
ค ำถำมที่ผู้ถือหุ้นได้เขียนข้อค ำถำมฝำกไว้ ธนำคำรได้เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของธนำคำร และบันทึกใน
รำยงำนกำรประชุมสำมัญฯ ครั้งนี้ มีดังนี้ 

คุณเนตรนภิศ มีขันทอง
(ผู้ถือหุ้น) 

ค ำถำม : ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ธนำคำรมีแนวทำงใน
กำรขยำยฐำนลูกค้ำสินเชื่อ และแนวทำงป้องกันหนี้เสียอย่ำงไร 

ผู้บริหำรสำยงำนธุรกิจ
ขนำดใหญ่ 1  และ 
ผู้บริหำรสำยงำนบริหำร
ควำมเสี่ยง 
 
 

ค ำชี้แจง : ธนำคำรให้ควำมส ำคัญกับกำรดูแลฐำนลูกค้ำสินเชื่อปัจจุบัน โดยได้
ดูแลติดตำมสถำนะทำงธุรกิจและผลกระทบ รวมถึงผลประกอบกำร สภำพคล่อง
ทำงกำรเงินของลูกค้ำทุกกลุ่มทุกรำยอย่ำงใกล้ชิด ส ำหรับลูกค้ำในรำยที่ได้รับ
ผลกระทบไม่มำกยังมีผลประกอบกำรพอประมำณหรือยังมีฐำนะกำรเงิน
แข็งแกร่งดีพอที่จะยังอยู่รอดได้ แต่ต้องกำรสภำพคล่องทำงกำรเงิน ธนำคำรอำจ
พิจำรณำให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อเสริมสภำพคล่องได้ตำมควำมจ ำเป็น ส ำหรับลูกหนี้
รำยที่ได้รับผลกระทบมำก หรือมีควำมเสี่ยงสูงขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ธนำคำรอำจ
พิจำรณำยืดตำรำงช ำระหนี้ ลดกำรผ่อนช ำระหนี้ให้สอดคล้องกับสถำนะทำงกำร
เงินที่แท้จริง  พร้อมทั้งเจรจำขอหลักประกันเพิ่ม เพื่อป้องกันและลดควำมเสี่ยงที่
อำจเป็นหนี้เสีย  ส ำหรับลูกค้ำสินเชื่อรำยใหม่ ธนำคำรอำจพิจำรณำสินเชื่อให้
ลูกค้ำรำยใหม่ได้เฉพำะรำยที่ธุรกิจยังอยู่ใน Sunrise Industries ซึ่งยังเติบโตและ
มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงและอยู่รอดได้ในภำวะ New Normal และ/หรือมี
ฐำนะกำรเงินแข็งแรง  หรือมีบริษัทแม่ที่แข็งแกร่งให้กำรสนับสนุน 

ส ำหรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงธนำคำรได้ให้มีกำรทบทวนลูกค้ำถี่ขึ้นตำมระดับ
ควำมเสี่ยงและอุตสำหกรรม โดยมีกำรประเมินและมองไปข้ำงหน้ำร่วมกับลูกค้ำ
ในแต่ละกลุ่มเพื่อเข้ำไปช่วยและปรับเงื่อนไขให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ และได้มีกำร
บริหำรคุณภำพหนี้ทั้งในระดับรำยลูกหนี้และในระดับ Portfolio ซึ่งจะมีกำร
ติดตำมและสอบถำมถึงผลกระทบและสถำนกำรณ์ของลูกหนี้อย่ำงใกล้ชิด เพื่อที่
ธนำคำรจะได้เร่งให้ควำมช่วยเหลือและดูแลลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่องในลักษณะเชิง
ป้องกัน ต้ังแต่ลูกค้ำเริ่มส่งสัญญำณขอควำมช่วยเหลือหรือเริ่มมีสัญญำณของ
ควำมอ่อนแอในเรื่องควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ ซึ่งแนวทำงกำรช่วยเหลือ
ดังกล่ำวสอดคล้องและเป็นไปตำมแนวนโยบำยที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย และ
กระทรวงกำรคลังก ำหนด และรวมถึงมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือของธนำคำรเอง 
ทั้งนี้  เพื่อเป็นกำรเยียวยำและบรรเทำควำมเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้ที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบทั้งทำงตรงและทำงอ้อมจำกปัญหำดังกล่ำว   



คุณกีรติกำ  แพงลำด 
(ผู้แทนสมำคมส่งเสริม 
ผู้ลงทุนไทย) 

ค ำถำม : ควำมคืบหน้ำในกำรที่ธนำคำรเป็น 1 ใน 8 สถำบันกำรเงินที่เข้ำร่วม
โครงกำรอินทนนท์ ซึ่งเป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยและ
สถำบันกำรเงินมีควำมเข้ำใจและเท่ำทันของเทคโนโลยีโดยผ่ำนกำรลงมือพัฒนำ
และจ ำลองระบบต้นแบบ เพื่อพัฒนำระบบกำรช ำระเงินต้นแบบส ำหรับเป็น
รำกฐำนในกำรพัฒนำระบบกำรเงินของไทยในอนำคต 

ผู้บริหำรสำยงำนธรุกิจ
ตลำดเงินตลำดทุน 

 

ค ำชี้แจง : ธนำคำรได้เข้ำร่วมโครงกำรอินทนนท์ต้ังแต่เริ่มโครงกำร โดยมีบทบำทใน
กำรเข้ำไปเรียนรู้ ให้ควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำระบบต้นแบบ รวมถึงกำรเข้ำร่วม
ทดสอบควำมเป็นไปได้ (Proof of Concept) ของระบบกำรโอนเงินระหว่ำงสถำบัน
กำรเงิน ( Interbank Transfer)  บนพื้นฐำนของเทคโนโลยี  DLT (Distributed 
Ledger Technology) ปัจจุบันโครงกำรอินทนนท์ได้คืบหน้ำมำจนส ำเร็จเสร็จสิ้นใน 
Phase ที่ 3 โดยใน Phase ที่ 1 และ 2 นั้นมุ่งเน้นในกำรพัฒนำระบบต้นแบบของ
กำรโอนเงินระหว่ำงธนำคำรที่มีกลไกในกำรแก้ปัญหำ Gridlock และกำร 
Automate กำรจัดหำสภำพคล่อง รวมถึงกำรพัฒนำรูปแบบโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
กำรช ำระเงินแบบ Delivery Vs. Payment ในขณะที่ Phase ที่ 3 ได้ขยำย Scope 
ของโครงกำรไปสู่กำรพัฒนำระบบต้นแบบส ำหรับกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ 
(International Payment) ซึ่งมุ่งเน้นพัฒนำ model ของกำรโอนเงินระหว่ำงประเทศ 
(Cross Border Fund Transfer) เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และลดต้นทุนในขั้นตอน
ต่ำง ๆ อีกทั้ งยัง ศึกษำรูปแบบกลไกในกำรบริหำรสภำพคล่อง ( Liquidity 
Management)  รวมถึงกลไกกำรแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Border Funds 
Transfer With Embedded FX Transaction) ซึ่งผลกำรศึกษำดังกล่ำวจะถูกน ำไป
ต่อยอดในกำรน ำเทคโนโลยี DLT มำใช้พัฒนำระบบกำรช ำระเงินทั้งในระดับ 
Wholesale และระดับ Retail ในอนำคตของประเทศ   

ส ำหรับกำรเข้ำร่วมโครงกำรอินทนนท์ของธนำคำรนั้น นอกจำกจะได้รับประโยชน์
จำกกำรเรียนรู้กำรน ำเทคโนโลยี DLT มำใช้ในระบบกำรเงินจำกผู้เชี่ยวชำญโดยตรง
แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนควำมรู้และวิสัยทัศน์กับผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับกำร
ออกแบบระบบกำรช ำระเงินทั้งจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย Hongkong Monetary 
Authority (HKMA) ธนำคำรพำณิชย์ทั้งในประเทศไทย และฮ่องกงด้วย 



คุณณัฐวรรธน์ สุขพูลผล 
(ผู้รับมอบฉันทะ) 

ค ำถำมสรุปได้ดังนี้ :  

1. ปัจจุบันธนำคำรเป็นรัฐวิสำหกิจหรือไม่ และมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของ
ธนำคำรหรือไม่ 

2. ธนำคำรได้ให้บริกำรแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” และได้รับ
ค่ำตอบแทนหรือไม่ 

3.  ขอทรำบหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ และหุ้นสำมัญของ
ธนำคำร เนื่องจำกมีควำมแตกต่ำงกัน 

4.  ขอสอบถำมสำเหตุที่ธนำคำรออกขำยหุ้นกู้ในต่ำงประเทศแทนที่จะออกขำย
ภำยในประเทศและอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.4 ถือว่ำเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่สูง
หรือไม่ 

 
ผู้บริหำรสำยงำนก ำกับ
กฎเกณฑ์และกฎหมำย 

 

ค ำตอบข้อ 1. คณะกรรมกำรกฤษฎีกำตีควำมว่ำ ธนำคำรไม่มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ
ตำมมำตรำ 4 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. 2561 อย่ำงไรก็ดี 
ปัจจุบันธนำคำรมีกองทุนฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่ำ
ร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด ธนำคำรจึงยังคงมีสถำนะเป็นธนำคำรพำณิชย์ของรัฐที่มี
หน่วยงำนของรัฐถือหุ้นอยูเ่กินกว่ำร้อยละ 50 โดยธนำคำรรับฝำกเงินจำกหน่วยงำน
ของรัฐ เช่น ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ ได้อยู่เช่นเดิม ดังนั้น กำรตีควำมดังกล่ำวจึงไม่
ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของธนำคำร 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้ให้ควำมเห็นเพิ่มเติมด้วยว่ำ ค ำว่ำ “รัฐวิสำหกิจ” 
ปรำกฏอยู่ในกฎหมำยหลำยฉบับ กำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนใดเป็นรัฐวิสำหกิจ
หรือไม่ จึงต้องพิจำรณำตำมที่กฎหมำยแต่ละฉบับก ำหนด เช่น ส ำนักงำนบริหำร
หนี้สำธำรณะ  ตีควำมว่ำ ธนำคำรยังคงเป็นรัฐวิสำหกิจตำมมำตรำ 4(ข) แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ พ.ศ. 2548 ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
นโยบำยรัฐวิสำหกิจ ตีควำมว่ำ ธนำคำรยังคงเป็นรัฐวิสำหกิจตำมมำตรำ 4  
แห่งพระรำชบัญญัติกำรร่วมลงทุนระหว่ำงรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 เป็นต้น  

อนึ่งในส่วนของผลกระทบด้ำนกฎหมำยแรงงำน ธนำคำรก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
หำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ดี สหภำพแรงงำนกรุงไทยได้จดทะเบียน 
ภำยใต้พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพันธ์ พ.ศ.2518 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 



ผู้บริหำรสำยงำน  
Digital Solutions 
 

ค ำตอบข้อ 2. จำกนโยบำยที่เน้นกำรเติบโตทั้ง  Open Banking Platform และ
Financial Services Platform   ดังนั้น กำรเข้ำร่วมโครงกำรของภำครัฐต่ำง ๆ เป็นกำร
สร้ำงโอกำสให้แอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน”  มีกำรเติบโตทำง
ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งกำรต่อยอดทำงธุรกิจดังกล่ำว บำงโครงกำรของภำครัฐก็มี
ค่ำตอบแทนผ่ำนกำร Bidding Process เช่น โครงกำร กยศ. ที่มีกำรให้ผู้ใช้บริกำร
อยู่บนแอปพลิเคชัน “เป๋ำตัง” เชื่อมโยงกับ Digital Student Loan อย่ำงไรก็ตำม
ส ำหรับโครงกำรที่ไม่มีค่ำตอบแทนทำงตรงนั้น ธนำคำรก็ได้รับประโยชน์ทำงอ่ืน ๆ 
ได้ เช่น ในมุมกำรบริหำรสภำพคล่อง และต้นทุนทำงกำรเงินของธนำคำรให้แข่งขัน
ได้กับคู่แข่งหลัก ๆ ของธนำคำร และยังเป็นกำรขยำยธุรกิจร้ำนค้ำรำยเล็ก ของ “ถุง
เงิน” ทั่วประเทศ แบบก้ำวกระโดด พร้อมทั้งสร้ำงโอกำสให้ธนำคำรเชิญลูกค้ำของ
โครงกำรของรัฐมำร่วมเป็นลูกค้ำธนำคำรอย่ำงต่อเนื่อง เห็นได้จำกกำรเติบโต
ของ Krungthai NEXT ที่ธนำคำรสำมำรถใช้โอกำสดังกล่ำวขยำยฐำนลูกค้ำและ
ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงมำกในช่วงที่มีโครงกำรของรัฐ 

ผู้บริหำรกลุ่ม Corporate 
Secretariat 

 

ค ำตอบข้อ 3. ลักษณะของหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิพิเศษในด้ำนผลตอบแทนที่ดีกว่ำ
หุ้นสำมัญ ซึ่งหุ้นบุริมสิทธิที่ธนำคำรออกได้ก ำหนดสิทธิในกำรได้รับเงินปันผลไว้ว่ำ 
นอกจำกจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลอย่ำงหุ้นสำมัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผล
พิเศษเพิ่มเติมอีกด้วย จึงท ำให้อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลที่หุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิ
ที่ได้รับมีควำมแตกต่ำงกัน 

ผู้บริหำรสำยงำนธรุกิจ
ตลำดเงินตลำดทุน 

 

ค ำตอบข้อ 4. ขอเรียนว่ำ ตรำสำรประเภท AT1 นี้เป็นตรำสำรด้อยสิทธิคล้ำยทุน 
หรือคล้ำยหุ้นสำมัญ และนับเป็นกองทุนขั้นที่ 1 ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงกว่ำตรำสำรด้อย
สิทธิเพื่อนับเป็นกองทุนขั้นที่ 2 ที่ธนำคำรเคยออกในอดีต  ซึ่งเมื่อพิจำรณำจำก
จ ำนวนหุ้นกู้ที่ธนำคำรต้องกำรจะออกแล้ว ตลำดในประเทศไม่สำมำรถรองรับ
ปริมำณกำรออก AT1 จ ำนวนมำกได้ 

นอกจำกนี้ ธนำคำรยังได้พิจำรณำอีกหลำยปัจจัย เช่น หลักเกณฑ์กำรออกหุ้นกู้ 
ในต่ำงประเทศกับในประเทศ ควำมต้องกำรใช้เงินสกุลดอลลำร์ของธนำคำรเอง 
ต้นทุนกำรออกในรูปเงินสกุลดอลลำร์ถือว่ำต่ ำกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินบำท 
โดยอัตรำดอกเบี้ยในสกุลเงินดอลลำร์ที่ร้อยละ 4.4 ถือได้ว่ำเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ต่ ำ
เมื่อเปรียบเทียบกับธนำคำรพำณิชย์คู่เทียบ 

คุณธันยลักษณ์ สิทธิไกรสร 
(ผู้ถือหุ้น) 

ขอเสนอแนะ : ในกำรประชุมครั้งต่อไป  ข้อมูลวำระกำรพิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำร
แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระควรอยู่ในเล่มของหนังสือเชิญประชุมสำมัญฯ 

 


