ารรูจ้กัลกูคา้ (Know Your Customer: KYC) และระเบียบคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงินวา่ดว้ยการจดัใหม้ีการอบรมใหแ้ก่ผูม้ีหนา้ท่ีรายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ.2563 

  7. ทบทวนนโยบายต่อต้านการรับ-ใหส้ินบนและคอรรั์ปช่ัน (Anti-Bribery and Corruption Policy) 

       คณะกรรมการฯ พิจารณาความเหมาะสมของนโยบายฯ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 และประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง แนวทางการก าหนดมาตรการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมส าหรบันิติบคุคลในการป้องกนัการใหท้รพัยส์ินหรือประโยชนอ์ื่นใดแก่เจา้หนา้ท่ีของรฐั เจา้หนา้ท่ีของรฐั
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ตา่งประเทศ หรือเจา้หนา้ท่ีขององคก์ารระหว่างประเทศ รวมถึงใหส้อดคลอ้งกบับนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ไดแ้ก่ MOU 
จรรยาบรรณธุรกิจของธนาคารพาณิชย ์(Industry Code of Conduct) MOU การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติว่าดว้ยการป้องกัน
และปราบปรามการทจุริตระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) MOU การขบัเคลื่อนธนาคารคณุธรรมตน้แบบ และโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) ท่ีธนาคารเขา้รว่มเป็นภาคี
สมาชิก 

  8. สอบทานและติดตามรายงานดัชนีชีวั้ดและระดับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ์(Key Risk 
Indicator & Compliance Risk Dashboard) 

     คณะกรรมการฯ ไดส้อบทานรายงานและติดตามผลดชันีชีว้ดัและระดบัความเสี่ยงดา้นการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์
(Key Risk Indicator & Compliance Risk Dashboard) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรบัทราบการเปลี่ยนแปลง KRI & การประเมินความ
เสี่ยงดา้น Compliance ตามธุรกรรมและ/หรือกฎเกณฑส์ าคญั และประเด็นดา้นความเสี่ยงส าคญัท่ีเกิดขึน้กบัธนาคาร รวมถึงได้
ใหข้อ้เสนอแนะการจดัท าแผนงานในการป้องกนัหรือแกไ้ขความเสี่ยงต่างๆ และการจดัท ารูปแบบ Dashboard ท่ีเขา้ใจง่าย และ
เกิดประโยชนต์อ่ธนาคาร 

  9. สอบทานและตดิตามความคบืหน้าการด าเนินการ Market Conduct 3 Lines of Defense 

             คณะกรรมการฯ ไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินการดา้นการก ากบัดแูลการใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่าง
เป็นธรรม (Market Conduct) โดยมีการสอบทานและติดตามความคืบหนา้การร่วมมือกันระหว่าง 3 Lines of Defense ของ
ธนาคารในการด าเนินการ Market Conduct อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือยกระดบั Market Conduct Rating ใหอ้ยู่ในระดบัท่ีดีขึน้ รวมถึง
มีค  าแนะน าในการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) หรือจัดกิจกรรมต่างๆ และการสื่อสารไปยังพนักงานด้วย อย่างไรก็ดี  
คณะกรรมการฯ ไดร้ว่มผลกัดนัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหเ้กิดเป็นแนวนโยบายหรือแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงปลกูฝัง
ในการด าเนินงานและวฒันธรรมองคก์ร  (Tone from the Top) ดว้ย 

  10. สอบทานและตดิตามรายงานการก ากับดูแลการปฏบิัตติามกฎเกณฑข์องสาขาต่างประเทศ   

     คณะกรรมการฯ ไดส้อบทานรายงานและติดตามผลการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์(Compliance Report) 
ของสาขาตา่งประเทศ 8 สาขาและ 1 ส  านกังานผูแ้ทน เป็นรายไตรมาสอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือรบัทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑท่ี์
ส าคญัและป้องกันมิใหเ้กิดกรณีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎเกณฑท์างการไทยและต่างประเทศ หรือประเด็นผิดกฎหมาย หรือ
กรณีถกูปรบัจากหน่วยงานทางการ รวมถงึทราบทิศทางการขบัเคลื่อนการก ากบัธนาคารสาขาตา่งประเทศ เพ่ือพิจารณาเป็นพิเศษ
หรือเรง่ดว่น ถือเป็นการยกระดบั Compliance และใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดู  

 11. สอบทานและตดิตามรายงานสรุปข้อตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน 

     คณะกรรมการฯ ไดส้อบทานรายงานและติดตามขอ้ตรวจพบของสายงานตรวจสอบภายใน เป็นรายไตรมาสอย่าง
สม ่าเสมอ รวมถึงมีขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปรบัปรุงท่ีตรวจพบการกระท าความผิด เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าความผิดซ า้ 
และลดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กบัธนาคาร 
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 12. ตดิตามเร่ืองต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการปฏบิัตติามกฎเกณฑ ์

     คณะกรรมการฯ ไดต้ิดตามเรื่องตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์เพ่ือใหข้อ้เสนอแนะในด าเนินการให้
สอดคลอ้งกับหลักเกณฑข์องธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานก ากับภายนอกอื่นๆ เช่น การก ากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑข์องกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ปี 2562 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการป้องกันการคอรร์ัปชั่น (Anti-Corruption Guideline)  
แนวปฏิบตัิจรรยาบรรณธุรกิจธนาคารพาณิชย ์(Banking Industry Code of Conduct Guideline) หลกัเกณฑก์ารรบัทรพัยส์ิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ .ศ.2563 เป็นต้น รวมถึงติดตามพระราชก าหนดและ 
พระราชกฤษฎีกา ท่ีไดถ้กูตราขึน้เพ่ือแกปั้ญหาดา้นตา่งๆ ในระหวา่งมีการระบาดของไวรสัโคโรนา (COVID-19) 

 13. ตดิตามการเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

     คณะกรรมการฯ ไดต้ิดตามและใหข้้อเสนอแนะการเตรียมความพรอ้ม เพ่ือให้ธนาคารปฏิบัติงาน ไดอ้ย่าง
สอดคลอ้งและเป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบัญญัติคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ .ศ.2562 ท่ีจะมีผลบังคับใชใ้นวันท่ี 1 
มิถนุายน 2564 ซึง่พ.ร.บ. ดงักลา่วมีผลกระทบตอ่ธนาคาร ลกูคา้ และคูส่ญัญาของธนาคารในหลายๆ ดา้น  

 14. มอบนโยบาย ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion ซึ่งเป็น
เสาหลักของกรุงไทยคุณธรรม 

     คณะกรรมการฯ ไดม้อบนโยบายในการด าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion โดยไดก้ ากบัดแูล 
ผลกัดนั ใหค้  าแนะน า และติดตามการด าเนินโครงการฯ ท่ีสง่เสริมในการสรา้งความตระหนกั (Awareness) และเนน้การมีส่วนร่วม 
(Collaboration) จากพนกังานทกุภาคสว่นรว่มกนัปรบั Mindset เพ่ือพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการอย่างจริงจงั ดว้ยการระเบิด
จากขา้งในผ่านเครื่องมือ Design Thinking และ Hackathon จนธนาคารไดแ้นวคิดตน้แบบ (Prototype) เรื่อง การก ากบัดแูลการ
ใหบ้ริการแก่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม (Market Conduct) ท่ีสามารถตอบโจทยแ์ละแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด ซึ่งถือเป็นนโยบายของ
ธนาคารในการสรา้งเครื่องมือใหม่ๆ  ที่จะท าใหก้ารท างานง่ายขึน้ ทัง้นี ้ไดใ้หข้อ้แนะน าการประชาสมัพนัธโ์ครงการฯ ทัง้ภายในและ
ภายนอกธนาคาร เพ่ือสรา้ง Commitment จากพนกังาน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน รวมถึงเพ่ือสรา้งความไวว้างใจจาก
สาธารณชน (Public Trust) 

 15. มอบนโยบายและใหข้้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ 

       คณะกรรมการฯ ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการ เพ่ือพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑใ์หม้ีประสิทธิภาพและรดักมุย่ิงขึน้ ดงันี  ้

  15.1 คณะกรรมการฯ ใหค้วามส าคัญในเรื่องการสื่อสารกฎเกณฑใ์หผู้ป้ฏิบัติไดร้ับทราบอย่างทั่วถึง โดยมี
ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับแนวทางในการสื่อสารท่ีเช่ือมโยงกันในการปฏิบตัิงานทุกภาคส่วน รวมทัง้เครื่องมือในการติดตามและการ
รายงานผลความคืบหนา้ในการปฏิบตัิงาน 
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(นายธีระพงษ ์วงศศ์ิวะวิลาส) 
ประธานกรรมการก ากบัการปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์

  15.2 กรณีเกิดภาวะวิกฤตไวรัสโคโรนา (COVID-19) ธนาคารตอ้งเตรียมแผนรองรับการด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเน่ือง (Business Continuity Plan: BCP) เน่ืองจากพนักงานอาจตอ้งมีการ Work from Home โดยใหค้  านึงในมิติของการ
ปฏิบตัิตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมายดว้ย ซึง่อาจมีช่องโหว่ท่ีท าใหก้ารปฏิบตัิงานไม่เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละกฎหมาย จึงตอ้งมีการ
ก ากบัดแูลอย่างใกลชิ้ดและบริหารจดัการใหถ้กูตอ้งเหมาะสม เพ่ือใหธ้นาคารมีการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างตอ่เน่ือง 

  15.3 แนวทางและขอ้เสนอแนะในการก ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศ ธปท.  
ท่ี สนส.8/2561 เรื่อง หลกัเกณฑก์ารก ากับดแูลโครงสรา้งและขอบเขตธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  ซึ่งจะตอ้งด าเนินการใหม้ี
ความชดัเจน และครอบคลมุทกุประเดน็ 

  15.4 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการดา้นการก ากับดูแลการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างเป็นธรรม (Market 
Conduct) โดยมีทัง้สิน้ 9 ระบบ ซึง่สว่นใหญ่มีความเก่ียวขอ้งกบัสว่นกลาง นอกเหนือจากการขายผลิตภณัฑท่ี์สาขา อย่างไรก็ตาม
ตอ้งเตรียมความพรอ้มทกุระบบใหค้รบถว้นและครอบคลมุทกุประเดน็ 

      15.5 ข้อเสนอแนะให้สายงานก ากับกฎเกณฑ์และกฎหมายรณรงค์ให้พนักงานมีความตระหนักและให้
ความส าคญัในการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัอย่างเคร่งครดั เพ่ือสรา้ง Compliance Culture ใหเ้กิดทั่วองคก์ร ดงัเช่น
การด าเนินโครงการ Krungthai Compliance Champion ถือเป็นจดุเริ่มตน้และเป็นตน้แบบท่ีดี จงึควรด าเนินการอย่างตอ่เน่ือง 
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รายงานคณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงของธนาคารประกอบดว้ยกรรมการธนาคาร 4 คนและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รวม
ทัง้หมด 5 คน โดยมีผูบ้ริหารสายงานบริหารความเสี่ยงท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 

คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงปฏิบตัิหนา้ท่ีตามขอบเขต ความรบัผิดชอบท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลความเสี่ยงท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้นี ้ในปี 2563 คณะกรรมการก ากับดแูลความเสี่ยงมีการ
ประชมุทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยมีรายงานของคณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงตอ่คณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบทกุไตรมาส  

คณะกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยงใหค้วามส าคญักบัการก ากบัดแูลตามแนวทางของหน่วยงานก ากบั และแนวทาง
พงึปฏิบตัิท่ีเป็นสากล (COSO) เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้และการบริหารเงินกองทุนให้
อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม/ เพียงพอส าหรบัการด าเนินธุรกิจทัง้ในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ สรุปสาระส าคญัดงันี ้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต  
ความเสี่ยงดา้นตลาด ความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง ความเสี่ยงดา้นปฏิบตัิการ ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อช่ือเสียงของธนาคาร 
ความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และความเสี่ยงอื่น ๆ ท่ีมีนยัส  าคญั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทยและแนวปฏิบตัิท่ีเป็นสากลและใหเ้หมาะสมเป็นปัจจบุนั 

2. ก าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองคก์ร ประกอบดว้ย   Key Risk Indicators, Risk Appetite, Risk 
Tolerance และจัดท ารายงาน Risk Management Dashboard โดยค านึงถึงแผนธุรกิจของธนาคาร (Strategic Objectives) 
และสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์SEPA และ Basel  

3. ก ากับดูแลใหม้ีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายท่ีก าหนด โดยติดตามรายงานความเสี่ยง ทุกดา้น รวมทัง้
ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณค์วามเสี่ยงอย่างใกลชิ้ด ทัง้ดา้นภาวะเศรษฐกิจ การเงินและการธนาคาร ภาวะการแข่งขัน 
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของกฎขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ (Stress Test) ต่อฐานะความ
มั่นคงของธนาคาร 

4. ใหค้วามเห็นในการพฒันาเครื่องมือ และแบบจ าลองการค านวณการดอ้ยค่า เพ่ือใชค้  านวณผลขาดทุนดา้นเครดิต
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (Expected Credit Loss) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 (TFRS 9) รวมถึงปรับปรุง
กระบวนการบริหารสินเช่ือ เพ่ือป้องกันความเสี่ยงและลด NPL พรอ้มทัง้ เฝ้าระวังและติดตามพอรต์สินเช่ือและ NPL อย่าง
ใกลชิ้ด  

5. กลั่นกรองและให้ความเห็นในแผนยุทธศาสตร ์รวมถึง Key Initiatives ของสายงานต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่า  
แผนยทุธศาสตรแ์ละ Key Initiatives ไดม้ีการพิจารณาดา้นความเสี่ยงอย่างครอบคลมุรอบดา้น  

6. ใหค้วามส าคญัในการก ากบัดแูลความเสี่ยงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตก้รอบหลกัการของ ธปท. ท่ีส  าคญั 3 
ประการ ไดแ้ก่ (1) ดา้น Confidentiality เพ่ือใหร้ะบบและขอ้มลูมีความปลอดภัย (2) Integrity เพ่ือใหร้ะบบงานและขอ้มูลมี
ความถกูตอ้งและเช่ือถือได ้และ (3) Availability เพ่ือใหร้ะบบงานมีความพรอ้มใชง้าน และมกีารเฝ้าระวงัและติดตามระบบอย่าง
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ใกลชิ้ดเพ่ือใหม้ั่นใจวา่ระบบสามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยใหถื้อกรอบหลกัการดงักล่าวเป็นนโยบายท่ีส าคญัของ
ธนาคารดว้ย  

7. ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินการตามประเด็นสั่งการและขอ้สงัเกตของ ธปท. และหน่วยงานก ากับอื่น เช่น 
ปปง. และ ก.ล.ต. อย่างใกลชิ้ด โดยเรง่รดัการด าเนินการ และก าหนดระยะเวลาส าเรจ็ของงานท่ีชดัเจน  

8. ก าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงและก ากบัดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินใหเ้ป็นไปตาม
แนวทางการก ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคมุ ติดตามและประเมินความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินใหม้ีประสิทธิภาพและอยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

9. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการก ากับดูแลความเสี่ยงไดส้ั่งการและติดตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหธ้นาคารสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเป็นปกติและมีความต่อเน่ือง รวมถึงประเมิน
สถานการณท์างดา้นเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ่ธนาคาร เพ่ือใหก้ารบริหารความเสี่ยงของธนาคารมีระดบัความเสี่ยงอยู่ในระดบัท่ี
ยอมรบัได ้ดงันี ้

9.1 สั่งการและติดตามผลจากการด าเนินการตามแผน Business Continuity Plan (BCP) เพ่ือใหธ้นาคาร
สามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างเป็นปกติ สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ย่างต่อเน่ือง และลดความเสี่ยงท่ีพนักงานของธน าคาร 
ติดเชือ้ COVID-19 

9.2 ประเมินแนวโน้มฐานะทางการเงินและเงินกองทุนของธนาคารหลังจากท่ีธนาคารไดร้ับผลกระทบจาก 
COVID-19 เพ่ือวางแผนในการบริหารความเพียงพอของเงินกองทนุของธนาคารใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม 

9.3 ติดตามมาตรการและนโยบายของภาครฐัที่ใหค้วามช่วยเหลือแก่ประชาชน เพ่ือเตรียมการใหธ้นาคารมีความ
พรอ้มในการด าเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนและลกูคา้ของธนาคาร เช่น การปรบัปรุงกระบวนการย่ืนค าขอและพิจารณา
สินเช่ือเพ่ือใหม้ีความสะดวกมากขึน้ในการขอรบัมาตรการความช่วยเหลือ เป็นตน้ 

9.4 ประเมินและแยกกลุ่มลูกคา้ตามระดบัความสามารถในการด าเนินธุรกิจและความสามารถในการช าระหนี ้
เพ่ือก าหนดแนวทางในการเฝา้ระวงัติดตามและด าเนินมาตรการใหค้วามช่วยเหลือไดอ้ย่างเหมาะสมตามแตล่ะกลุม่ลกูคา้ 
 
 
 
 

    (นายไกรฤทธ์ิ  อชุกุานนทช์ยั) 
ประธานกรรมการก ากบัดแูลความเสี่ยง 
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รายงานของคณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการธนาคารใหค้วามส าคญัเป็นอย่างย่ิงกบับทบาทหนา้ท่ีของกรรมการอิสระ เน่ืองจากเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้
โครงสรา้งของคณะกรรมการและการจัดการมีการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) กันอย่างเพียงพอ โครงสรา้ง
คณะกรรมการของธนาคารมีทั้งสิน้จ านวน12 คน ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารจ านวน 1 คน และกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารจ านวน 11 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจ านวน 6 คน หรือมีอัตราเท่ากับ รอ้ยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งมากกว่า
ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ท่ีใหม้ีกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมด (รอ้ยละ 33.33) แต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 คน  กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระ ใหค้วามเห็นแยง้
หรือมีขอ้สงัเกตอื่นใดในการประชมุคณะกรรมการธนาคารโดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือดแูลสิทธิและป้องกนัประโยชนข์องผูถื้อหุน้รายย่อย
และผูม้ีส่วนไดเ้สียอื่นๆ อนัเป็นการส่งเสริมการด าเนินการดา้นการก ากบัดูแลกิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหนา้ท่ี
ของตนเองในฐานะกรรมการอิสระ ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารไดย้กระดบัการท างานของกรรมการอิสระโดยใหม้ีการด าเนินงานใน
รูปแบบขององคค์ณะในลกัษณะเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ของธนาคาร จัดใหม้ีกฎบัตรคณะกรรมการอิสระท่ีได้
ก าหนดคณุสมบตัิ วาระการด ารงต าแหน่ง รวมถงึหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ โดยคณะกรรมการอิสระเห็นสมควรใหม้ีการจดัท าและ
เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการอิสระในรายงานประจ าปีทกุปี โดยเริ่มตัง้แต ่ปี 2561 เป็นตน้มา  

คณะกรรมการอิสระไดก้ าหนดขอบเขตของเรื่องท่ีจะน าเสนอเป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการอิสระ ดงันี  ้

 ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระตอ้งดแูลและอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อย 

 เสนอแนะหรือใหค้  าแนะน าแก่ฝ่ายจดัการใหม้ีการบริหารจดัการใหท้กุเรื่องมีความสมดลุกนัทั้งดา้นการบริหาร การ
ควบคมุภายใน การก ากบัดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย และหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 

 เรื่องรอ้งเรียนธนาคาร เฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อฝ่ายจัดการ หรือกรรมการท่ีมีอ  านาจจัดการ ในประเด็นท่ีมี
ปัญหา หรือเป็นเรื่องท่ีมุง่เนน้ดา้นธุรกิจจนขาดสมดลุในดา้นการก ากบัดแูลหรือการควบคมุภายในท่ีดี 

 เรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดแูลผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุฝ่าย 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 คณะกรรมการอิสระ มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

1) พลเอก เทียนชยั รบัพร ประธานกรรมการอิสระ 
2) ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารกัษ ์ กรรมการอิสระ 
3) นายธนัวา เลาหศิริวงศ ์ กรรมการอิสระ 
4) นายวิชยั  อศัรสักร กรรมการอิสระ 
5) นางนิธิมา เทพวนงักรู กรรมการอิสระ 
6) นายธีระพงษ ์ วงศศ์ิวะวิลาส กรรมการอิสระ 
     นางสาวสินีนาฏ ด าริหอ์นนัต ์ ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการอิสระ 
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ในปี 2563 คณะกรรมการอิสระ มีการประชุมทัง้สิน้ จ านวน 4 ครัง้ และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นรายไตรมาส สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. คณะกรรมการอิสระเห็นชอบใหก้ารประชมุคณะกรรมการอิสระสามารถด าเนินการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสไ์ด้
ในช่วงท่ีมีความจ าเป็น เช่น กรณีการแพรเ่ชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (Covid-19) และ/หรือ ในกรณีอื่นท่ีมีความจ าเป็นอื่นๆ ดว้ย 

2. รับทราบรายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผูถื้อหุน้ท่ีมีต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 27  
(ปี 2563) โดยคณะกรรมการอิสระไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ในกรณีท่ีธนาคารมีการด าเนินการต่างๆ ตามขอ้ค าถาม และขอ้เสนอแนะ
ของผูถื้อหุน้ในวนัประชุมสามญัฯ ฝ่ายจัดการควรตอ้งมีการติดตามความคืบหนา้ในการด าเนินการและรายงานคณะกรรมการ
อิสระทราบดว้ย 

3. คณะกรรมการอิสระมีความห่วงใยและก าชับใหธ้นาคารปฏิบตัิตามหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี ไม่จ  ากดัสิทธิ
ของผูถื้อหุน้รายย่อย ตอ้งอ านวยความสะดวกทัง้ในเรื่องการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองหรือการมอบฉันทะ รวมทัง้การสอบถาม
เก่ียวกบัวาระการประชมุ เป็นตน้ 

4. เห็นชอบหลักการเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพ่ิมวาระการประชุม และเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 
เหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ครั้งท่ี 28 (ปี 2564) โดยให้น าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

5. ก าหนดการประชมุคณะกรรมการอิสระเป็นการลว่งหนา้ ส  าหรบัปี 2564 โดยใหม้ีการประชุมไตรมาสละ 1 ครัง้ ใน
วนัพุธสปัดาหท่ี์ 4 ของเดือน มีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ในกรณีท่ีกรรมการอิสระมีเรื่องตอ้งพิจารณาเร่งด่วนหรือ
เป็นพิเศษภายใตบ้ทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอิสระ จะมีการนดัประชุมเพ่ิมเติมจากก าหนดการตามปกติ รวมทัง้หากมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งเปลี่ยนแปลงก าหนดการประชุม จะมีการหารือตามความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหก้รรมการอิสระทุกท่านทราบเป็น
รายกรณีตอ่ไป 

6. คณะกรรมการอิสระไดพิ้จารณาและเห็นควรใหเ้สนอช่ือและขอ้มลูของกรรมการอิสระจ านวน 2 คน เป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี ครัง้ท่ี 28 (ปี 2564) 

7. จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอิสระ ประจ าปี 2563 โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ การประเมินผลคณะกรรมการอิสระ (ทัง้คณะ) และการประเมินผลคณะกรรมการอิสระรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 
โดยภาพรวมของผลการประเมินฯ ประจ าปี 2563 ทั้งสองแบบประเมินฯ อยู่ในเกณฑ์ประสิทธิภาพดีเย่ียม โดยใหน้ าเสนอ
คณะกรรมการธนาคารเพ่ือทราบตอ่ไป 
 

(พลเอก เทียนชยั  รบัพร) 
ประธานกรรมการอิสระ 


