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้ มูล า การ น สา ัญ

การ นร ม การ น าะธนา าร
2561 2560 

(ปรบัปรุงให ่)
2559 2558 2557 2561 2560 

(ปรบัปรุงให ่)
2559 2558 2557

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

เงินให้สินเชื่อ  
(หักรายได้รอตัดบัญชี)

 2,024,205  1,938,082  1,904,089  2,027,440  1,952,996  1,948,702  1,865,396  1,837,120  1,969,661  1,900,647 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 และค่าเผ่ือการปรบัมูลค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหน้ี

 133,755  125,381  110,782  85,956  76,021  125,340  116,743  102,922  77,353  68,483 

สินเชื่อด้อยคุณภาพ 106,370 103,020 91,128  76,371  57,489  102,634  98,637  86,786  71,848  53,624 

สินทรัพย์  2,739,203  2,854,210  2,689,703  2,815,330  2,789,143  2,656,181  2,771,583  2,614,798  2,748,608  2,727,150 

เงินรับฝาก  2,039,602  2,070,875  1,972,404  2,135,498  2,151,268  2,042,948  2,073,594  1,975,158  2,137,446  2,152,553 

หนี้สิน  2,425,062  2,559,991  2,410,299  2,565,032  2,553,276  2,368,676  2,501,454  2,354,343  2,514,136  2,503,298 

ส่วนของเจ้าของ  314,141  294,219  279,404  250,298  235,867  287,505  270,129  260,455  234,472  223,852 

ส่วนของเจ้าของ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 305,875  287,861  274,187  245,883  232,142  287,505  270,129  260,455  234,472  223,852 

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้ดอกเบี้ย  119,770  122,886  129,230  132,525  128,230  105,937  109,374  116,257  120,559  116,676 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  36,081  36,023  42,264  51,657  51,072  34,561  34,426  40,784  49,994  49,044 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  83,689  86,863  86,966  80,868  77,158  71,376  74,948  75,473  70,565  67,632 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ)  33,532  36,361  37,722  35,739  30,892  25,833  30,475  31,463  28,794  23,926 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  53,088  49,483  50,631  50,920  48,145  46,305  42,791  43,693  43,894  41,464 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  31,089  24,110  33,565  29,541  34,078  25,101  21,312  29,968  26,474  31,855 

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 (ส่วนที่เป็นของธนาคาร)

 28,491  22,440  32,304  28,494  33,191  25,101  21,312  29,968  26,474  31,855 

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 
 (ROA) (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

 1.02  0.81  1.17  1.02  1.24  0.92  0.79  1.12  0.97  1.22 

ผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉล่ีย  
 (ROE) (ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร)

 9.60  7.99  12.42  11.92  15.15  9.00  8.03  12.11  11.55  14.95 

สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม  4.53  4.19  3.97  3.20  2.41  4.52  4.14  3.89  3.09  2.30 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง *  18.21  17.15  16.60  14.85  14.85  18.19  17.45  16.85  15.22  14.85 

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  22.47  21.04  19.98  17.90  16.87  20.56  19.32  18.63  16.77  16.01 

* ปี 2561, 2560, 2559 และ 2558 งบการเงินรวมเป็นตัวเลขกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ส่วนปีอื่นเป็นตัวเลขงบเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุ:  ธนาคารได้ปรบัปรงุงบการเงนิส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เพ่ือให้สามารถเปรียบเทยีบได้กับปี 2561 ตามงบการเงนิและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิของธนาคารและบรษิทัย่อย 

หลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ธนาคารไม่ได้มีการปรับปรุงงบการเงินส�าหรับปี 2556 - 2559

เงนิให้สินเชื่อ
(หักรายได้รอตัดบัญชี) (ส่วนท่ีเป็นของธนาคาร)

กําไรสุทธิ เงนิกองทุน
ต่อสินทรพัย์เส่ียง 

2,024,205 ล้านบาท

1,938,082 ล้านบาท

28,491  ล้านบาท

22,440  ล้านบาท

2561

2560

18.21%

17.15%

2561

2560

2561

2560
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สารจาก
ประธานกรรมการ
และกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่

้เ ร กิ ไทยในป  ขยายตัวได้ต่อเนื่องจากปีก่อน 
แต่การ นตัวทางเ รษ กิจก็ยังมีลักษณะกระจุกตัวอยู่ในบางภาคอุตสาหกรรม 
โดยยงัไม่กระจายลงสู่ประชาชนระดบั านรากมากนกั อกีทัง้กลุม่ E ต้องเผชญิกบั
การแข่งขันและการคุกคามของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้
ผลการด�าเนนิงานและความสามารถในการช�าระหนีข้อง E บางกลุม่ไม่เป็นไปตาม
เปาหมาย กดดันคุณภาพหนี้ทั้งของธนาคารและระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวม 
ขณะที่ทางเลือกในการเข้าถงแหล่งเงินทุนของผู ้ประกอบการรายใหญ่มีมาก

สร้างความท้าทายต่อการขยายสินเช่ือของธนาคาร อีกท้ังรายได้
จากค่าธรรมเนียมของธนาคารก็ถูกจ�ากัดจากการแข่งขันท่ีเข้มข้น 
และ  จากเทคโนโลยทีีเ่ข้ามาเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม
ในการด�าเนนิธรุกจิ  ปจจยัเหล่านีล้้วนส่งผลกดดนัต่อผลประกอบการ
ของธนาคาร อย่างไรก็ดี ธนาคารและบริษัทย่อยยังสามารถ
ขยายยอดการปล่อยสนิเช่ือได้ 4.4  จากสิน้ปีก่อน และยงัคงมุง่เน้น
การบริหารความเสี่ยงตามหลักความระมัดระวัง ทั้งจากนโยบาย
การจัดช้ันเชิงคุณภาพที่เข้มงวดข้น และนโยบายการตั้งส�ารอง
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม�่าเสมอ ท�าให้อัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ (  R ) 
เพิ่มข้นอย่างต่อเนื่องเป็น 125.7  ขณะเดียวกันการบริหารต้นทุน
ให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมช่วยให้ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธิ
จ�านวน 28,491 ล้านบาท เพิ่มข้นถง 27.0  จากปีก่อน

บ ค น
.

บ จทย กคา

ธนาคารและบริษัทย่อย  

ขยายสินเชื่อได้

4.4%
จากสิ้นปีก่อน

Coverage Ratio

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น

125.7%

ธนาคารและบริษัทย่อย

มีก�าไรสุทธิจ�านวน

28,491 
 เพิ่มขึ้น

27.0%

ล้านบาท

รายงาน ร จา 2561
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ความท้าทายทีม่มีากข้นและพ ตกิรรมลูกค้าทีเ่ปลีย่นแปลงไป
ท�าให้ธนาคารต้องเร่งด�าเนินการ 3 เปาหมายยุทธ าสตร์
ไปพร้อมๆ กนั โดยเปาหมายท่ี 1 คอื การเสริมสร้างราก าน
ทีจ่�าเป็นเพือ่ปองกนัรักษา านธรุกจิหลักของธนาคาร เปาหมายที ่2
คอื การต่อยอดเพิม่ความสามารถในการหารายได้และท�าก�าไร 
และเปาหมายที่ 3 คือ การรุกคืบเพ่ือชิงพ้ืนที่ของธนาคาร
ในกลุ ่มลูกค้าและบริการที่เป็นเปาหมายของยุทธ าสตร์ 

  บนจุดแข็งและโอกาสที่ธนาคารได้รับ ทั้งนี้ 
สิง่หนง่ทีธ่นาคารให้ความส�าคญั คอื การลงทนุในระบบ  และ
การสร้างนวตักรรม ด้วยงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2561 
่งรวมถงการลงทุนยกระดับ  ของการให้บริการ 

ดังเห็นได้จากการเปดตัว A   E  
ที่พลิกโฉม   ให ้สามารถตอบโจทย ์
ทุกความต้องการอย่างครบวงจรภายในแอปพลิเคชันเดียว 
ตลอดจนการใช้   และ A  

 (A ) เพ่ือพร้อมให้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ที่ครอบคลุมที่สุดในประเท ไทย และก้าวสู่การเป็น Invisible 
Banking หรือการให้บริการแบบ ธุรกรรมในอากา  ที่ติดตัว
และเคลื่อนที่ไปกับลูกค้าได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ  

 สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุค  
 ได้ดียิ่งข้น นอกจากน้ี ธนาคารยังมีส่วนช่วย

สนับสนุนระบบ  -  เพ่ือให้ประเท ไทย
ก้าวสู่การเป็นสังคมไร้เงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด�าเนิน
โครงการส�าคัญ เช่น โครงการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ของภาครั  ( -  ภาครั ) การติดต้ังเคร่ืองรับบัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (E ) และ R  โครงการบัตรสวัสดิการ
รกัษาพยาบาลข้าราชการ บัตรสวสัดิการแห่งรั   และบตัรเดบติ
แมงมุม เป็นต้น

สําหรบั นการดําเนินงานสําคัญ
ในป  ธนาคารจะยังคงมุ่งมั่นในการต่อยอดบริการ
และน�าเสนอนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า 
โดยเฉพาะใน 5 E  ที่เป็นเปาหมายหลักของธนาคาร 
ได้แก่ กลุม่หน่วยงานภาครั  ( ) กลุม่การช�าระเงนิ 
( ) กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ (   

) กลุ่มสถาบันการ กษาและนักเรียน (E ) 
และกลุ่มระบบขนส่ง (  ) โดยจะน�าเทคโนโลยี
อันทันสมัย เช่น  A ,   
และ  เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถของ 

 E  พร ้อมกับปรับปรุงรูปแบบของสาขา
และช่องทางบริการอื่นๆ ให้เป็น O -  กล่าวคือ 
สามารถให้บริการลูกค้าผ่านทุกช่องทางได้แบบไร้รอยต่อ 
(  E ) เพือ่น�าไปสูป่ระสบการณ์ท่ีดเีท่าเทียมกนั
ในทุกเวลาและทุกสถานที่ ่งจะช่วยยกระดับความพงพอใจ
ของลูกค้า  นอกจากนี้ ธนาคารจะขยายการเติบโตของสินเชื่อ
ในทุกกลุ่มลูกค้า ทั้งลูกค้ารายใหญ่ที่จะเติบโตตามการลงทุน
โครงสร้างพื้น านของภาครั   ลูกค้า E ที่ต้องปรับตัวเข้าสู่
ระบบบัญชีเดียวและต้องน�าเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่ม ักยภาพ
ในการบรหิารกจิการ  และลกูค้ารายย่อย โดยเฉพาะผ่านช่องทาง 

  ท่ีจะมีลักษณะเฉพาะตัว ( ) 
มากข้น ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อควบคุมให้  อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม 
การเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร รวมถงการบูรณาการ
ระบบ  และกระบวนการท�างานภายในของธนาคาร โดยมุ่งสู่
ระบบอัตโนมัติให้มากข้นเป็นล�าดับ 

สรา้งนวตักรร  

ป  
มุง การ น

รายงาน ร จา 2561004



ภายใต้แผนยุทธ าสตร์และภารกิจข้างต้น ส่ิงที่ธนาคาร
ยดถือและจะท�าอย่างจริงจังต่อเนื่องในปี 2562 คือ รงการ
กรง ทย รร  โดยใช้แนวทาง 3 ป. ได้แก่ ปลูกจิต ปองกัน 
และปรับเปลี่ยน เ พ่ือสร ้างวั นธรรมองค ์กร ท่ีไม ่ทน
ต่อการทุจริต (  ) โดยให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท�างาน  กลั่นกรองความคิดเห็นเหล่านั้น
ออกมาเป็นกระบวนการหรือลักษณะการท�างานที่เป็นรูปธรรม 
ทั้งยังให้ความส�าคัญกับการเพ่ิมความมุ ่งมั่นของพนักงาน 
ในการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (  ) 
ด้วยการปรับกระบวนการท�างานคร้ังใหญ่ทั่วทั้งธนาคารและ
ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  อย่างเข้มข้นและต่อเน่ือง อาท ิโครงการ 

   เพ่ือให้มีต้นแบบการน�าเสนอผลิตภัณ ์
ที่ชัดเจนและสามารถให้การฝกฝนพนักงานทั่วประเท
ในมาตร านเดียวกัน การทดสอบวิธีการเสนอผลิตภัณ ์ให้กับ
ลูกค้าของพนักงาน การรณรงค์โครงการ  A  

(นายผยง รีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

(นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา )
ประธานกรรมการธนาคาร

  และการยกระดับ   
ให้มคีวามถีแ่ละเข้มข้นขน้ ง่ธนาคารเชือ่ว่าการมุง่สูม่าตร าน
องค ์กรคุณธรรมต ้นแบบจะช ่วยสร ้างความไว ้วางใจ
ของสาธารณชน (  ) อนัจะน�าพาธนาคารให้อยูใ่นหวัใจ
ของลกูค้า ผูถ้อืหุน้ พนักงาน และสามารถเติบโตได้อย่างม่ันคง
และยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร พนกังาน และ
บริษัทในเครือ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ 
ตลอดจนลูกค ้าผู ้ มี อุปการคุณท่ีให ้ความไว ้วางใจและ
ให้การสนบัสนุนธนาคารอย่างดย่ิีงเสมอมา  พวกเราขอให้ค�ามัน่
ว่าจะด�าเนินงานอย่างมืออาชีพ เพื่อเสริมสร้างความมั่งคั่งและ
ม่ันคงทางการเงนิ  ค�านงถงผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้องทุกกลุม่ 
ยดม่ันในหลกับรรษทัภบิาล และสนบัสนนุการด�าเนนิงานภาครั  
ควบคู ่ไปกับการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเ รษ กิจของ
ประเท  เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโตก้าวไกลไปด้วยกัน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



TO INVISIBLE 
BANKING

น าบนการ งน การ นา นการ ราง
กา ร า น า ง ง งนทุน ยาง 

ท ง ค บคกบการ ค ามรทางการ งน 
นบ นุนค าม ม ง ง ร กจ

านราก นา ค าม ามาร นการ ง น
ง ร ท ค าม ม า น งคม
าย การบร ารจ การ งคกรทมนคง
รง ยงยน ยการนา ทค น ย 
น กรรมมา ร ยุก นการบร าร

จ การ บรการทางการ งน

STATEMENT OF DIRECTION 

รายงาน ร จา 2561006



VISION   

มุงมน นา กย า งบุค ากร นบ นุน
การ บ ค ามมงคง ก กคา รางคุ า ท น
ก งคม ง ม ราง บ ทนท ยางยงยน
ก ุน

กร ก้า กล ปกั
(Growing Together)

MISSION  

01

02

03

04

ดูแลและ ั นา ัก า ลากรและระ าน

ให้ รการและ าแนะนา ม ่าแก่ลูก ้า ่า ่ น

ร่ ม ั นา ร กจ สั ม และส แ ดล้ ม ่า ั น

สร้า ผล แ น ด ่า ั นให้แก่ผู้ ห้น

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 007



อ

สายงานเครอืข่ายธุรกิจ
ขนาดเล็กและรายย่อย

สายงานกลยุทธ์และ 
 ผลิตภัณฑ์รายย่อย

สายงานบรหิารคุณภาพสินเชื่อ 
และกระบวนการธุรกิจเครอืข่าย 

รายย่อย

ธุรกิจขนาดใหญ่

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

สายงานบรหิารการเงนิ

สายงานส่ือสาร  
และภาพลักษณ์องค์กร

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรบัผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหิาร

กรรมการผู้จดัการใหญ่

นวตักรรมข้อมูลเพ่ือการ
ขับเคล่ือนธุรกิจ

สายงาน Global Business
Development and Strategy

โครงสร้างองค์กร

รายงานประจำาปี 2561008



อ

Insurance Business

Krungthai Panich 
Insurance Pcl.

Credit-Related Business Capital Market Business

Krung Thai Asset 
Management Pcl.  

KTB Advisory 
Co., Ltd.

KT ZMICO Securities
Co., Ltd.

ธุรกิจประกัน

บรษัิท กรุงไทย
คอมพิวเตอร ์เซอรว์สิเซส จาํกัด

บรษัิท กรุงไทยกฎหมาย จาํกัดบรษัิท กรุงไทย
พานิชประกันภัย 
จาํกัด (มหาชน)

ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ

บรษัิท กรุงไทย
ไอบีเจ ลิสซิ่ง จาํกัด

ธุรกิจด้านตลาดทุนและท่ีปรกึษาทางการเงนิ

บรษัิทหลักทรพัย์จดัการ
กองทุนกรุงไทย 
จาํกัด (มหาชน)

Support Business

KTB Computer Services
Co., Ltd.

KTB Law Co., Ltd.KTB General Services
and security  Co., Ltd.

ธุรกิจสนับสนุน

บรษัิท รกัษาความปลอดภัย
กรุงไทยธุรกิจบรกิาร จาํกัด

บรษัิท บัตรกรุงไทย
จาํกัด (มหาชน)

Krungthai-AXA Life
Insurance Pcl.

Krung Thai IBJ
Leasing Co., Ltd.

Krungthai Card 
Pcl.

KTB Leasing 
Co., Ltd.

บรษัิท กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวติ 
จาํกัด (มหาชน)

บรษัิท กรุงไทย
ธุรกิจลีสชิง่ จาํกัด

บรษัิท กรุงไทย
แอดไวซ์เซอรี ่จาํกัด

บรษัิทหลักทรพัย์
เคที ซีมิโก้ จาํกัด

Krungthai 
GROUP

Krungthai 
GROUP

ณ วนัท่ี   12   กุมภาพันธ์   2562

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง
คณะกรรมการก�ากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

สายงานตรวจสอบภายใน
สายงานก�ากับกฎเกณฑ์ 

และกฎหมาย

สายงานธุรกิจ  
ตลาดเงนิตลาดทุน

สายงานบรหิารความเส่ียงสายงานปฏิบัติการ

สายงานบรหิารจดัการ  
ทางการเงนิเพ่ือธุรกิจ

สายงานทรพัยากรบุคคล 
 และบรรษัทภิบาล

สายงานธุรกิจภาครฐั
สายงานปรบัโครงสรา้งหน้ี 

และบรหิารทรพัย์สิน

สายงานเทคโนโลยี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 009



ะกรรมการธนา าร

นา กน น ั ประ า
ร ธานกรรมการธนาคาร

01

รายงาน ร จา 2561010



02 นายไกร ทธิ อชุุกานนท์ชัย
ร ง ร ธานกรรมการธนาคาร
ร ธานกรรมการบร าร

ร ธานกรรมการบร ารค าม ยง

03 นายปุ ิ ร ์ กุนตนาค  
กรรมการธนาคาร กรรมการบร าร

กรรมการบร ารค าม ยง

04 นาง พตรเิ ีย งคลวนิช 
กรรมการธนาคาร กรรมการบร าร กรรมการบรร ท บา

ค ามรบ บ งคม

05 นาย ยง รวี ิช
กรรมการ จ การ กรรมการบร าร

กรรมการบร ารค าม ยง

 วนัท่ี   31   กราค    2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 011



06 นายดิสทัต หตร กิตย์ 
ร ธานกรรมการ ร
ร ธานกรรมการกากบการ บ ามก ก
กรรมการ รร า กา น คา บ ทน

08 นายวชิัย อั รสักร
กรรมการ ร ร ธานกรรมการบรร ท บา

ค ามรบ บ งคม กรรมการบร ารค าม ยง

07 นายนนทิกร กาญ น ติรา 
กรรมการธนาคาร ร ธานกรรมการ รร า กา น คา บ ทน

กรรมการบรร ท บา ค ามรบ บ งคม

รายงาน ร จา 2561012



09 นายส ชัย บุญนํา ิริ
กรรมการ ร ร ธานกรรมการ ร จ บ
กรรมการ รร า กา น คา บ ทน

กรรมการบร ารค าม ยง

11 (พิเ ) ดร กิตติพง ์ กิตยารกั ์ 
กรรมการ ร กรรมการบรร ท บา

ค ามรบ บ งคม
กรรมการกากบการ บ ามก ก

12 นายธันวา เลาห ิรวิง ์
กรรมการ ร กรรมการ ร จ บ

กรรมการบร ารค าม ยง

10 พลเอก เทียนชัย รบัพร 
กรรมการ ร กรรมการ ร จ บ

กรรมการกากบการ บ ามก ก

 วนัท่ี   31   กราค    2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 013



ผู้ รหารระดั สู

นา ผ ร
กรรมการ จ การ

01

รายงาน ร จา 2561014 รายงาน ร จา 2561014



02 นายปรญิญา พั น ักดี
ร งกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน
ายงาน รบ ครง ราง น บร ารทร ย น

03 นายพลพั น์ รเีปล่ง
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานบร ารค าม ยง

04 นางปร ราลี รตัน์ปร สาทพร
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานบร ารคุ า น กร บ นการธุรกจ คร ายรายย ย

บร าร งคกรน กรรม ม การ บ ค นธุรกจ

05 นายวรี พง ์ ุ เ ร ์ ักดิ 
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานธุรกจ นา ก าง

 วนัท่ี   31   กราค    2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 015



07 นายบุญเลิ  สินส บัติ 
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงาน ทค น ย

09 นายนิรุ  ีพันธ์
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานกากบก ก ก มาย

10 นางสาว รพิรร  เ รญิสุข
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานบร ารการ งน

06 นางอั พร ชติรชัสกุล
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงาน บ การ

08 ดร รุง่ ัลลิก าส 
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงาน

รายงาน ร จา 2561016



07 นายบุญเลิ  สินส บัติ 
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงาน ทค น ย

10 นางสาว รพิรร  เ รญิสุข
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานบร ารการ งน

11 นายสุรธันว ์คงทน
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานธุรกจ นา

12 นายเอกชัย เตช วริยิ กุล
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานธุรกจ นา

13 นายรวนิทร ์บุญญานุสาสน์
ร งกรรมการ จ การ บร าร ายงาน
ายงานธุรกจ า งน า ทุน

14 นายสันติ ปรวิสุิทธิ 

ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน
ายงาน ร จ บ าย น

15 นาย ุ วั น์ วั น์ธนปติ
ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน

ายงานทร ยากรบุคค บรร ท บา

 วนัท่ี   31   กราค    2562

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 017



16 นางอรนุช ิรปร า
ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน

ายงานก ยุทธ รายย ย

17 นายกิตติพั น์ เพียรธรร
ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน

ายงานธรุกจ าคร

19 นายธวชัชัย ชีวานนท์
ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน

ายงานบร ารจ การทางการ งน ธุรกจ

20 นายป ิเวช สันต วานนท์
ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน

18 นาย ก ล ช่ ชื่น 
ยกรรมการ จ การ า ุ บร าร ายงาน

ายงาน คร ายธรุกจ นา ก รายย ย

 วนัท่ี   31   กราค    2562

รายงาน ร จา 2561018



ประ ั ะกรรมการธนา ารและผู้ รหารระดั สู
ด สั ป

ประ ั ะกรรมการธนา าร
นา กน น ั ประ า
ระ านกรร การ นา าร

อายุ 47 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
12 มถุินายน 2561 

ว ิการ ก า
  . . (E   

 ),   
 สหรั อเมริกา

  . . (E  E ),  
   -  สหรั อเมริกา

  ปริญญาตรี เ รษ าสตร์ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E     
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรประกา นยีบตัรชัน้สงูการบรหิารภาครั และ
ก หมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงู ส�านกังานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

      ( )  
รุ่นที่ 4 2017 ของ O

  R       
 (R ) รุ่นที่ 8 2016 ของ O

       
 ( ) รุ่นที่ 4 2015 ของ O

      ( )  
รุ่นที่ 29 2015 ของ O

     ( )  
รุ่นที่ 93 2007 ของ O

  หลักสูตร      
,    

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ตัง้แต่วนัที ่12 มถินุายน 2561)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2561 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. การบนิไทย
2558 - ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง บมจ. ไออาร์พี ี

ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจบุนั อธบิดกีรมสรรพากร
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2558 - 2561  ผูอ้�านวยการส�านกังานคณะกรรมการ 
นโยบายรั วสิาหกิจ

2558 - 2561  ประธานกรรมการ  
บจ. ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ

2558 - 2561  กรรมการ และกรรมการสรรหา 
ค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล  
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์

2557 - 2558  ทีป่รกษาด้านเ รษ กจิระหว่าง 
ประเท  ส�านกังานเ รษ กจิการคลงั  
กระทรวงการคลงั

2557 - 2558  กรรมการ และประธานกรรมการ 
บรหิารความเสีย่ง บมจ. หลกัทรพัย์ 
จดัการกองทนุ กรงุไทย 

2556 - 2558  กรรมการ  
บมจ. หลกัทรพัย์เพือ่ธุรกจิหลกัทรพัย์ 

2556 - 2558  กรรมการ และประธานกรรมการ 
บรหิาร ธนาคารเพือ่การส่งออกและ 
น�าเข้าแห่งประเท ไทย

2555 - 2557  รองผูอ้�านวยการส�านกังานเ รษ กจิ 
การคลงั กระทรวงการคลงั

นา กร ธ กานน ั
รอง ระ านกรร การ นา าร (ผ้ อ�านา ลงนา )
ระ านกรร การบริ าร
ระ านกรร การบริ าร วา เสยง

อายุ 63 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
15 ตลุาคม 2558

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร)  

    สหรั อเมริกา
 ปริญญาตรี วิทยา าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบร
  หลักสูตรบริหารทางการเงิน ตามมาตร าน 

ธนาคาร ิตี้แบงค์
  R      (R )  

รุ่นที่ 16 2007 ของ O
     ( )  

รุ่นที่ 59 2005 ของ O
  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 019



�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2561 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  

และกรรมการอิสระ บมจ. ปตท.
2557 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�ากบัดแูลกจิการ 
บมจ. แอดวาน ์ อินโ ร์ เ อร์วิส

ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจบุนั  ประธานกรรมการ การรถไ า 

ขนส่งมวลชนแห่งประเท ไทย
2557 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บจ. แอดวาน  ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
2541 - ปจจบุนั  ประธานกรรมการ บจ. ว.ี กรปุ  

อนด้าคาร์ส์ และบรษิทัในเครอื
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2554 - 2555   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ปตท.

2554 - 2555  กรรมการ บมจ. ปตท. ส�ารวจและ 
ผลติปโตรเลยีม

2549 - 2555  ประธานกรรมการ และประธาน 
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
บมจ. หลักทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงไทย

2544 - 2554  กรรมการ และกรรมการใน 
คณะกรรมการการลงทุน บมจ. ไทย 
พาณิชย์นิวยอร์คไล ประกันชีวิต

นา ป ร กน นา
กรร การ นา าร (ผ้ อ�านา ลงนา )
กรร การบริ าร
กรร การบริ าร วา เสยง
อายุ 60 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
28 มกราคม 2558

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด  

  -  สหรั อเมริกา
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน  

    สหรั อเมริกา
  ปรญิญาตรี พาณชิย าสตร์และการบัญช ีสาขาการเงนิ

และการธนาคาร จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E     
ปี 2561, A   

  E    (E )  
รุ่นที่ 7 2017 ของ O

  R      
 (R ) รุ่นที่ 8 2017 ของ O

     E    
( E) รุ่นที่ 27 2016 ของ O

     ( )  
รุ่นที่ 113 2009 ของ O

  หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดบัสงูของรั วิสาหกจิและองค์การมหาชน 
รุ่นที่ 4 สถาบันพั นากรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
สถาบันพระปกเกล้า

  หลักสูตร      
ธนาคาร ิตี้แบงก์

  หลักสูตร A     
 2006  

  หลักสูตร R   R    
     

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจุบัน  กรรมการ และกรรมการบริหาร  

บจ. เอลิเ ีย อาหารและเครื่องดื่ม
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2558 - 2560   กรรมการ และกรรมการบริหาร  
บจ. ไทยกอง

2546 - 2559  กรรมการผู้จัดการ  
บจ. ไอคิวพลัสแอนด์แมเนจเมนท์

2555 - 2557  กรรมการ และประธานกรรมการ
บริหาร บมจ. แอดวาน ์ ไล  
ประกันชีวิต

รายงาน ร จา 2561020



นา แ ร ม ล น
 กรร การ นา าร
กรร การบริ าร
กรร การบรร ัท ิบาล ละ วา รับผิด อบต่อสัง
อายุ 47 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
27 ธนัวาคม 2561

ว ิการ ก า
     ( ),     

E    ,  
   อังก ษ

    A  (     
A ),     
สหรั อเมริกา

 ปริญญาตรี รั าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบร
  หลักสูตร  E    

-E    
สถาบันเ รษ กจิอนาคตและธรรมาภบิาลอินเทอร์เนต็

  หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุน่ที ่26 2561 ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเท ไทย

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ตัง้แต่วันที ่27 ธนัวาคม 2561)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจบุนั ผูต้รวจราชการกระทรวงการคลงั
2560 - ปจจบุนั กรรมการ บจ. ไทยสมายล์แอร์เวย์
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2561  ทีป่รกษาด้านยทุธ าสตร์ 
การจดัเกบ็ภาษ ี(กลุ่มธรุกจิพลงังาน) 
กรมสรรพากร

2560 - 2561 รองอธบิด ีกรมสรรพากร
2560 - 2561  กรรมการ องค์การสรุา  

กรมสรรพสามติ
2557 - 2560  ผูอ้�านวยการ ส�านักวชิาการแผนภาษี 

กรมสรรพากร
2556 - 2557  ผูอ้�านวยการ ส�านกับริหารการเสยีภาษี

ทางอเิลก็ทรอนกิส์

นา ผ ร
กรร การผ้ ัดการ ่ (ผ้ อ�านา ลงนา )
กรร การบริ าร
กรร การบริ าร วา เสยง
อายุ 50 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
8 พ จกิายน 2559

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ   , 

,  สหรั อเมริกา
  ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร์   A , 

, A  สหรั อเมริกา
การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E     
ปี 2561, A   

     ( )  
รุ่นที่ 223 2016 ของ O

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บจ. เนชัน่แนล ไอทีเอม็เอก ์
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2558 - 2559  รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร
สายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทนุ บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2559  กรรมการ  
บมจ. กรงุไทย-แอก า่ ประกนัชวีติ

2551 - 2557  กรรมการผูจ้ดัการสายงาน  
 และ  , 
,   A

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 021



นา ดส ั ห ระก
ระ านกรร การอิสระ
ระ านกรร การก�ากับการ ิบัติตา ก เก

กรร การสรร า ละก�า นด ่าตอบ ทน
อายุ 60 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
21 สิงหาคม 2557

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท .E.A.    มหาวิทยาลัย 

  (R  ) สาธารณรั ฝรัง่เ ส
  ปริญญาตรี นิติ าสตร์ (เกียรตินิยม)  

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ประกา นียบัตรช้ันต้นทางก หมายเปรียบเทียบ 

มหาวิทยาลัย   (R  ) 
สาธารณรั ฝรั่งเ ส

  ประกา นียบัตรทางการบริหารรั กิจ วิทยาลัย 
การปกครองแห่งชาติ (E A) สาธารณรั ฝรั่งเ ส

การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
รุ่นที่ 53 2553 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

     ( )  
รุน่ที ่94 2007 ของ O

  หลกัสตูรนติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.)  
รุน่ที ่3 2558 ส�านกังาน าลรั ธรรมนญู

  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านก หมายภาครั ระดับสูง  
รุน่ที ่1 2555 ส�านกังานคณะกรรมการก ษ กีา

  หลักสูตรธรรมาภบิาลเพ่ือการพั นาอดุม กษาของชาติ 
ปี 2553 สถาบนัคลงัสมองของชาติ

  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู ้น�าท่ีมีวิสัยทั น์  
รุ่นที่ 47 2549 สถาบันพั นาข้าราชการพลเรือน 
ส�านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน (ก.พ.)

  หลกัสตูร A     
สาธารณรั ฝรัง่เ ส

 หลกัสตูร  A  สาธารณรั ฝรัง่เ ส
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2560 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการด้านก หมาย 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. การบินไทย

ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2559 - ปจจบุนั กรรมการอยัการผูท้รงคณุวุ ิ
2559 - ปจจบุนั  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 

ก�ากบัการป บิตัติามก หมายและ 
ระเบยีบ และประธานกรรมการ 
ธรรมาภบิาลและความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคม การไ าฝายผลติ 
แห่งประเท ไทย

2557 - ปจจบุนั สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2558 - 2561  กรรมการบรหิาร ส�านกังานบรหิาร 
และพั นาองค์ความรู้  
(องค์การมหาชน)

2557 - 2561  เลขาธกิารคณะกรรมการก ษ กีา 
ส�านกังานคณะกรรมการก ษ กีา

2559 - 2560  กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ 
สรรหา กรรมการบรหิารความเสีย่ง  
และกรรมการก�ากบัดแูลกจิการ  
บมจ. อสมท

2558 - 2559  กรรมการ บจ. บรหิารสนิทรพัย์สขุมุวทิ
2553 - 2559  กรรมการองค์การพพิธิภณั  ์

วทิยา าสตร์แห่งชาติ
2555 - 2557 กรรมการ บจ. ไปรษณย์ีไทย
2555 - 2557  รองเลขาธกิารคณะกรรมการ 

ก ษ กีา ส�านกังานคณะกรรมการ 
ก ษ กีา

นา นน กร กาญจนะจ รา
กรร การ นา าร
ระ านกรร การสรร า ละก�า นด ่าตอบ ทน

กรร การบรร ัท ิบาล ละ วา รับผิด อบต่อสัง
อายุ 63 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
24 ธนัวาคม 2552

ว ิการ ก า
  บริหารธุรกิจดุษ ีบัณ ิตกิตติม ักดิ สาขาวิชาการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภั ธนบุรี
     A ,  

    สหรั อเมรกิา
 ปริญญาตรี รั าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
รุน่ที ่48 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร

รายงาน ร จา 2561022



  R      (R )  
รุน่ที ่26 2011 ของ O

     ( )  
รุน่ที ่102 2008 ของ O

  A    (A )  
รุน่ที ่22 2008 ของ O

  R      (R )  
รุน่ที ่6 2008 ของ O

      ( )  
รุน่ที ่1 2008 ของ O

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2558 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ และกรรมการ

อิสระ บมจ. เอสไอเอสบี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจบุนั  ประธานกรรมการ  

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้
2561 - ปจจบุนั  กรรมการสถาบนัวจิยัและพั นา 

พืน้ทีส่งู (องค์การมหาชน)
2561 - ปจจบุนั  กรรมการสภามหาวทิยาลยั 

เฉลมิกาญจนา
2560 - ปจจบุนั กรรมการข้าราชการพลเรือน 
2560 - ปจจุบัน กรรมการ บจ. เอนเคย์ สตูดิโอ
2558 - ปจจบุนั กรรมการก ษ ีกา
2558 - ปจจบุนั กรรมการข้าราชการรั สภา
2554 - ปจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
 รัตนบัณ ิต
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2558 - 2561  กรรมการอสิระ  
และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. อนิเตอร์ลิง้ค์ เทเลคอม

2558 - 2561  ทีป่รกษา สถาบนัเทคโนโลยี
ปองกนัประเท  (องค์การมหาชน)

2558 - 2561  กรรมการสภามหาวทิยาลยั
เจ้าพระยา

2555 - 2561  คณะกรรมการอ�านวยการ 
ประจ�าคณะรั าสตร์และ
รั ประ าสน าสตร์  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่

2554 - 2560  กรรมการ การนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเท ไทย

2553 - 2558  เลขาธกิาร คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรอืน

8. นา ั ั รสักร
กรร การอิสระ
ระ านกรร การบรร ทั บิาล ละ วา รบัผิด อบต่อสงั

กรร การบริ าร วา เสยง
อายุ 58 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
24 พ จกิายน 2560

ว ิการ ก า
  ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร์ (วิ วกรรมไ า),  

      ออสเตรเลีย 
การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครั ร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุน่ที ่22 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร

     ( )  
รุน่ที ่215 2016 ของ O

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน  
รุน่ที ่7 2559 (วพน.) สถาบนัวทิยาการพลงังาน

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณชิย์ 
( E ) รุน่ที ่8 2558 มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูอาเ ยีน ปี 2556  
สถาบนับณั ติบรหิารธรุกจิ นิทร์  
แห่งจุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั ( )

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุน่ที ่12 2554 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2557 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. ปตท.
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2557 - ปจจบุนั กรรมการ บจ. พาเนล พลสั
2557 - ปจจบุนั  กรรมการ บจ. พาเนล พลัส เอ็มดเีอ
2557 - ปจจบุนั  รองประธานกรรมการ  

องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั 
(ประเท ไทย)

2556 - ปจจบุนั รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
2538 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บจ. เชยีงเ ง อนิเตอร์เนชัน่แนล
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2554 - 2557  เลขาธกิาร องค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั 
(ประเท ไทย)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 023



9. นา สม ั ญนา ร
กรร การอิสระ
ระ านกรร การตรว สอบ

กรร การสรร า ละก�า นด ่าตอบ ทน
กรร การบริ าร วา เสยง
อายุ 64 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
24 ธนัวาคม 2558 

ว ิการ ก า
  .A. E ,     

 อังก ษ
  . . ( ) E ,     

อังก ษ
    O     

 ,       
อังก ษ

การอบร
  หลักสูตร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัรภาครั ร่วมเอกชน 
(ปรอ.) รุน่ที ่9 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร

     E    
( E) รุน่ที ่29 2017 ของ O

       ( )  
รุน่ที ่5 2017 ของ O

        
( ) รุน่ที ่2 2016 ของ O

  E    (E )  
รุน่ที ่3 2016 ของ O

  R      (R )  
รุน่ที ่21 2016 ของ O

  A    (A )  
รุน่ที ่17 2007 ของ O

     ( )  
รุน่ที ่59 2005 ของ O  

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 
(วตท.) รุน่ที ่8 2552 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2556 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ 

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุป

2553 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ บมจ. บีอี ี เวิลด์

ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2557 - 2560  กรรมการ  
บจ. แมกโนเลีย ไ น์เนสท์ 
คอร์ปอเรชั่น

2558  กรรมการ  
บมจ. นครหลวง ลีส ิ่ง-แ ็กเตอริง

2556 - 2558  ประธานกรรมการ  
บมจ. ไทย ูดส์ กรุป

2553 - 2558  กรรมการ บจ. สยาม แอลลายด์  
โ ลดิ้ง แอนด์ คอน ัลแทนท์

2538 - 2558  ประธานกรรมการ  
บจ. วอลล์สตรีท ทัลเลทท์ พรีบอนน์

2550 - 2557  กรรมการผู้จัดการ  
บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ กรงุไทย

ล ก น ั รั ร
กรร การอิสระ
กรร การตรว สอบ
กรร การก�ากับการ ิบัติตา ก เก
อายุ 63 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
28 มกราคม 2558

ว ิการ ก า
 ปรญิญาโท ลิป าสตร์ โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก
  ปรญิญาตร ีวทิยา าสตร์ รุน่ที ่27  

โรงเรยีนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า (จปร.)
การอบร
  หลกัสตูร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

     ( )  
รุน่ที ่240 2017 ของ O

  A  A    (AA )  
รุน่ที ่22 2016 ของ O

รายงาน ร จา 2561024



  E    (E )  
รุน่ที ่3 2016 ของ O

        
( ) รุน่ที ่2 2016 ของ O

       
 ( ) รุน่ที ่15 2016 ของ O

     E    
( E) รุน่ที ่28 2016 ของ O

      ( )  
รุน่ที ่28 2015 ของ O

   A   ( A )  
รุน่ที ่121 2015 ของ O

  หลักสูตรความมัน่คง กษา รุ่นที ่47 วทิยาลยัการทพับก 
  หลักสูตร R    

,   A     
 ,  สหรั อเมรกิา

  หลักสูตร ,  , 
E   ,   A  

    ,  
สหรั อเมรกิา

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2559  ทีป่รกษาคณะกรรมการตดิตาม 
และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
ภาครั  (คตร.)

2559   ผู้ทรงคุณวุ ิพิเ ษกองทัพบก 
(อัตราพลเอก)

2557 - 2559   ปลดับญัชทีหารบก  
ส�านักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

2557 - 2559   เลขานกุารคณะกรรมการตดิตาม
และตรวจสอบการใช้จ่าย 
งบประมาณภาครั  (คตร.)

2556 - 2557   รองปลดับญัชทีหารบก  
ส�านกังานปลดับญัชกีองทพับก

ดร ก ก ารกั
กรร การอิสระ
กรร การบรร ัท ิบาล ละ วา รับผิด อบต่อสัง
กรร การก�ากับการ ิบัติตา ก เก
อายุ 60 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
24 กรก าคม 2557

ว ิการ ก า
        ( . . .),  

 สหรั อเมริกา (ทุน ุลไบรท์)
     ( . .),   

สหรั อเมริกา (ทุน ุลไบรท์)
     ( . .),   

สหรั อเมริกา (ทุน ก.พ.)
  ปริญญาตรี นิติ าสตร์ (เกียรตินิยม)  

จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เนติบัณ ิตไทย (นบท.) ส�านักอบรม กษาก หมาย

แห่งเนติบัณ ิตยสภา 
การอบร
  หลกัสตูร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
รุน่ที ่49 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร 

   A   ( A )  
รุน่ที ่112 2014 ของ O

  A  A    (AA )  
รุน่ที ่18 2015 ของ O

  หลกัสตูรนติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.)  
รุน่ที ่1 2556 ส�านกังาน าลรั ธรรมนญู

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูด้านวทิยาการพลงังาน  
(วพน.) รุน่ที ่1 2555 สถาบนัวทิยาการพลงังาน 

  หลกัสูตรผูบ้รหิารระดบัสูง สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
(วตท.) รุน่ท่ี 8 2552 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย

  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง  
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10 2549 สถาบันพั นาข้าราชการ 
ฝายตุลาการ าลยุติธรรม

  หลกัสตูรการเมอืงการปกครองระบอบประชาธปิไตย
ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปปร.) รุน่ที ่5 2544 
สถาบนัพระปกเกล้า

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 025



�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2559 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. ดุสิตธานี
2557 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ และประธาน 

กรรมการตรวจสอบ บมจ. ปตท. 
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจุบัน   คณะกรรมการกลางมูลนิธิ 

รามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา   
สยามบรมราชกุมารี

2561 - ปจจุบัน   กรรมการอ�านวยการสถาบัน 
การแพทย์จักรีน บดินทร์ และ 
โรงพยาบาลรามาธบิดจีกัรีน บดนิทร์

2560 - ปจจุบัน  กรรมการบรหิาร และรองประธาน 
กรรมการมลูนธิอิาสาเพือ่นพ่ง (ภา )  
ยามยาก สภากาชาดไทย

2560 - ปจจุบัน   อนุกรรมการบริหาร าลยุติธรรม
ด้านกิจการต่างประเท

2558 - ปจจุบัน  ผู้อ�านวยการสถาบันเพื่อการ
ยุติธรรมแห่งประเท ไทย  
(องค์การมหาชน)

2557 - ปจจุบัน   กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การพั นาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

2557 - ปจจุบัน  กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวล
ก หมายวิธีพิจารณาความอาญา 
ส�านักงานคณะกรรมการก ษ ีกา

2557 - ปจจุบัน นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2554 - ปจจุบัน  กรรมการบริหาร และประธาน

สาขาประเท ไทย มลูนธิปิองกนั
อาชญากรรมแห่งเอเชยี  
(A A   

: A )
2553 - ปจจุบัน กรรมการเนติบัณ ิตยสภา
2552 - ปจจุบัน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2557 - 2558  ทีป่รกษานายกรั มนตรี 
ฝายข้าราชการประจ�า

2551 - 2557 ปลดักระทรวงยตุธิรรม

นา ธัน า ลาห ร
กรร การอิสระ
กรร การตรว สอบ
กรร การบริ าร วา เสยง
อายุ 53 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นกรร การ
26 มกราคม 2559

ว ิการ ก า
  ปริญญาตรี วิ วกรรม าสตร์ (คอมพิวเตอร์)  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั
การอบร
  หลกัสตูร ,  R   

 R    E      
ปี 2561, A   

  หลกัสตูรการปองกนัราชอาณาจกัร (วปอ.)  
รุน่ที ่60 วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร

       
 ( ) รุน่ที ่2 2017 ของ O

        
( ) รุน่ที ่2 2016 ของ O

  A  A    (AA )  
รุน่ที ่20 2015 ของ O

  E    (E )  
รุ่นที่ 1 2015 ของ O

     E    
( E) รุน่ที ่22 2014 ของ O

    -   ( )  
รุน่ที ่10 2004 ของ O

     ( )  
รุน่ที ่43 2004 ของ O  

     
 ปี 2001 

  EA    
 ปี 1998

  หลกัสตูร ประกา นยีบตัรธรรมาภบิาลสิง่แวดล้อม
ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู (ปธส.) รุน่ที ่4 2559  
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม  
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

รายงาน ร จา 2561026



�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2558 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  

บมจ. ิวแมนิก้า
2557 - ปจจุบัน  กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ทีพีบีไอ

ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจุบัน  กรรมการผู้ทรงคุณวุ ิ  

คณะกรรมการนโยบายกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง
2557 - 2561  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

บมจ. ทโีอท ี
2554 - 2560  กรรมการอิสระ  

และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. เอเชีย อ ท์ คอร์ปอเรชั่น

2558 - 2559  ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. เอเอสเอน็ โบรกเกอร์

2554 - 2559  กรรมการอสิระ  
และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. อี ีบ่าย

2557 - 2558  รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ทโีอที 

2557 - 2558  กรรมการ  
บจ. เอ .เอ.เอส.ท.ี โ ลชูัน่ส์ 

2557 - 2558  กรรมการการเงนิและสนิทรพัย์
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
เจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

2555 - 2557  กรรมการอสิระ  
และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. คอมมวินเิคชัน่ แอนด์ 
สิเตม็ส์ โ ลชูัน่

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 027



ประ ั ผู้ รหารระดั สู
นา ผ ร
กรร การผ้ ัดการ ่
อายุ 50 ปี
-ดูรายละเอียดหน้า 21

นา ปรญญา ั น ักด
รองกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน
สายงาน รับ รงสร้าง น ละบริ ารทรั ยสิน 
อายุ 60 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
1 ตลุาคม 2553

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท รั าสตร์ (การเมืองและการปกครอง) 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 ปรญิญาโท บริหารธุรกจิ สถาบนับณั ติพั นบริหาร าสตร์
 เนตบิณั ติไทย ส�านกัก หมายแห่งเนติบัณ ิตยสภา
  ปริญญาตรีนิติ าสตร์ (เกียรตินิยม)  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบร
  ผู ้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  

รุ่นที่ 11 2018 สถาบันวิทยาการพลังงาน
     (  248) ปี 2017 

ของ O
  หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน ส�าหรับผู้บริหารระดับสูง 

(ภพผ.) รุ่นที่ 4 2015 จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
ร่วมกับ  

  หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงข้ันสูง  
รุ่นที่ 4 2013 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

  หลักสูตร    E  
  รุ่นที่ 16 2012 ของ O

  หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู 
(บยป.) รุน่ที ่2 2011 วทิยาลยัการยุตธิรรมทางปกครอง

  หลักสูตร     
( ) รุ่นที่ 1 2010 ของ O

  หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ  
(วตท.) รุน่ที ่10 2010 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย

  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกัน
ราชอาณาจักรภาครั ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 
(วปอ.2548)

  หลกัสตูรประกา นยีบตัรชัน้สงูการเมอืงการปกครอง
ในระบอบประชาธปิไตยส�าหรับนกับรหิารระดบัสูง (ปปร.) 
รุ่นที่ 8 2004 สถาบันพระปกเกล้า

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2560 - ปจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. บตัรกรงุไทย
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2554 - ปจจุบัน  กรรมการ บจ. กรงุไทยก หมาย
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2557 - 2559  กรรมการ บจ. รกัษาความปลอดภยั
กรุงไทยธุรกิจบริการ  
(เดมิชือ่ บจ. กรงุไทยธรุกจิบรกิาร)

2558 - 2559  ทีป่รกษารั มนตรว่ีาการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเท และการสือ่สาร

2556 - 2557  นกัวชิาการประจ�าคณะกรรมาธกิาร
การเงนิ การคลัง การธนาคาร 
และสถาบันการเงินวุ ิสภา

นา ูล ั น ร ปล่
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานบริ าร วา เสยง
อายุ 54 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
1 ตลุาคม 2556

ว ิการ ก า
 ปริญญาโท เ รษ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
 ปริญญาตรี เ รษ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์

การอบร
 , R     , O
  ,     

, O
  R  9  ปี 2017,  R  

  
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
 ร่วมกับ  

   R    2013:  A  
  2013 , 

   R  A ,  
       ,  

 
   E  ,  
   A   
    
      ,  
   ,  
 A    ,  

รายงาน ร จา 2561028



       
,  

 R  , R  
 A    
  A    R   

,   , 

 R     , 
 R  (  R   AR )
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจุบัน  ประธานกรรมการ  

บจ. รักษาความปลอดภัย  
กรุงไทยธุรกจิบรกิาร

2557 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บล. เคที ีมิโก้ 
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2559 - 2560 ประธานกรรมการ บมจ. บตัรกรงุไทย
2557 - 2559  กรรมการบริหาร  

บจ. กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง
2556 - 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส 

ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร
ความเสีย่ง บมจ. ธนาคารกรงุไทย

นา ประราล รั นประสา ร
 รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน  
สายงานบริ าร า สินเ อ 
ละกระบวนการ รกิ เ รอ ่ายรายย่อย  
ละผ้บริ ารอง กรนวตักรร อ้ ลเ อการ บัเ ลอน รกิ

อายุ 49 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
2 พ ษภาคม 2556

ว ิการ ก า
  ปรญิญาโท A,   A   

 , A
  ปรญิญาตร ีพาณชิย าสตร์และการบญัชี  

(บญัชีบัณ ติ) มหาวทิยาลยัธรรม าสตร์
การอบร
   ,  , E  ปี 2018
       ,  

  ,  ปี 2018
  A    2018 (E  ),  

A  , A ปี 2018
    , ,  

 ปี 2018

     2018,  
 ,  ปี 2018

  -  , A , 
 ปี 2017

    -  A , 
A ,    , 

 ปี 2017
   ,  , 

 ปี 2017
    2017,   , 

A A , A ปี 2017
 A  E  ปี 2016, A  , 
  A   A  R  ปี 2016, 

,  
    -  ปี 2016  

ของ O
       

A   A  ปี 2016
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
 ร่วมกับ  

     ปี 2015
  A    ปี 2011  

EA   -E  , 
  หลักสูตร  E    

ปี 2010, 
 E   ปี 2007, E, 
  หลักสูตร     

ปี 2006, E A
 หลักสูตร A   
 หลักสูตร    ปี 2003
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บมจ. กรงุไทย-แอก า่ ประกนัชวีติ
2557 - ปจจบุนั กรรมการ บจ. กรงุไทยธรุกจิลสี ิง่
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2557 - 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส 
ผูบ้รหิารสายงาน สายงานบรหิาร
คุณภาพสินเชื่อและกระบวนการ 
ธุรกิจเครือข่ายรายย่อย  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2556 - 2557  ทีป่รกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 029



นา ระ ร ักด
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน รกิ นาดกลาง
อายุ 52 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
26 ธนัวาคม 2557

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท เ รษ าสตร์ (เ รษ าสตร์การเงิน) 

สถาบันบัณ ิตพั นบริหาร าสตร์
  ปริญญาตรี เ รษ าสตร์ระหว่างประเท  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบร
  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจกัร (วปอ.) ปี 2561, 

วทิยาลยัปองกนัราชอาณาจกัร
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
 ร่วมกบั  

     และเงื่อนไขสัญญาเงินกู ้
ทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกรรม  ปี 2015

  หลกัสตูรพั นานกับรหิาร A E  
  ปี 2014  

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน 
2555 - ปจจุบัน  กรรมการ  

บมจ. ทางด่วนและรถไ ากรุงเทพ
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจบุนั กรรมการบรหิาร บล. เคท ี มีโิก้ 
2559 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บมจ. กรงุไทยพานชิประกนัภยั
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2559 - 2561   รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้ริหาร
สายงาน สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 2 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557 - 2559   กรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บจ. โรงแรมท่าอากา ยานสวุรรณภมูิ

2557 - 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส 
ผู้บริหารสายงาน  
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

นา มั ร รั สกล
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน ิบัติการ
อายุ 59 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
14 ตลุาคม 2559

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท การบัญชี,  ,  

สหรั อเมริกา
  ปริญญาโท รั าสตร์,    

สหรั อเมริกา
  ปริญญาตรี รั ประ าสน าสตร์-บริหารการคลัง 

(เกียรตินิยมเหรียญทองอันดับ 1) คณะรั าสตร์ 
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบร
 4    E  ปี 2016
  O   ปี 2016, 
   ปี 2016, 
  R   O     

ปี 2015, 
   R  ปี 2014, 
   O E  ปี 2014, 
 R   ปี 2014, 
  A A    R   O  

  ปี 2013, 
    A    

ปี 2012, 
  E      

ปี 2011, 
  A  R  A    

ปี 2011, 
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บจ. กรงุไทยคอมพิวเตอร์ เ อร์วิสเ ส
2560 - ปจจบุนั  กรรมการ  

บจ. รกัษาความปลอดภยั  
กรงุไทยธรุกจิบรกิาร 

ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 
2551 - 2559  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  

ฝายป ิบัติการและเทคโนโลยี
สารสนเท  ธนาคาร ิตี้แบงค์ 
แห่งประเท ไทย

รายงาน ร จา 2561030



นา ญ ล สนสม ั
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานเท น ลย
อายุ 51 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
16 กุมภาพนัธ์ 2560

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท วิทยา าสตร์การจัดการวิ วกรรมและ

คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัอัสสมัชญั (A A )
  ปริญญาตรี วิทยา าสตรบัณ ิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบร
  , 
        

R , R
     -   

, R
   
  E    ,  

E  A
  A   A  ,  

E  
  A    ,  

E  A
 A   , E  
   A  , E  
  A  , E  
   - A -   , 

A  ,        , 
E  

  , E  A
    ,   

A
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจบุนั  ประธานกรรมการ  

บจ. กรงุไทยคอมพวิเตอร์ เ อร์วสิเ ส

ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 
ก.พ. - พ.ค. 2560  ที่ปรกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. ธนาคารกรงุไทย
2558 - 2560  รองกรรมการผูจ้ดัการ  

ระบบสารสนเท และเทคโนโลยี 
บมจ. ธนาคารธนชาต

2552 - 2558  หัวหน้าฝายเทคโนโลยีสารสนเท  
บจ. อยธุยา แคปปตอล เ อร์วสิเ ส 
กรงุ รคีอน มูเมอร์

 (ชือ่เดมิ จีอแีคปปตอล ประเท ไทย)

ดร ร่ มัลลกะมาส
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน     
อายุ 50 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
13 พ จกิายน 2560

ว ิการ ก า
  ปริญญาเอก เ รษ าสตร์   

  สหรั อเมริกา 
  ปริญญาตรี เ รษ าสตร์   

สหรั อเมริกา 
การอบร
     ( ),  

ปี 2558 ของ O
        

    E , ,  
 , 2557

     สถาบนัวทิยาการ
ตลาดทนุ 2554

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

2559 - 2560   ผูอ้�านวยการฝายอาวโุส  
ฝายตลาดการเงนิ  
ธนาคารแห่งประเท ไทย

2557 - 2559  ผูอ้�านวยการฝายอาวโุส  
ฝายนโยบายเ รษ กจิการเงนิ 
ธนาคารแห่งประเท ไทย

2556 - 2557 โ ษกธนาคารแห่งประเท ไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 031



นา นร ม ันธ
 รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน  
สายงานก�ากับก เก ละก าย  
ละเล านการบริ ัท

อายุ 50 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
23 สิงหาคม 2560 

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท ด้านก หมาย  , 

วอชิงตัน ดี. ี. สหรั อเมริกา 
  ปริญญาโท ด้านก หมาย  ,  

ลาเดเ ีย เพน ิลวาเนีย สหรั อเมริกา
  เนตบิณั ติไทย (น.บ.ท.) สมัยท่ี 45 ส�านกัอบรม กษา

ก หมายแห่งเนติบัณ ิตยสภา
  ปรญิญาตรี นติิ าสตรบณั ติ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง

การอบร
   A    (A )  

ปี 2018 สถาบนั      
  

  หลักสูตรผูบ้รหิารกระบวนการยติุธรรมระดบัสงู ปี 2018, 
สถาบนัพั นาข้าราชการฝายตลุาการ าลยตุธิรรม

  A -   E   (A E )  
รุน่ที ่1 2012 ของ O

     ( )  
รุน่ที ่143 2011 ของ O

      ( )  
รุน่ที ่10 2010 ของ O

     ( )  
รุน่ที ่33 2009 ของ O

  หลกัสตูรจติวทิยาฝายอ�านวยการ สถาบนัจติวทิยา
ความมัน่คง สถาบนัวชิาการปองกนัประเท  รุน่ 102

  หลกัสตูรนกับรหิารการยตุธิรรมทางปกครองระดบัสงู 
(บยป.) วทิยาลยัการยตุธิรรมการปกครองส�านกังาน
าลปกครอง รุน่ 2

  หลกัสตูรภมูพิลงัแผ่นดนิ ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู  
รุน่ที ่1 จุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  หลกัสตูรหลกันติธิรรมเพือ่ประชาธปิไตย (นธป.)  
รุน่ที ่2 วทิยาลยัรั ธรรมนญู สถาบนัรั ธรรมนญู
กษา ส�านกังาน าลรั ธรรมนญู 

  หลกัสตูรนกับรหิารระดบัสงูด้านการพั นาธรุกจิ
อตุสาหกรรมและการลงทนุ (วธอ.) รุน่ที ่3  
สถาบนัวทิยาการธรุกจิและอตุสาหกรรม  
(      )

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2549 - ปจจบัุน  ทีป่รกษาอธกิารบด ีมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง 

ส.ค. 2560 - ก.ย. 2561  ทีป่รกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557 - 2560  ท่ีปรกษากรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ 
บมจ. การบนิไทย

2553 - 2557  รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บมจ. การบนิไทย

นา สา ูร รร จรญส
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานบริ ารการเงิน
อายุ 48 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
4 มกราคม 2561

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณ ิต  

มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
 ปริญญาตรี พาณิชย าสตร์และการบัญชี 

(บัญชีบัณ ิต) มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์ 
การอบร
  A E   ,  

   A , 2017
     ,  

  , 2015
    ,  

EA  , 2007
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2549 - 2560  หุน้ส่วน แผนกให้ค�าปรกษาด้านธรุกจิ 
บจ. อวีาย คอร์ปอเรท เ อร์วสิเ ส 

รายงาน ร จา 2561032



นา สรธัน น
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน รกิ นาด ่ 
อายุ 52 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
8 ตลุาคม 2561

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท     

 O    สหรั อเมริกา
  ปริญญาตรี รั าสตรบัณ ิต (รั ประ าสน าสตร์ 

ภาคการคลัง) จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบร  ไม่มี
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 8 ตลุาคม 2561)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

ก.พ. - ม.ิย. 2561  ประธานคณะเจ้าหน้าที่ 
ด้านลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่  
บมจ. ธนาคารกรงุ รอียธุยา

2560 - 2561 กรรมการ บมจ. หลกัทรพัย์ กรงุ รี
2560 - 2561  กรรมการ  

บจ. เจเนอรลั คาร์ด เ อร์วสิเ ส 
2553 - 2561 กรรมการ บจ. ท�าท�าไป
2559 - 2560  ประธานคณะเจ้าหน้าที ่ด้านลกูค้า

ธุรกิจขนาดใหญ่และวาณิชธนกิจ 
บมจ. ธนาคารกรงุ รอียธุยา

2555 - 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และ 
ผูจ้ดัการสายงานลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ 
บมจ. ธนาคารกรงุ รอียธุยา

นา ก ั ะ ร ะกล
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน รกิ นาด ่ 
อายุ 57 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
1 พ จกิายน 2560

ว ิการ ก า
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
  ปรญิญาตร ีวิ วกรรม าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การอบร
     ( ),  

ปี 2018 ของ O
       E  

ปี 2017, EA   
    ปี 2017
      ปี 2016
      ปี 2016
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
ร่วมกับ  

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2560 - ปจจุบัน   กรรมการ  

บจ. โรงแรมท่าอากา ยานสวุรรณภมูิ 
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2560 - 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส  
ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธรุกจิ
ขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557 - 2560   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 8 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557  ผูอ้�านวยการฝายอาวโุส ผูบ้รหิารกลุ่ม
กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 8  
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2555 - 2557  ผูอ้�านวยการฝายอาวโุส ผูบ้รหิารฝาย 
ฝายธรุกจิขนาดใหญ่ 2  
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 033



นา ร น ร ญญานสาสน
รองกรร การผ้ ัดการ ่ ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน รกิ ตลาดเงินตลาดทน
อายุ 44 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
23 พ จิกายน 2559

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท วิทยา าสตร์มหาบัณ ิต สาขาวิ วกรรม

การเงนิและปรมิาณวเิคราะห์,  O  R , 
อังก ษ

  ปริญญาโท เ รษ าสตร์การเงินระหว่างประเท  
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ปริญญาตรี เ รษ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม าสตร์
การอบร  
  หลักสูตร      

รุ่นที่ 1 2561, สมาคมสถาบันการ กษาการธนาคาร
และการเงินไทย

       ปี 2017
  หลักสูตรอบรมความรู ้ด ้านตราสารหนี้ของผู ้ค ้า

ตราสารหนี้ ปี 2017
 หลักสูตร   ปี 2017
 หลักสูตร     ปี 2016
       

A   A  ปี 2016
     ปี 2016
    ปี 2015
    -  O  ปี 2015
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจุบัน กรรมการบริหาร บล. เคที ีมิโก้ 
2560 - ปจจุบัน  กรรมการ บมจ. กรุงไทย-แอก ่า 

ประกันชีวิต
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2559 - 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานธรุกจิตลาดเงนิตลาดทนุ 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2558 - 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ทมี  กลุม่   
สายงานธรุกจิตลาดเงนิตลาดทนุ 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557 - 2558       
, บมจ. ธนาคารทหารไทย

นา สัน ปร ส ธ
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานตรว สอบ าย น
อายุ 56 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
1 ตลุาคม 2559

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท เ รษ าสตร์การเงิน  

สถาบันบัณ ิตพั นบริหาร าสตร์
 ปริญญาตรี เ รษ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบร
  หลกัสตูร     R   

 ( R ) รุน่ที ่16 2018 ของ O  
  หลกัสตูร R      

 (R ) รุน่ที ่10 2018 ของ O
  O   O  E   รุน่ท่ี 1 2560 

จาก  O  
  A  A    ปี 2017 ของ O
   A     ปี 2017 

สภาวชิาชพีบญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ์
     ( )  

รุน่ 237 2560 ของ O
       E  

ปี 2017, EA   
 A  A   .AA  ปี 2016
      ปี 2016
   2016 บรษิทั R
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
 ร่วมกบั  

  ก เกณ  ์ A A ส�าหรบัคณะกรรมการธนาคารและ
ผูบ้รหิารของธนาคาร

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี*
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี* 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2558 - 2559  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่ตรวจสอบด้าน
สนิเชือ่ สายงานตรวจสอบภายใน 
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557 - 2558  ผูอ้�านวยการฝายอาวโุส ผูบ้รหิารกลุ่ม 
กลุม่ตรวจสอบด้านสนิเชือ่  
สายงานตรวจสอบภายใน  
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

*ถอืหุ้นโดยคูส่มรสจ�านวน 1,070 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.000008

รายงาน ร จา 2561034



นา ั น ั นธนป
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานทรั ยากรบ ล ละบรร ัท ิบาล
อายุ 48 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
1 ตลุาคม 2559

ว ิการ ก า
  ปรญิญาเอก บรหิารธุรกจิ มหาวิทยาลยัธรุกจิบณั ติย์
  ปริญญาโท การเงิน R   . 

สหรั อเมริกา
 ปริญญาโท นิติ าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี นิติ าสตร์ จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบร
  A    E  ปี 2018, 

   R   
( R ): R , A

  6      2018,  
E  , 

  A   8 R   :  
  A     E  ปี 2018, 
  A  ( A)

       E  
ปี 2017, EA    

      ปี 2016
        

  E  ปี 2016
   ปี 2015,  
        A  

( A):   (2014)
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
 ร่วมกบั  

      ปี 2015, 
  

   R    E -E  
    ปี 2015,  O  

  
  :     

A   ปี 2013,   
A   - A

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี

ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง
2556 - 2559   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ผูบ้ริหารกลุม่ กลุม่ทรพัยากรบคุคล  
สายงานทรพัยากรบคุคลและ 
บรรษทัภิบาล บมจ. ธนาคารกรงุไทย

นา รน รประ า
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานกลยท ละผลิต ั รายย่อย
อายุ 60 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
16 ตลุาคม 2560

ว ิการ ก า
 ปริญญาตรี ิลป าสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบร
     ปี 2017, 

  ., .
       ปี 2016, 

  ., .
      ปี 2016
 E    ปี 2016
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2559 - 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559  ผู้อ�านวยการฝายอาวุโส  
ผู้บริหารกลุ่ม  
กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2557 - 2558  ผู้อ�านวยการฝายอาวุโส  
ผู้บริหารส�านักงานเขต  
ส�านักงานเขตเชียงใหม่ 3  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 035



นา ก ั น รธรรม
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน 
สายงาน รกิ า รัฐ
อายุ 52 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
9 ตลุาคม 2561

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน)  

สถาบันบัณ ิตพั นบริหาร าสตร์
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบร
  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  

รุ่นที่ 61 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
     ( ) ปี 2018, 

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพั นาองค์กรภาครั  ( R )
  O   O  E   ปี 2017,  

  ., .
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
ร่วมกับ  

    
  ก เกณ ์ A A ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร 

และผู้บริหารของธนาคาร
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ตัง้แต่วนัที ่9 ตุลาคม 2561)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2560 - 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  ผูบ้รหิารกลุ่ม กลุม่บรหิารทรพัย์สิน

พร้อมขาย บมจ. ธนาคารกรงุไทย
2559 - 2560 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  ผูบ้ริหารกลุม่ กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 3 

บมจ. ธนาคารกรงุไทย
2558 - 2559 ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
  ผูบ้ริหารกลุม่ กลุม่ธรุกจิขนาดใหญ่ 2 

บมจ. ธนาคารกรงุไทย
2556 - 2558  ผูอ้�านวยการฝาย ผูบ้รหิารฝาย  

ฝายธรุกจิก่อสร้าง 2  
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

1 นา ก ล แ ่ม น
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานเ รอ ่าย รกิ นาดเลก ละรายย่อย
อายุ 58 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
29 ตลุาคม 2561

ว ิการ ก า
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณ ิตย์
  ปรญิญาตร ีบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณั ติย์

การอบร
  E     

(E ) ปี 2018  , EA   
ร่วมกบั  

  กรงุไทยคณุธรรม O E :     2017
  R  2018
   :   2018
 O    2017
  7    E   2017
  เตรียมความพร้อมแผนกลยุทธ์ส�าหรับผู้บริหารสังกัด

ธรุกจิรายย่อยและเครอืข่าย 2017
�านวน ้น ( ้น) 7,000

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) 0.00005
(ไม่มกีารเปลีย่นแปลงการถอืหุน้ตัง้แต่วนัท่ี 29 ตลุาคม 2561)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ บ่ริ ทั ดทะเบยน อง กรอน  ไม่มี
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2560 - 2561   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้บริหารกลุ่ม  

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เม.ย. - ต.ค. 2560   ผูช่้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่เครอืข่ายภาคกลาง 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2559 - 2560   ผู้อ�านวยการฝายอาวุโส  
ผูบ้รหิารกลุม่ กลุม่เครอืข่ายภาคกลาง 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559   ผู้อ�านวยการฝายอาวุโส  
ผู้บริหารส�านกังานเขต  
ส�านักงานเขตเพชรบรุี  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2558 - 2559   ผู้อ�านวยการฝาย  
ผู้บริหารส�านกังานเขต  
ส�านักงานเขตเพชรบรุี  
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รายงาน ร จา 2561036



นา ธ ั ั านน
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน 
สายงานบริ าร ัดการทางการเงินเ อ รกิ
อายุ 50 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
2 มกราคม 2562

ว ิการ ก า
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ,   

สหรั อเมริกา
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบร
        

 , A
     ( ) ของ O
   , , A
    E   ( E )  

 , A
�านวน ้น ( ้น) ไม่มี

สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี 
(ไม่มกีารเปล่ียนแปลงการถอืหุน้ตัง้แต่วนัที ่2 มกราคม 2562)
วา สั นั ทาง รอบ รัวระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2559 - ปจจุบัน   ประธานกรรมการ  

บจ. ไ คลิ่งคลาวด์
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2560 - 2561  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
บจ. ได้เงนิ ดอทคอม

2558 - 2561  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
บมจ. เอเอสเอน็ โบรกเกอร์

2558 - 2561  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
บจ. เอเอสเอน็ ไล  โบรกเกอร์ 

2555 - 2558  ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่  
  A , 

  O    
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย์

นา ป สัน ะ านน
ผ้ ่วยกรร การผ้ ัดการ ่อาว ส ผ้บริ ารสายงาน
อายุ 57 ปี
วันท ด้รับ ต่งตังเ นผ้บริ ารระดับสง
1 ตลุาคม 2559

ว ิการ ก า
  ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ (การเงนิ)  

  สหรั อเมรกิา
 ปรญิญาตร ีเ รษ าสตร์ มหาวทิยาลยัธรรม าสตร์

การอบร
  กระบวนการพจิารณาทางวนิยัและความรบัผดิทางแพ่ง

ของพนกังาน, 2561
 O   O  E  , 2561
      , 2561
  , 2560
 O   , 2560
      ปี 2016
 E    ปี 2016
  E     

(E ) ปี 2015  , EA   
   

  A E   ปี 2013  
สมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย บรษิทัหลกัทรพัย์ 
แห่งประเท ไทย และสถาบนัวทิยาการตลาดทนุ

�านวน ้น ( ้น) ไม่มี*
สัดส่วนการ อ ้น นบริ ัท (ร้อยละ) ไม่มี*
(ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นระหว่างปี)
วา สั นั ทาง รอบ รวัระ ว่างกรร การ ละผ้บริ าร ไม่มี

ต�า น่ง นบริ ัท ดทะเบยนอน ไม่มี
ต�า น่ง นกิ การท ่ ่บริ ัท ดทะเบยน อง กรอน  
2561 - ปจจุบัน   กรรมการผู้จัดการใหญ่  

บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง
ระสบการ การท�างาน นระยะ   ย้อน ลัง

2560 - 2561  กรรมการ  
บจ. กรงุไทย ไอบเีจ ลสิ ิง่

2559 - 2561  ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส 
ผูบ้รหิารสายงาน  
สายงานธรุกจิขนาดกลาง  
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

2557 - 2559   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  
ผูบ้รหิารกลุม่  
กลุม่ธรุกจิขนาดกลางนครหลวง 1  
บมจ. ธนาคารกรงุไทย

*ถอืหุ้นโดยคูส่มรสจ�านวน 70,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 0.0005
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า ะแ ดล้ มการดา นนธรกจ

ดย  ลก   ยายตัวร้อยละ ( )  ระดับเดยว
กบั ก่อน น้า น�า ดยเ ร ฐกิ ส รฐั  ท ยายตัว ดดเด่น ตา
การเติบ ต องอ สง น ระเท  งเ นผล ากการ รับลด
า เงนิ ด้บ ล รร ดา ละอัตราการว่างงานทอย่ นระดบัต�า
ะทเ ร ฐกิ นยงั งเตบิ ต นระดบัสง ส่วนเ ร ฐกิ ย ร

ละ นยัง ง ยายตวั ด้ต่อเนอง ทงัน ากวั กัรการ นตวั
องเ ร ฐกิ ลก ท�า ้ นา ารกลาง อง ระเท เ ร ฐกิ
ลักเริ รับน ยบายการเงินส่ าวะ กติ าก น (  

 ) ดยเ าะ นา ารกลางส รัฐ  ( ) 
ท ด้ รับ นอัตราดอกเบยน ยบาย ง  รัง ร้อ เดิน น้า
รับลด นาดงบดลตา ผน อย่าง รกด เ ร ฐกิ ลกเริ ส่ง

สั า ะลอตัวลง น ่วง รง ลัง ดย สาเ ต ลัก าก
าตรการกดกนัทางการ า้ องส รฐั  ละ น งท�า ก้าร า้
ลก ะลอตัวลง นอก ากน ยัง วา ผันผวนสง นตลาดเงิน
ตลาดทน สะท้อนผ่านกระ สเงนิ ลออกอย่างรน รง น ลาย
ระเท  เ ่น ตรก อารเ นติน่า บรา ิล รัสเ ย ละอินเดย 

อกทังยัง าทางการเ องทัง น ละระ ว่าง ระเท
ดยเ าะ งย ร  อาทิ การ น ต่อต้านน ยบายเ ร ฐกิ
องรัฐบาล รังเ สทน�า ส่ วา รน รง ละการบริ าร
ระเท องรฐับาลอติาล ด ท่ วา ดั ย้งกบั  าก น 

ร กจ ลกป
น ั ่ น ่ามกลา ปจจั ส

จาก า ะการ ้า ลก

า ร ม า ะ ร กจ
ป และแน น้มป

ก

3.7ยาย ร ย

(1)  (มกราคม 2562)
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ลงั าก น   เ ร ฐกิ อง ระเท ลกั  ด้
ผ่าน ดสงสด องการ นตวั า ล้ว ระกอบกบั าตรการทเ ย
อ้ เ ร ฐกิ เริ ทยอย อนออก ท่า กลางน ยบายการเงินท
ตงตวั าก นเ นล�าดบั นอก ากน ยงั ลาย ยัเสยงทอา
บันทอนการเติบ ต ดยเ าะ าตรการกดกันทางการ ้า อง
ส รัฐ  ทอา ยายวงกว้าง น งนอก าก นว น้ การ น
อตัรา า กบัสิน า้น�าเ า้ าก น ล้ว ยงัต้องติดตา าตรการ
เกบ า ร ยนต ละ ินส่วน องส รัฐ  ท าก การบัง ับ ้
น   น ะส่งผลกระทบต่อ ่วง ่การผลิตทัว ลก 

นอก ากน รงส่ง องเ ร ฐกิ ส รัฐ  สั า ผ่วลง
ส่วน นง ากผลบวก อง าตรการ ิร า ทเริ ด

ะเดยวกัน เส ยร า ทางการเ องยังเ น ระเดนทต้อง
ับตา สะท้อน าก า   ทเกิด น

เ นเวลายาวนาน น ่วงต้น  ะทย ร ยัง งเผ ิ วา ่
น่นอนสง ากกระบวนการ  ละ วา เสยงทางการเ อง 

ด้านเ ร ฐกิ น าดว่า ะ ด้รับผลกระทบ าก าตรการ
กดกันทางการ ้า าก น น น ท่า กลางการเดิน น้า ิร

รงสร้างเ ร ฐกิ อง ระเท  ส่วน ระเท น วา เสยง
ส�า ั ากการ รับ น า การบริ รอบ  นเดอนตลา  
งอา ส่งผล ้เ ร ฐกิ นเ ้าส่ าวะ ด อย ด้เ ่นเดยว

กับท รับ นรอบ รกเ อ  

ร กจ ลกป
มแน น้ม จะ ะล ล

ร กจประ หลัก

านจุ ง ุ
งการ น

 2560-2561
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าก รง บัเ ลอน อง า การส่งออกทเตบิ ตสง ตา การ
นตัว องเ ร ฐกิ ลก ะเดยวกัน า การท่องเทยวยัง
ยายตวั ด้ด ้ ผ่วลงบ้างตา �านวนนกัท่องเทยว นท ะลอ

ลง ากเ ตการ เรอล่ ท เกต ะทการบริ า เอก น
ยายตัวด น ดยเ าะ ากยอด ายร ยนตทเ ิ น าก 

ทังน การ ยายตัว องการส่งออก ละการบริ า เอก น 
ส่งผล ้การผลิต า อตสา กรร ละการลงทน า เอก น
ยายตัวตา  นอก ากน ยัง ัยบวก ากการเร่งเดิน น้า
รงการระเบยงเ ร ฐกิ ิเ า ตะวันออก (  

   ) การเร่งรดั รงการ    
ท ่วยเ ิ วา เ อ ัน ละกระต้น ้การลงทน นตัว น ส่ง
ผล ้เ ร ฐกิ ทย   ยายตัว งร้อยละ  สงสด น
รอบ   ะท นา าร ่ง ระเท ทย ( ท ) รับ น
อตัราดอกเบยน ยบาย าอย่ทร้อยละ  ากร้อยละ  ง
เ นระดับท ้ าตัง ต่   อย่าง รกด เ ร ฐกิ ทย น  

เผ ิ วา เสยง ากผล วง องสง รา การ ้าระ ว่าง
ส รัฐ  ละ น ทเริ ส่งผลกระทบทังทางตรง ละทางอ้อ ต่อ
การส่งออก อง ทยผ่านสนิ า้ท ทยเ น ว่ง ก่ารผลติ อง น 
นอก ากน ราย ด้ รัวเรอน า เก ตรเติบ ต นระดับต�า ตา
รา าสนิ า้เก ตรทยงั บเ า ดยเ าะรา ายาง ารา าล
น�า ัน ละอ้อย ะทยัง ง รงกดดัน าก น รัวเรอนทยัง
อย่ นระดับสง

ร กจ ป า ั ่ น

ธ ท.
ปรบัอตัราดอกเบีย 

จากร ย  

ร ย
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ทร้อยละ  าก รง ับเ ลอน าย น ระเท เ นส�า ั  
ทัง ัยบวก ากการลงทน า เอก น ละ า รัฐท าดว่า
ะ ยายตัวเร่ง น น ่วง รง ลัง อง  ากการลงทน น
รงสร้าง นฐาน ละ รงการระเบยงเ ร ฐกิ ิเ า

ตะวันออก รอ  นอก ากน าตรการด ลเ ร ฐกิ
ฐานราก อง า รัฐ ะ ่วยเสริ ก�าลัง อ อง า รัวเรอน 

ะท า การท่องเทยว าดว่า ะยัง ง ยายตัว นเก ด 
ลัง าก ัยกดดัน น ก่อนทยอย ล ลายลง ละผลบวก
าก าตรการยกเว้น ่า รร เนย     ทังน 
าดว่า ท  ะ รับ นอัตราดอกเบยน ยบายอย่าง ่อยเ น
อ่ย  เ อ ส้อด ล้องกบั าวะเ ร ฐกิ  ระดบัเงนิเ อ ละ

การเ ้ งวดผ่านน ยบาย  ด้านสินเ อเ อ
ทอย่อา ัย อย่าง รกด ัยเสยงทต้อง ับตา องอย่าง
กล้ ิด อาทิ ส านการ สง รา การ ้าระ ว่างส รัฐ  ละ
น ละการ ะลอตวัลง องเ ร ฐกิ น ทอา กระทบ า การ

ส่งออก อง ทย ากกว่า าด ตลอด นส านการ การเลอกตงั
ทัว อง ทย ละ วา ผันผวน นตลาดเงินตลาดทน 

ร กจ ป
มแน น้ม ่ น

ยาย ร ย

ร กจไทย

น งจาก ก น
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า ร มการดา นน าน ธนา ารและ
าม หน้า แผน านในป

การเข้าสู่ยุค  ที่เป็นสภาวการณ์ของการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรง ทั้งด้านเทคโนโลยี คู่แข่ง 
องค์กรภาครั  รวมถงพ ติกรรมของผู้บริโภค ท�าให้ธนาคาร
ต้องปรบัตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ เพือ่ให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการลกูค้าและผูถ้อืหุน้ โดยธนาคารได้ด�าเนินการตาม
แผนยุทธ าสตร์ส�าคัญ ทั้งการเร ่งปรับโครงสร้างธุรกิจ 
(  ) ป ริปูระบบเทคโนโลย ีปรบัปรงุกระบวนการ
ท�างาน รวมถงปรับสมดุลของพอร์ตสินเชื่อโดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนทีป่รบัด้วยระดบัความเสีย่ง  ทัง้นี ้ธนาคารมเีปาหมาย 
คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการ
แข่งขันให้กับองค์กร ควบคู ่ไปกับการสนับสนุนภาครั  
ในด้านการพั นาระบบเครอืข่ายการช�าระเงนิท่ีมปีระสทิธภิาพ

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างมากกบัการ
พจิารณาทบทวนและก�าหนดกรอบนโยบาย วสิยัทั น์ พันธกจิแผน
ยุทธ าสตร์ และแผนธุรกิจของธนาคาร รวมถงติดตาม
ดูแลให้มีการน�าไปป ิบัติเพื่อให้บรรลุเปาหมายขององค์กร  
โดยธนาคารจัดให้มีการประชุมระดมความคิดระหว่าง
คณะกรรมการธนาคาร ฝายจัดการของธนาคาร และผูบ้ริหารของ
บริษัทในเครือ เพื่อก�าหนดทิ ทางยุทธ าสตร์และโครงการ

น า และ า ร มการประก ธรกจ

ส�าคัญที่จะขับเคลื่อนกลุ ่มธุรกิจให ้บรรลุ เป าหมายเชิง
ยุทธ าสตร์  จากนั้นฝายจัดการน�าความคิดเห็นที่ได้จากการ
ประชุม  ไปประกอบการจัดท�าแผนธุรกิจของธนาคาร และ
น�าเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณาอนมุตัิ  
เสร็จแล้วจงด�าเนินการสื่อสารแผนยุทธ าสตร์และแผนธุรกิจ
ของธนาคาร รวมทัง้เปาหมายท่ีส�าคญัให้พนกังานในองค์กรได้
ทราบโดยทัว่กนั อาทิ ผ่านการจดัสมัมนาระหว่างคณะกรรมการ
และผู้บริหาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย (    

) เป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ผูบ้รหิารตัง้แต่ผูจ้ดัการสาขา 
ผู้บริหารส�านักงานเขต และผู้บริหารระดับฝายข้นไป ได้รับ
ทราบนโยบายและทิ ทางในการบรหิารงาน ตลอดจนแนวโน้ม
ภาวะเ รษ กิจและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการป ิบัติงานเชิงรุกให้องค์กรบรรลุ
เปาหมาย รวมทั้งจะได้น�ายุทธ าสตร์ไปถ่ายทอดแก่พนักงาน
ในหน่วยงานอย่างถูกต้องและเป็นไปในทิ ทางที่สอดคล้องกัน
ทั้งธนาคารต่อไป  นอกจากน้ี ธนาคารจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการธนาคารสัญจร พร้อมตรวจเยีย่มหน่วยงานและสาขา
ในแต่ละภูมิภาคอย่างสม�่าเสมอ เพื่อถ่ายทอดนโยบายและ
กลยุทธ์ท่ีส�าคัญในด้านต่างๆ รวมถงรับทราบปญหาจากการ
ด�าเนินงานของพนักงานอย่างใกล้ชิด

รายงาน ร จา 2561042



คณะกรรมการธนาคารติดตามผลการด�าเนินงานของ
ธนาคารเปรยีบเทยีบกบัเปาหมายตวัชีวั้ดรายเดอืน และตดิตาม
ความคบืหน้าการด�าเนนิงานโครงการส�าคญัต่างๆ ของธนาคาร 
รวมถงผลการด�าเนินงานของธนาคารเปรียบเทียบกับธนาคาร
คู่เทียบและเปาหมายตัวชี้วัดรายไตรมาส จากรายงานผลการ
ด�าเนนิงานของธนาคาร (   R ) ในระหว่างปี 
คณะกรรมการธนาคารยังได้มอบนโยบาย กลยุทธ์ และ
ค�าแนะน�าต่างๆ ไปยงัฝายจดัการ ผ่านการประชมุคณะกรรมการ
ธนาคาร ง่เมือ่ฝายจดัการรับไปด�าเนินการแล้วต้องกลับมารายงาน
ความคืบหน้าและผลส�าเร็จต่อที่ประชุม  อย่างต่อเนื่อง

แผน ธ าส รป และการดา นน านสา ัญ
ธนา ารสรป ด้ ดั น
) วางรากฐาน ้ ง กร่ง ่งส่การเติบ ตอย่าง

เส ยร า ละยังยน
ในปี 2561 สินเชื่อของธนาคารเติบโตต�่ากว่าที่คาดไว้

ว่าจะเติบโต 5-7  เป็นผลจากการปรับพอร์ตให้มีความสมดุล
มากข้น ลดการกระจุกตัวของสินเชื่อในบางอุตสาหกรรมลง 
และให้ความส�าคญักบัการเตบิโตจากสนิเชือ่ทีม่คีณุภาพด ีเช่น 
กลุ่มลกูค้าภาครั และรั วสิาหกจิ และลกูค้ารายย่อย  นอกจากนี้ 
ธนาคารยังมุ่งเน้นการรักษาสัดส่วนค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญต่อ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (  ) ให้อยู่ในระดับที่ดี โดย
ธนาคารและบริษัทย่อยมี   สูงกว่าร้อยละ 120 
อย่างต่อเนื่องแม้  เพิ่มข้น โดยส่วนใหญ่เพิ่มข้นจากลูกค้า 

E  ในบางอุตสาหกรรม  ส�าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน โดยอัตราการเติบโตของ
ค่าธรรมเนียมและบริการชะลอลงเพราะผลกระทบจากการ
ยกเว้นค่าธรรมเนยีมการโอนข้ามเขต การโอนต่างธนาคาร การ
จ่ายบิลค่าสินค้า และบริการเติมเงินผ่าน   เพื่อ
รักษาความสามารถในการแข ่ง ขันกับคู ่แข ่งที่ป รับลด
ค่าธรรมเนียมในลักษณะเชิงรุก 

ในภาพรวม ธนาคารเน้นการสร้างการเตบิโตและสร้าง
ก�าไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน

) เ ิ ระสิท ิ า การด�าเนินการ น รกิ ลัก ร้อ
กับสนับสนนการด�าเนินงาน อง า รัฐเ อสร้างระดับก�า รท
เ าะส

National e-Payment หรอืการสนบัสนนุระบบการ
ช�าระเงนิแบบอิเลก็ทรอนกิส์ เป็นโครงการทีร่ั บาลผลกัดนัอย่าง
ต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2558 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของโครงสร้าง
พืน้ านการช�าระเงนิและลดต้นทนุในการประกอบธรุกจิโดยรวม
ของประเท  โดยในปี 2561 ธนาคารมีการด�าเนินการต่างๆ 
ดังนี้

PayAlert (เตอืนเพือ่จ่าย หรอืชือ่เดมิคอื R  
 ) เป็นบริการที่ขยายขอบเขตการท�าธุรกรรมพร้อมเพย์ 

( ) กล่าวคือ เป็นบริการส�าหรับบุคคลธรรมดาและ
นติบุิคคลทีล่งทะเบียนพร้อมเพย์ สามารถส่งแจ้งเตอืนเพือ่จ่าย 
(หรือค�าสั่งเรียกเก็บเงิน) เพ่ือให้ปลายทางท่ีลงทะเบียน
พร้อมเพย์โอนช�าระเงินกลับมา โดยเปดให้บริการเม่ือวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2561

Payment for Capital Market  ให้บรกิารภายใต้
โครงการพั นาระบบการช�าระเงินของตลาดทุนร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยและธนาคารต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพของระบบการช�าระเงนิและสร้างรปูแบบมาตร าน
การเชื่อมต่อระหว่างสถาบันตัวกลางในตลาดทุนและธนาคาร
พาณชิย์ โดยมบีรษัิทย่อยของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย     
ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางดังกล่าว  ในระยะแรกเป็นการให้บริการ
โอนเงนิเข้าและหกับญัชภีายในธนาคาร (     

) ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์ท่ีรายการต้นทางและ
ปลายทางอยู่ในธนาคารเดียวกัน ่งเริ่มให้บริการเม่ือวันท่ี
12 กุมภาพันธ์ 2561 

รงการรบั า่ยเงนิทางอเิลกทรอนกิส อง า รฐั
( -  ภาครั ) เป็นการด�าเนินการให้ส่วนราชการ
ทัว่ประเท  163 หน่วยงานสามารถรบัหรอืจ่ายเงนิกบัประชาชน
ผ่านระบบ   O  หรือ R  หรือเครื่อง
รับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E ) โดยไม่ต้องใช้เงินสด  ในการนี้ 
ธนาคารกรุงไทยได้ทยอยติดตั้งเครื่อง E  และระบบงานให้
กับหน่วยงานรั กว่า 7,000 แห่งทั่วประเท  โดยเริ่มให้บริการ
แก่ประชาชนตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561 

รงการบตัรสวัสดกิาร ง่รัฐ สบืเนือ่งจากในปี 2560 
ท่ีธนาคารได้เป็นผู้พั นาบัตรสวสัดกิารแห่งรั ร่วมกบักรมบัญชี
กลางแจกจ่ายให้แก่ผู้มีรายได้น้อยท่ีมาลงทะเบียนในโครงการ
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรั ประมาณ 11.6 ล้านใบ ธนาคารได้
มีการต่อยอดการด�าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวกับโครงการบัตร
สวัสดิการแห่งรั ในปี 2561 ดังนี้

รงการ ง า ระ ารัฐ เพือ่ช่วยเหลอืผู้มรีายได้น้อย
ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีดีข้นด้วยการลดค่าใช้จ่าย
ในภาคครัวเรือนและการเดินทางลง โดยธนาคารได้ขยาย
จุดติดตั้งเครื่อง E  อย่างต่อเนื่อง จนปจจุบันมีจ�านวนกว่า 
35,000 เครือ่ง  ท้ังนี ้ตัง้แต่วนัที ่1 ตลุาคม 2560 ถง 31 ธนัวาคม 
2561 มียอดการใช้จ่ายจากบัตรสวัสดิการ  กว่า 50,000 ล้าน
บาท แบ่งเป็นค่าสนิค้าอปุโภคบรโิภคในร้านธง าประชารั กว่า 
47,000 ล้านบาท ร้านค้ากา หุงต้ม 80 ล้านบาท ค่าโดยสาร
รถ บขส. กว่า 140 ล้านบาท ค่าโดยสารรถไ ากว่า 17 ล้าน
บาท และโอนเงินเข้ากระเปา -  ตามมาตรการพั นา
คุณภาพชีวิตกว่า 2,000 ล้านบาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 043



งเงิน ระ ารัฐ หรือแอปพลิเคชันที่ธนาคาร
พั นาข้นเพื่อติดตั้งให้กับร้านค้าแผงลอย ร้านค้าในตลาดสด 
ตลอดจนรถเร่ขายของท่ีเป็นร้านค้าธง าประชารั  ส�าหรับใช้
รับช�าระค่าสินค้าจากผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรั  ผ่าน  
A  หรือ  ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย 
สามารถตรวจสอบรายการขายสนิค้าได้ทนัท ีและดรูายการสรปุ
ยอด  ทั้งแบบรายวัน สัปดาห์ และรายเดือนได้ โดยมีร้านค้า
ทีไ่ด้รบัการตดิตัง้แอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารั แล้วกว่า 14,500 
แห่ง ณ เดือนธันวาคม 2561และมีการใช้จ่าย ื้อสินค้าผ่าน
แอปพลิเคชันในช่วงเดือนกรก าคมถงเดือนธันวาคม 2561
เป็นจ�านวนเงินมากกว่า 700 ล้านบาท

รงการบัตรสวัสดิการ ่งรัฐระยะท  โดย
รั บาลจ่ายเงนิเพิม่เตมิให้กบัผูถ้อืบตัรทีเ่ข้าร่วมโครงการพั นา
คุณภาพชีวติและฝกอาชพี รายละ 100-200 บาท เข้าสู่กระเปา
เงินอิเล็กทรอนิกส์ ( - ) ในบัตรสวัสดิการแห่งรั  ่ง
ผู้ถือบัตรสามารถน�าบัตรมากดถอนเงินสดจากเคร่ืองเอทีเอ็ม
ของธนาคารกรุงไทยได้

รงการบตัรสวสัดิการรัก า ยาบาล า้รา การ
เป็นอีกหนง่โครงการส�าคญัต่อจากโครงการบตัรสวสัดกิารแห่งรั
เพื่อปรับระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ปวย
นอกของข้าราชการและครอบครัวจ�านวนประมาณ 5 ล้านคน 
จากการเบิกจ่ายแบบเดิมมาเป็นการใช้บัตรประชาชนท�า
ธรุกรรมผ่านเครือ่งรบับตัรอิเลก็ทรอนิกส์ (E ) โดยมกีารติดตัง้
เครื่อง E  กว่า 5,600 เครื่องที่สถานพยาบาลของรั และ
เอกชนท่ัวประเท กว่า 1,300 แห่ง ท�าให้การใช้สิทธิเบิกจ่าย
ตรงค่ารักษาพยาบาลเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลด
ปริมาณเอกสารทางการเงิน เพราะสามารถเรียกดูข้อมูลของ
เจ้าของบัตรและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของผู้ใช้สิทธิได้ทันที

) ั นาบริการเ อก้าวส่
ั นา เพื่อทดแทน   

และตอบโจทย์ความต้องการท�าธรุกรรมขัน้พืน้ านของประชากร
ส่วนใหญ่ของประเท  และเปลี่ยนผ่านการท�าธุรกรรมที่สาขา
ไปสู่   ที่รองรับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างครบวงจรภายในแอปพลิเคชันเดียว โดยมีการพั นา
ทีส่�าคัญ 3 ด้าน คือ 1.  ใหม่ เป็นแบบ   
ส่งผลให้การท�างานของแอปพลเิคชนัมคีวามรวดเรว็ข้น ใช้งาน
ง่ายข้น ไม่ บั อ้น 2.  มคีวามปลอดภยัและเสถียรมากขน้ 
และ 3.  ในการจ่ายค่าบรกิารครอบคลมุท่ีสุดในประเท ไทย 
โดยประชาชนในทุกพื้นที่ของประเท สามารถโอน เตมิ จ่าย
กับหน่วยงานภาครั และบริษทัเอกชนจ�านวนมากทีส่ดุ นอกจากนี้ 
ยังมีคุณสมบัติเด่นอีกหลายประการ เช่น 

รอ กรง ทย เติ บ  ลกูค้าสามารถ
บริจาคเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยให้กับหน่วยงานรับ
บริจาคกว่า 7,000 แห่งท่ัวประเท  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
อีกทั้ งสามารถรับใบอนุ โมทนาบุญอิ เล็กทรอนิกส ์ ได ้
ทันที พร้อมส่งข้อมูลการบริจาคให้กรมสรรพากรส�าหรับการ
ลดหย่อนภาษี

บริการ อ องสลาก ลูกค้าสามารถ ื้อ-จอง
สลากกนิแบ่งรั บาลล่วงหน้าได้อย่างสะดวก ประหยดัเวลา ไม่
ต้องไปต่อคิวที่ตู้เอทีเอ็มอีกต่อไป

บริการ   ลูกค้า
สามารถจอง ื้อหลักทรัพย์ออนไลน์ได้ด้วยตนเอง

บริการ อ กเก ท่องเทยวเ องรอง พร้อมรับ
ใบเสรจ็รบัเงนิอเิลก็ทรอนกิส์เพือ่ลดหย่อนภาษไีด้สงูสดุ 15,000 
บาท โดยข้อมูลจะถูกส่งไปที่กรมสรรพากรแบบอัตโนมัติ  
เป็นต้น

 ในปี 2560 ธนาคาร
ได้เริ่มให้บริการ เปาตุง  หรือแอปพลิเคชันการรับช�าระเงิน
ด้วย R  ส�าหรบัร้านค้า และได้จดักจิกรรมทางการตลาด
เพื่อกระตุ้นยอดการสมัครและใช้จ่ายผ่าน R  ด้วย
แอปพลิเคชันเปาตุง โดย ณ เดือนธันวาคม 2561 ธนาคารได้
ติดตั้ง R  ไปแล้วกว่า 490,000 จุดทั่วประเท  

 ธนาคารได้น�าเทคโนโลยี
ทางการเงนิมาใช้ในการออกผลติภณั แ์ละบรกิาร เพือ่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในรูปแบบ   โดย
ออกบัตร    ส�าหรับลูกค้าที่ชอบเดินทาง
ท่องเที่ยวในต่างประเท  ให้สามารถแลกเงินตราต่างประเท
ได้ถง 10 สกุลเงินด้วยตนเอง ทุกท่ี ทุกเวลา และในอัตรา
แลกเปลีย่นทีพ่เิ ษกว่าในท้องตลาด ผ่านแอปพลเิคชัน  
E  และสามารถใช้บตัร   รดู ือ้สนิค้าและบรกิาร 

ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย A รวมถงถอนเงินสดได้ที่เครื่อง
เอทีเอ็มทั่วโลก

  ธนาคารได้พั นา
ระบบ     ่งเป็นระบบเดียวที่
ลกูค้าสามารถจอง ือ้หลกัทรพัย์แบบออนไลน์ได้ด้วยตนเองเป็น
ครั้งแรกของธนาคารพาณิชย์ไทย ทั้งการจอง ื้อหุ้นกู้ หน่วย
ลงทุนโครงสร ้างพื้น าน กองทรัสต ์ เพื่อการลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย์ และหน่วยลงทนุอืน่ๆ โดยเปดให้บรกิารครัง้แรก
ส�าหรับการจอง ื้อกองทุนรวมโครงสร้างพื้น านเพื่ออนาคต
ประเท ไทย (   : ) ระหว่างวันท่ี
12 - 19 ตุลาคม 2561 โดยในครัง้นัน้มยีอดจอง ือ้จากประชาชน
รายย่อยกว่า 40,000 ราย คิดเป็นมูลค่า 28,800 ล้านบาท

รายงาน ร จา 2561044



า และแผน าน ธนา ารร ม ั ร การ
สา ัญ ธนา ารในป

ธนาคารกรุงไทยมุ่งม่ันท่ีจะพั นานวัตกรรมการช�าระเงิน
และการส ่งเสริมการท�าธุรกรรมการเงินผ ่านช ่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดรับกับ  E  และ 
นโยบาย  -  ของภาครั  ขณะเดียวกัน
ธนาคารยังคงมุ ่งมั่นสนับสนุนเ รษ กิจไทยให้เติบโตและ
มี กัยภาพ โดยธนาคารมเีปาหมายในระยะยาว คือ การเตบิโต
และสร้างก�าไรอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน (  

  O  )
ทั้งนี้ เพื่อให้ธนาคารกรุงไทยสามารถบรรลุ   

 วสิยัทั น์ และพนัธกจิ ง่มุ่งเน้นการท�าให้ประชาชน
มคีวามเป็นอยู่ทีด่ข้ีน มโีอกาสทางเ รษ กจิและสามารถเข้าถง
บรกิารทางการเงินได้มากข้น รวมทัง้รกัษาขดีความสามารถใน
การแข่งขันใน านะธนาคารพาณิชย์ชั้นน�าของประเท   
ธนาคารกรุงไทยยังคงด�าเนินการตามแผนยุทธ าสตร ์
3  ที่วางไว้  โดยตั้งเปาหมายว่าจะสร้างก�าไรที่มี

เสถียรภาพและยั่งยืนภายในปี 2564 ผ่านการเติบโตของ 
   ่งส่วนหน่งได้รับประโยชน์จาก

บทบาทของธนาคารในการวางโครงสร้างพ้ืน านอเิลก็ทรอนกิส์
ให้ครอบคลุมทั่วประเท ในช่วงที่ผ่านมา  ส�าหรับปี 2562 แผน
ยุทธ าสตร์ 3  จะมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ต่อยอดและขยายผลจากโครงการส�าคญัทีเ่กดิขน้ในปีก่อนๆ 
ดังนี้ 

ท วางรากฐาน ้ ง กร่งเ อเตรย วา
ร้อ ส�า รับอนา ต

ในปีทีผ่่านมา ธนาคารมคีวามคบืหน้าในด้านการปรบัปรงุ
พอร์ตสินเชื่อและการควบคุมคุณภาพสินเชื่อ ตลอดจนได้
ยกระดับระบบควบคุมความปลอดภัยด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่าง
มีนัยส�าคัญ  อย่างไรก็ดี ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง 
และภัยคุกคามด้านไ เบอร์ ( ) ทวีความรุนแรง
ทัว่โลก ธนาคารจ�าเป็นต้องพั นาความสามารถด้านเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ให้มี
ประสทิธภิาพ มคีวามรดักมุ และสอดคล้องกบับรบิททางธรุกจิ
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  รวมท้ังพั นาบุคลากรให้
รองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  ดังนั้น ธนาคารจงให้ความ
ส�าคัญกับโครงการที่จ�าเป็นต่อราก านท่ีแข็งแกร่งขององค์กร 
ดังนี้ 

การลงทน ั นาระบบ ละเสริ สร้าง วา เ ้ ง อง
รงสร้าง นฐานด้านเท น ลย โดยจัดสรรงบลงทุนด้าน

เทคโนโลยีเพิ่มข้น จากปกติที่ธนาคารใช้งบลงทุนด้านไอที
ประมาณหลักพนัล้านบาทในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา เป็นงบลงทนุ
ระดับมากกว่า 10,000 ล้านบาทในปี 2562 เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่อง
จากปี 2561 ส่วนหน่งจะน�ามาใช้พั นาต่อยอดแอปพลิเคชัน 

 E  และลงทุนเพิ่มเติมในเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น 
, A ,  ,  A , 

 และ   เพือ่ส่งเสรมิขดีความ
สามารถในการแข่งขันของธนาคาร เช่น เพิ่ม านจ�านวนผู้ใช้
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บริการ  E  เพ่ิมความสามารถในการรองรับ
ปริมาณธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ พั นา -  
ปรบักระบวนการท�าธรุกรรมในสาขาและรปูแบบของสาขาโดย
เน้นรปูแบบการให้บรกิารทีเ่ป็นดจิิทลัมากขน้เพือ่ช่วยลดต้นทนุ
และเพิ่มความพงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งยังให้
ความส�าคญักับเรือ่งความปลอดภยัและการรกัษาความเป็นส่วนตวั
ของข้อมูลลูกค้า เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนในการ
ใช้บริการของธนาคาร

การ วบ ต้นทน ละ รับ รงกระบวนการ าย น โดย
ด�าเนินโครงการ    เช่น การใช้ 
-  และ -  เพ่ือปรับปรุงกระบวนการให้มี

ประสิทธิภาพมากข้น เพิ่มความปลอดภัย ตลอดจนช่วยลด
ต้นทุนของการให้บรกิารได้ประมาณร้อยละ25 ของต้นทนุบรกิาร
โดยรวมของสาขา ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้เริ่มปรับรูปแบบ
สาขาแล้ว โดยใช้โมเดล  กับสาขาน�าร่อง 2 แห่ง 
ได้แก่ สาขานานาเหนอื กบัสาขาเ น็ทรลัปนเกล้า และธนาคาร
วางแผนจะขยายผลเพ่ือให้ลูกค้าสามารถใช้บริการในลักษณะ
เดียวกันได้ทุกสาขาทั่วประเท ภายในปี 2562

การด ลก�ากับกิ การทด ธนาคารให้ความส�าคัญกับการ
สร้างวั นธรรมองค์กรเร่ือง การทุจริตต้องเป็น ูนย์ (  

)   โดยได้ด�าเนินโครงการกรุงไทยคุณธรรมผ่าน 
ยุทธ าสตร์ 3 ป.  ได้แก่ ปลูกจิต ปองกัน และปรับเปลี่ยน  

เพื่อให้ทุกระดับขององค์กรด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแล

กิจการที่ดี  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  อันจะน�า
ไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบต่อไป  โดยในปี 2562 จะ
มกีารด�าเนนิโครงการทีเ่หน็ผลดจีากปีก่อนๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น 
โครงการ  A   โครงการ  

  และกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผน
งานความยั่งยืน เป็นต้น 

นอกจากนี้ ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการให้บริการแก่
ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (  ) โดยได้ปรับ
กระบวนการท�างานครั้งใหญ่ทั่วทั้งธนาคารในปี 2561 และยก
ระดับ 3   (1) โดยเฉพาะการก�าชับพนักงาน
ของสาขาทัว่ประเท ให้ให้ข้อมูลท่ีครบถ้วนและถูกต้องกบัลกูค้า
เพือ่ประกอบการตดัสนิใจ  ท่ีส�าคญัต้องไม่มกีารบงัคบัขาย โดย
ธนาคารมีการจัดอบรมและ ัก ้อมความเข้าใจกับพนักงาน
อย่างเป็นรปูธรรมและต่อเน่ืองผ่านหลายช่องทาง อาท ิโครงการ 

   เพือ่ให้มต้ีนแบบทีช่ดัเจนและสามารถให้การ
ฝกฝนทั่วประเท ในมาตร านเดียวกัน  การทดสอบวิธีการ
เสนอบรกิารให้ลกูค้าของพนกังาน ง่ผูท่ี้ไม่ผ่านการทดสอบจะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้น�าเสนอผลิตภัณ ์แก่ลูกค้า การรณรงค์
โครงการ  A    เพือ่เพิม่ความ
มุ่งมั่นของพนักงานในการป ิบัติให้ถูกต้อง 100  ทั่วประเท  
และการยกระดบั   ให้มคีวามถีแ่ละเข้มข้นข้น 
เป็นต้น ่งแนวป ิบัติเหล่านี้จะมีการด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 

(1)  3    หมายถง การท�างานเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวปองกันความเสี่ยง โดย 1     คือหน่วยงานผู้เผชิญความเสี่ยงโดยตรง  

2     คือหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและก�ากับการป ิบัติงาน และ 3     คือหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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การเตรย วา ร้อ ด้านบ ลากร  ธนาคารมกีารพั นา
ทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
พ ตกิรรมและความต้องการของลกูค้า และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี อาทิ 

- ฝกอบรมพนักงานสาขาเพื่อเพิ่มทักษะด้าน 
  เช่น การจัดการและการสร้างประสบการณ์ท่ีดี

ให้แก่ลูกค้าในการใช้  , ความรู้พ้ืน านและ 
 ต่างๆ ของ  E , ความรูแ้ละความเข้าใจ

เรื่อง   เป็นต้น  เปาหมายคือการท�าให้
พนักงานสาขาสามารถป ิบัติหน้าที่   E  ( E) 
หรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการเงินและสามารถให้
ค�าแนะน�าด้านผลิตภัณ ์และบริการ   ของ
ธนาคารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

- สรรหาบคุลากรทีม่คีวามสามารถด้านดจิทิลัผ่าน
พันธมิตรต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัย และนักเรียนทุนของรั บาล 
เป็นต้น 

- เป็นพนัธมติรกบั นูย์นวตักรรมมหาวทิยาลยัเพือ่
ช่วยให้นิสิตนัก กษาค้นคว้าและพั นาผลิตภัณ ์ในเชิง
พาณชิย์ได้ดขีน้ เช่น ร่วมมือกบัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังพั นา A   และ  O R 
(O   R ) และร่วมกับมหาวิทยาลัย
ธรรม าสตร์พั นาหลักสูตรการเรียนการสอนด้าน  

 เป็นต้น  แนวทางนีช่้วยให้ธนาคารได้พบกับคนรุน่ใหม่
ที่มีความรู ้ความช�านาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ่ง
อาจน�าไปสู่การร่วมงานกันต่อไป

ท สร้างก�า รทเ าะส ละยกระดับ
ผลิต ั เ นการ ้บริการท รบวง ร

ยายฐานลก ้าด้วยการต่อยอด าก รงการ า รัฐ
ธนาคารตระหนักถงความส�าคัญของการมีข้อมูลเพื่อน�ามาใช้
ประโยชน์และรองรับ    จงได้เริ่มกระบวนการ 

 A  และ   มาระยะหน่งแล้ว 
และอยู่ระหว่างการเริ่ม   ผ่านการใช้  
A  เป็นเครือ่งมอืวเิคราะห์พ ตกิรรมและความต้องการ
ของลูกค้าเพื่อพั นาผลิตภัณ ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้าอย่างแท้จรงิ  โดยตวัอย่างทีธ่นาคารด�าเนนิการไปแล้ว ได้แก่ 
การน�าข้อมูลธุรกรรมผ่านเครื่อง E  ที่ร้านธง าประชารั
มาออกแบบผลิตภัณ ์สินเชื่อ E ร้านค้าธง าประชารั
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 

ยาย รกิ ดยการ ้นวัตกรร เ อน�า
เสนอผลิต ั ละบริการต่าง นลัก ะ  จาก
เดิมที่ธนาคารพิจารณาความต้องการของลูกค้าแค่ใน 2 มิติ 
กล่าวคือ  และ   ปจจุบันธนาคารเพิ่มการ
วเิคราะห์ในอีก 2 มิต ิคอื  กบั  โดยมเีปาหมาย
เพื่อท�าความเข้าใจประสบการณ์และความต้องการของ

ลกูค้าให้ลก ง้มากขน้ ง่ช่วยให้ธนาคารสามารถระบโุอกาสใน
การขยายธรุกจิได้แม่นย�ายิง่ขน้ และสามารถน�าเสนอ  

 ท่ีเหมาะสมตามช่วงอาย ุอาชพี และลกัษณะอืน่ของ
ลูกค้า ตัวอย่างเช่น    น�าเสนอ
ผลิตภัณ ์  E  บัตรเดบิตกรุงไทย บริการ
แจ้งเตือน  A  และประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

ั นา อ่งทางการบรกิาร นลกั ะ โดย
มกีารปรบัรปูแบบ เพิม่ช่องทาง และยกระดบัการให้บรกิารผ่าน
ช่องทางต่างๆ ตั้งแต่สาขา ตู้เอทีเอ็ม   A   
ตลอดจน   และ  A  เพื่อให้ธนาคาร
สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร และใน
ลกัษณะไร้รอยต่อ (  E ) สามารถตอบโจทย์
และสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กับลูกค้าทุกระดับ ทุกเวลา ทุก
สถานที่  

ท สร้าง อกาสการเติบ ต อง รกิ นอนา ต
าก

ง่เน้นกล่ ลก า้เ า าย น  ยทุธ าสตร์
ส�าคัญของธนาคาร คือ การสร้างระบบนิเว ทางธุรกิจ 
(E ) ผ่านจุดแข็งจากประสบการณ์การเข้าไปพั นา
โครงสร้างพืน้ านระบบการช�าระเงนิอเิลก็ทรอนกิส์ของภาครั   
านลูกค้าทีก่ว้างและมคีวามสัมพนัธ์อนัดกัีบกลุม่ลกูค้าภาครั

และลกูค้าในพืน้ท่ีต่างจังหวดั  และข้อมูล   โดยเฉพาะ
จากเครือข่ายหน่วยงานภาครั เพื่อการต่อยอดและสนับสนุน
ธุรกิจ เป็นต้น ่งในปี 2562 ธนาคารกรุงไทยได้ก�าหนด
5 E  เป็นเปาหมายหลัก คือ กลุ่มหน่วยงานภาครั  
( ) กลุ่มการช�าระเงิน ( ) กลุ่มการรักษา
พยาบาลและสุขภาพ (   ) กลุ่มสถาบัน
การ กษาและนักเรียน (E ) และกลุ่มระบบขนส่ง 
(  )

ทัง้นี ้ระบบนเิว ทางธรุกจิ 5 ด้านในปจจบุนัมคีวามแตกต่าง
จากระบบนิเว  5 ด้านที่ธนาคารเคยเปดเผยข้อมูลในปี
2560 โดยธนาคารได้พิจารณารวมกลุ ่มสวัสดิการของรั  
( ) เข้ากับกลุ่มหน่วยงานภาครั  ( ) 
เนือ่งจากการด�าเนนิโครงการสวสัดกิารภาครั ถอืเป็นส่วนหนง่
ของการท�างานเพื่อสนับสนุนนโยบายภาครั   ขณะที่ธนาคาร
แยก  ออกมาเป็นกลุ่มเปาหมายต่างหาก เนื่องจาก
ทีผ่่านมาธนาคารได้มกีารพั นาผลติภัณ แ์ละบริการด้านการ
ช�าระเงินใหม่ๆ และต้องการแสดงผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน
แยกออกมาเป็นอีก 1 ระบบนิเว ทางธุรกิจ  ธนาคารมองเห็น
ว่าลกูค้า 5 กลุม่ดงักล่าวเป็นจุดแขง็ของธนาคารท่ีต้องพยายาม
รักษาไว้และยังสามารถใช้เชื่อมโยงการให้บริการไปสู่ระบบ
นิเว อ่ืนๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการในชีวิตประจ�าวันของ
ลูกค้าได้
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ตัวอย่างผลิตภัณ ์และบริการส�าคัญของ 5 ระบบนิเว ใน
ปี 2561 และแผนด�าเนินงานต่อเนื่องในปี 2562 ได้แก่

 กล่ น่วยงาน า รัฐ ( ) ได้แก่ 
การสนับสนนน ยบาย  -  

เช่น  R  ผ่านผลิตภัณ ์ เปาตุง  ่งได้มี
การติดตั้งตามร้านค้าต่างๆ ทั่วประเท แล้วกว่า 490,000 แห่ง 
และวางแผนขยายจุดติดตั้งอย่างต่อเนื่องในปี 2562 โดยให้
ความส�าคัญกับร้านค้าในตลาดสดต่างจังหวัดเพื่อส่งเสริมการ
เข้าถงบริการทางการเงินของประชาชนส่วนใหญ่ของประเท   
นอกจากนี้ ธนาคารยังวางแผนขยายบริการ    

 กับพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่มเติมหลังจากที่ได้ร่วมมือ
กับการไ านครหลวงและ กสท. โทรคมนาคมแล้วในปี 2561 

รงการบตัรสวสัดกิาร ง่รฐั ธนาคารได้ร่วมกบั
กรมบัญชีกลางพั นาบัตรสวัสดิการแห่งรั แจกจ่ายให้แก่ผู้มี
รายได้น้อยแล้ว ประมาณ 11.6 ล้านใบ ณ สิ้นปี 2561 รวมทั้ง
ได้จดัท�าบตัรสวสัดกิารแห่งรั เพิม่เตมิภายใต้โครงการไทยนยิม
ยั่งยืน ส�าหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ปวยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่
สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 อีกกว่า 3 ล้านใบ 
โดยเริ่มแจกจ ่ายบัตรดังกล ่าวในช ่วงเดือนมกราคมถง
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ เช่น ค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทาง วงเงนิ ือ้สนิค้าอปุโภคบรโิภคในร้านธง าประชารั  
วงเงินส ่วนลดค่า ื้อก า หุงต ้มจากร ้านค ้าที่กระทรวง
พลงังานก�าหนด ภาระค่าไ าและค่าน�า้ประปา และค่าเดนิทาง
ไปรับการรักษาพยาบาลส�าหรับผู้ที่มีอายุครบ 65 ปีข้นไป 
เป็นต้น คิดเป็นวงเงินรวมของโครงการประชารั สวัสดิการ
จ�านวนกว่า 120,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยกว่า 
14.6 ล้านคนทั่วประเท

รงการร้าน า้ ง า ระ ารฐั ละ อ ลเิ นั
งเงนิ ระ ารฐั เพือ่เพิม่ช่องทางในการใช้บตัรสวัสดกิารแห่งรั

อย่างทั่วถง โดยในปี 2561 ธนาคารได้ขยายจุดติดต้ังเคร่ือง 
E  ณ ร้านค้าธง าประชารั กว่า 35,000 แห่ง และติดตั้ง
แอปพลิเคชันถุงเงินประชารั ในร้านค้ากว่า 14,500 แห่ง  
ส�าหรับปี 2562 ธนาคารมีแผนจะเพิ่มปริมาณร้านค้าที่
ใช้แอปพลเิคชนัถงุเงนิประชารั ให้ถง 100,000 แห่งตามเปาหมาย
ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อรองรับจ�านวนผู้ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรั ที่เพิ่มข้นอีกกว่า 3 ล้านราย 

รงการเบยยงั ผ้สงอาย ด�าเนนิการอย่างต่อเน่ือง 
โดยป จจุบันรั บาลมีงบประมาณในการจ ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุปีละประมาณ 70,000 ล้านบาท ส�าหรับผู้สูงอายุกว่า 
9 ล้านคนทั่วประเท ผ่านธนาคารกรุงไทย

การเ อ ยง ระ ว่าง น่วยงาน
รัฐวิสา กิ ่ง ทั้งในกลุ่มสถาบันการเงินของรั และ
รั วสิาหกจิกลุม่สาธารณปูการ โดยมจีดุมุง่หมายเพือ่บรูณาการ

ข้อมูลด้านการเงินและสาธารณูปการ และยกระดับสู่การเป็น 
   ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการ E  สามารถเข้าถง

สินเชื่อได้ดียิ่งข้น 
 กล่ การ �าระเงิน ( ) ได้แก่ 

 พั นา งก์ชนัและบรกิารต่างๆ 
เพิม่เตมิในปี 2562 เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น 
บริการถอนเงินไม่ใช้บัตร บริการ    

  เพือ่แลกเปลีย่นเงนิบาทเป็นสกลุเงนิหยวนส�าหรบั
การเดินทางไปประเท จีน และบริการประกันอุบัติเหตุส่วน
บุคคล เป็นต้น 

น�าเสนอผลิตภัณ ์บัตร
ใหม่ๆ เพื่อขยาย านลูกค้า เช่น บัตร    

  รองรับการใช้จ่ายในสกุลเงินหยวน 
 ธนาคารเข้าร่วมโครงการความ

ร่วมมือระหว่าง E  และ  เพื่อพั นาเทคโนโลยีการ
ช�าระเงนิข้ามพรมแดนระหว่างสงิคโปร์และไทย ผ่านระบบ R 

 มาตร าน E  ของประเท สิงคโปร์ และ R  
มาตร าน  ของประเท ไทย โดยน�า   

 E  เข้าร่วมทดสอบการช�าระเงนิผ่านการสแกน 
R  ของประเท สิงคโปร์ และการรับช�าระเงินจาก 

 A  ผ่าน A  เปาตุง  ส�าหรับ
ร้านค้า เพื่อสนับสนุนการช�าระค่าสินค้าและบริการข้าม
พรมแดนที่สะดวกและรวดเร็ว

3. กล่ การรัก า ยาบาล ละส า (
) ได้แก่ 

รงการบัตรสวัสดิการรัก า ยาบาล โดยจะ
ด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องกับสถานพยาบาลทั้งของรั และ
เอกชน และต่อยอดบริการ     ผ่าน 

  O  ตามตัวอย่างความร่วมมือกับ
โรงพยาบาลบ้านแพ้วในการพั นาระบบการบริหารจัดการ
ทางการเงิน โดยโรงพยาบาลบ้านแพ้วเป็นโรงพยาบาลแห่งแรก
ของประเท ไทยทีม่รีะบบการช�าระเงินของตนเองครอบคลมุทกุ
สิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชน ท้ังสิทธิเงินสด สิทธิ
ประกนัสงัคม สิทธบิตัรทอง และสิทธิสวสัดกิารข้าราชการ (จ่ายตรง)

4. กล่ ส าบันการ ก า ละนักเรยน ( )
ได้แก่ 

กองทนเงิน ก้้ย เ อการ ก า (กย ) ธนาคาร
ได้รับความไว้วางใจจากกองทุน กย . ให้เป็นผู้บริหารและ
จัดการเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ปี 2539 จนถงปจจุบัน  โดยในปี 2561 
ธนาคารได้ร่วมมือกับ กย . พั นาบริการช�าระหนี้ผ่าน R 

 เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่  ผู้กู้ยืม  จนถง
ปจจุบัน กย . ได้ปล่อยกู้ให้กับนักเรียนไปแล้ว 5.51 ล้านราย 
วงเงนิประมาณ 583,000 ล้านบาท  ทัง้นี ้ในปี 2562 กย . ต้ังเปา
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ปล่อยกู ้จ�านวน 30,000 ล้านบาทแก่นักเรียนไม่น้อยกว่า
620,000 ราย ่งธนาคารจะเข้าไปมีส่วนรว่มชว่ยสนบัสนนุการ
ด�าเนินงานของ กย . เพื่อให้บรรลุเปาหมายดังกล่าว

รงการ  ธนาคารได้ร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย อาทิ มหาวิทยาลัยแม่ าหลวง มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั มหาวทิยาลยัแม่โจ้ และมหาวทิยาลยัราชภั หลาย
แห่ง (นครป ม หมู่บ้านจอมบง ภูเก็ต ร�าไพพรรณี เป็นต้น) 
โดยให้บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ   

 เช่น บตัร   ส�าหรบันกั กษาและบคุลากร
ของมหาวิทยาลัย การติดตั้ง E  ตามจุดรับช�าระเงินต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย บริการ R  เพื่อรับช�าระเงิน และ
การพั นา   A  เพื่อสนับสนุน
นโยบาย  4.0 และมุ่งสู่สังคมไร้เงินสด  ทั้งนี้ ธนาคาร
วางแผนขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในปี 
2562 

 กล่ ระบบ นส่ง ( ) ได้แก่ 
บัตรเดบิต ง  ธนาคารร ่วมมือกับการ

รถไ าขนส่งมวลชนแห่งประเท ไทย (ร ม.) เพ่ือออกบัตร
เดบิตแมงมุมเมื่อเดือนกันยายน 2561 ปจจุบันสามารถใช้บัตร
ดงักล่าวโดยสารรถไ า R  ได้ทัง้สายสนี�า้เงนิและสายสม่ีวง 
และธนาคารจะต่อยอดให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางทุก
รปูแบบ โดยวางแผนขยายบรกิารตวัร่วม (   

) ไปยังรถไ าสายอื่นๆ แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ และ
รถประจ�าทาง ขสมก.  

กับอง การ นส่ง วล น
กรงเท ( ส ก ) โดยในปี 2561 ธนาคารน�าระบบช�าระเงิน
ด้วย  R  (เปาตุงพลสั) มาตดิตัง้บนรถโดยสาร 
ขสมก. สาย A   และต่อมาได้ขยายไปยังรถเมล์

ครมีแดง ง่วิง่ผ่านสถานท่ีส�าคญัต่างๆ ในกรงุเทพและปรมิณ ล 
นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบเครื่อง E  แบบพกพาจ�านวน 
3,000 เครื่องให้ ขสมก. ใช้งาน เพื่อรองรับการใช้งานของบัตร
สวัสดิการแห่งรั

ธนาคารกรุงไทยเช่ือม่ันว่า การตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าใน 5 ระบบนิเว ทางธุรกิจโดยใช้ยุทธ าสตร์
ปาล้อมเมอืง ผ่านการใช้จดุแขง็จาก านลกูค้าภาครั และลกูค้า
ในต่างจังหวัดมาขับเคลื่อนมาตร านของตลาดและของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ให้ไปถงประชาชนทุกภาคส่วน จะท�าให้ธนาคาร
สามารถรักษา านลูกค้าภาครั และลูกค้าในต่างจังหวัดไว้ได้
อย่างมั่นคง รวมทั้งจะเพิ่มโอกาสในการขยาย านลูกค้ากลุ่ม
ใหม่ที่มี ักยภาพ และช่วยให้เข้าถงลูกค้ากลุ่ม  ที่
ในช่วงท่ีผ่านมามีการเดินบัญชีผ่านธนาคารน้อยหรือไม่มี
หลัก านแสดงรายได้ทีส่ม�า่เสมอ  ง่การขยายธรุกิจผ่านระบบนิเว
เปาหมายจะช่วยให้ธนาคารได้รับ านข้อมูลขนาดใหญ่ (  

) มาใช้วิเคราะห์และขยายผลของการปล่อยสินเชื่อแบบ 
-   เช่น สินเชื่อ E ร้านค้าธง า

ประชารั  และสนิเชือ่ E ผูป้ระกอบการร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง
ที่เป็นคู่ค้าของลูกค้าธนาคาร ่งธนาคารได้ด�าเนินการไปแล้ว
ในปี 2561

นอกจากนี ้ธนาคารยังเตรยีมให้บรกิารสนิเชือ่ออนไลน์ผ่าน
แอปพลเิคชนั  E  ในปี 2562 เพือ่ให้บรกิารสินเชือ่
ออนไลน์แบบครบวงจร กล่าวคอื ทกุขัน้ตอนของการขอสนิเชือ่
จะเป็น  และท�าผ่าน  A  ตั้งแต่
ต้นจนจบ เริ่มตั้งแต่การสมคัรสนิเชือ่ ( -A ) การส่ง
เอกสารประกอบสนิเชือ่ ( - ) การให้ความยนิยอมใน
การเปดเผยข้อมลูเครดติ ( -  ) และการท�าสญัญา
สินเชื่อแบบ -  โดยไม่ต้องเตรียมส�าเนาเอกสาร ่ง
จะตอบโจทย์ไล สไตล์ลูกค้าในยุค  4.0
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ก้าวส่  แม้ปจจบุนัประเท ไทยมจี�านวน
ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและ   ติดอันดับต้นๆ ของโลก 
และ   ได้เข้ามามบีทบาทในชวีติประจ�าวนัมากขน้ 
แต่ก็ยังมีประชากรไทยอีกมากที่ไม่ท�าธุรกรรมผ่าน  

  ด้วยเหตุดังกล่าว ธนาคารจงได้พั นา  
E  ให้ตอบโจทย์ความต้องการท�าธุรกรรมขั้นพื้น านของ

ประชากรไทยส่วนใหญ่ของประเท  และมุ่งเปลี่ยนผ่านการท�า
ธุรกรรมท่ีสาขาไปสู่   โดยลูกค้าสามารถท�า
ธุรกรรมทางการเงินได้ทุกท่ี ทุกเวลา เสมือนเป็นธุรกรรมใน
อากา  ( ) แอปพลิเคชัน  E  เปดตัว
เมือ่เดือนตลุาคม 2561 โดยภายใน 1 สปัดาห์แรกมจี�านวนผูใ้ช้
แอปพลิเคชันมากถง 1.5 ล้านราย และเพิ่มมากข้นเป็นกว่า 3.5 
ล้านรายภายในเดือนธันวาคม 2561 ท�าให้ธนาคารคาดว่าจะมี
ผู้ใช้งานประมาณ 10 ล้านคนภายในสิ้นปี 2562 โดยธนาคาร
จะเดนิหน้าเพิม่การรบัรูแ้ละการใช้งาน  E  ผ่าน
กลยทุธ์ E   ครอบคลมุการเดนิสายและ
จัดโรดโชว์ทัว่ทกุภาคของประเท  และมทีมีงาน E  กว่า 
1,500 คนช่วยอ�านวยความสะดวกและให้ค�าแนะน�าการ
ดาวน์โหลดและวิธีการใช้งานแก่ลูกค้า 

ปี 2562 จงจะเป็นปีแห่งการเดินหน้าสู่   
ในยคุดจิทัิลอย่างเตม็รปูแบบ โดยจะเป็นปีแห่งการลงมอืท�า บน
พืน้ านปรชัญากรงุไทยคณุธรรม โดยใช้กลยทุธ์ 5  ผสมผสานกัน 
ได้แก่  โดยจะเป็นแพลต อร์มของรั บาลด้านระบบ
การช�าระเงินและมุ่งสร้างแพลต อร์มน้ีให้แข็งแกร่ง รวมถง
ต่อยอดต่อไปในเชงิธรุกจิ  เน้นการจบัมอืกบัองค์กร
พันธมิตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งใน 5 E  
หรือระบบนิเว หลัก  โดยยกระดับทักษะและความ
ช�านาญของพนักงานทั้งด้านการให้บริการและด้านการขาย
ผลิตภัณ ์รวมถงด้านการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเสริม
ประสทิธภิาพการท�างานพร้อมเปลีย่นผ่านสูย่คุดจิทิลัอย่างเต็ม
รูปแบบ  โดยปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องและ
น�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้าช่วยควบคุมความเสี่ยง โดยเฉพาะการลดข้อผิดพลาด
อันเกิดจากการท�างานด้วยคนและการปองกันความเสี่ยงจาก
การทจุรติ ง่จะน�าไปสูก่ารสร้างความเชือ่มัน่ให้สังคมและลกูค้า
และ  โดยการท�างานแบบเชื่อมโยงทุกส่วนอย่าง
มีประสิทธิภาพจะสะท้อนให้เห็นในตัวช้ีวัดที่ดีข้น โดยเฉพาะ
ก�าไรและความพงพอใจของลูกค้า

การด�าเนินการตามแผนยุทธ าสตร์ 3  ท�าให้
ธนาคารก�าหนดโครงการส�าคญัส�าหรับปี 2562 ไว้ 3 โครงการ ได้แก่

( )  โดยมุ่งมั่นที่จะพั นาและเพิ่ม 
 ใหม่ๆ แก่  E  ่งเป็น   
  ของธนาคาร รวมถงปรับปรุงโครงสร้าง

พืน้ านของระบบเทคโนโลยใีห้มเีสถยีรภาพ สามารถใช้งานได้

อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทั่วไทย  นอกจากนี้ ธนาคารจะ
ด�าเนินการด้าน  A  อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ รวมไปถงลด
ต้นทุนต่างๆ ภายในธนาคาร  ควบคู่กับการฝกอบรมทักษะ
ด้าน   ให้แก่พนกังานเพือ่ยกระดบัการให้บรกิาร
รองรับการก้าวไปสู่        

( ) ผนงาน ธนาคาร
จะสนบัสนนุขยายเครอืข่ายร้านค้าเพือ่รองรบัการใช้บตัรสวสัดกิาร
แห่งรั  ง่นอกจากจะช่วยส่งเสรมิให้ประชาชนมีชวีติความเป็นอยู่
ทีด่ข้ีน ลดภาระค่าครองชพี ยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
อย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการขยาย านลกูค้าให้กบัธนาคารด้วย

( ) กรง ทย รร  ธนาคารจะด�าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อพั นาพนักงานให้มีจิตส�านกด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรม และเพ่ือยกระดบัวั นธรรมองค์กรด้านบรรษทัภบิาล
และการท�างานที่ปรา จากการทุจริตคอร ์รัปชั่น (  

) โดยมีเปาหมายให้ธนาคารเป็นองค์กรต้นแบบด้าน
คุณธรรมและมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ธนาคารคาดว่าการด�าเนนิการตามแผนกลยทุธ์ 3  
และโครงการส�าคัญท่ีกล่าวมาจะมีส่วนช่วยสนับสนุนนโยบาย
ของภาครั  โดยเฉพาะยุทธ าสตร์  4.0 การมุ่งสู่
สังคมไร้เงินสด และการลดความเหลื่อมล�้าและช่องว่างการ
กระจายรายได้ในสังคม  นอกจากนี้ ยังจะเป็นการสร้างเสริม
กัยภาพการแข่งขนัด้าน   ของธนาคาร ตลอดจน

ยกระดับความเช่ือม่ันของสาธารณชน (  ) ต่อ
ธนาคาร  สอดคล้องกับ    วิสัยทั น์ 
และพนัธกจิท่ีให้ความส�าคญักบัผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้องทุกภาคส่วน 
ท้ังพนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่งและยัง่ยนืของธนาคาร (ผูถ้อืหุ้น ผูล้งทนุสามารถ กษา
ข้อมูลของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพิ่มเติมได้จากแบบแสดง
รายการข้อมลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 

. . .  หรือ . . . )

การ ปล นแปล และ ั นาการ สา ัญ
ธนาคารก่อตั้งข้นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการ

ควบรวมกิจการระหว่างธนาคารมณ ล จ�ากัด กับธนาคาร
เกษตร จ�ากดั โดยมกีระทรวงการคลังเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ และเป็น
รั วสิาหกจิแห่งแรก ทีน่�าหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเท ไทย ธนาคารได้เริ่มเปดท�าการ ื้อขายหุ้นใน
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย ตัง้แต่ วนัท่ี 2 สงิหาคม 2532 
เป็นต้นมา โดยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชน 
จ�ากัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ใช้ชื่อว่า บมจ.ธนาคาร
กรุงไทย  เลขทะเบียน บมจ.335 (ปจจุบันเปลี่ยนเป็น 
0107537000882) ชื่อย่อ 

รายงาน ร จา 2561050



ในเดือนสิงหาคม 2530 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และ
หนี้สินของธนาคารสยาม จ�ากัด มาด�าเนินการ และในเดือน 
พ จิกายน 2541 ธนาคารได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของ
ธนาคารมหานคร จ�ากัด (มหาชน) มาด�าเนินการ 

ในเดือนกันยายน 2545 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  อนุมัติ
ให้ลดทุนจดทะเบียนของธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม โดย
การลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10  บาท เหลือมูลค่า
หุ้นละ  5.15  บาท

ในเดือนตุลาคม 2546 กองทุนเพื่อการ น ูและพั นา
ระบบสถาบันการเงิน มีนโยบายท่ีจะลดสัดส่วนการถือหุ้น
ธนาคารลง ธนาคารจงได้เสนอขายหุน้ทีถ่อืโดยกองทนุเพือ่การ
น ู  จ�านวน 3,450 ล้านหุ้น ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคา

หุ้นละ 8.50 บาท ส่งผลให้กองทุน น ู  ถือหุ้นร้อยละ 56.4 
ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร ณ ขณะน้ัน

ในเดือนตุลาคม 2555 ธนาคารได้ด�าเนินการเพิ่มทุนโดย
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ�านวน 2,796.31 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ทั้งหุ้น
สามัญและหุ้นบุริมสิทธิ (R  O ) โดยเสนอขายใน
ราคาหุ้นละ 12.60 บาท ทั้งนี้ หลังจากการเพิ่มทุนกองทุน น ู
และพั นาระบบสถาบันการเงินยังคงถือหุ้นร้อยละ 55.05 
ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2555

ร สรา้ การ ห้น กล่ม ร ั
ธนาคารมกีารลงทนุในกลุม่ธรุกจิทางการเงินตามหลกัเกณ ์

การก�ากับแบบรวมกลุ ่ม (  )
ภายใต ้การก�ากับของธนาคารแห่งประเท ไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีความ
มัน่คง ด�าเนนิธุรกจิได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือปองกนัความเสีย่ง
ต ่างๆ จากการประกอบธุรกิจของบริษัทในกลุ ่ม ตาม
แนวทางของธนาคารแห่งประเท ไทย โดยธนาคารได้จัดกลุ่ม
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมเพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจหลักของธนาคาร 
และเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ ดังนี้

 กล่ บริ ทัย่อย หมายถง บริษทัในกลุ่มธรุกจิทางการเงิน 
ที่ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม เกินกว่าร้อยละ
50 ของทุนช�าระแล้ว ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารและมคีวามส�าคญัเสมอืนหน่วยธรุกจิหน่งของธนาคาร 
มุ่งเน้นการให้บริการแก่ธนาคารเป็นหลัก หรือเป็นช่องทาง
ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร สอดคล้องตามแนวนโยบาย
และแผนกลยุทธ์ของธนาคาร บริษัทในกลุ่มนี้ได้แก่ 

) บ กรง ทยก าย ประกอบธุรกิจให้บริการ
ทางด้านก หมายแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการ
เงินเป็นหลัก 

) บ รัก า วา ลอด ัย กรง ทย รกิ บริการ
ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน ในด้านการบริหารอาคาร ขนส่งทรัพย์สิน ขนส่ง
ตราสารทางการเงิน ขนส่งเอกสาร การติดตามทวงถามหนี้ 
รกัษาความปลอดภยั พมิพ์เอกสาร พบับรรจุ องอัตโนมัตพิร้อม
จดัส่ง และให้บรกิารขนส่งเงนิสดและเอกสารแก่สถาบนัการเงนิ
อื่นที่ธนาคารแห่งประเท ไทยอนุญาต

) บ กรง ทย อ วิเตอร เ อรวสิเ ส ให้บรกิาร
บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ บริการด้านการเช่าพื้นที่
เพือ่ตดิตัง้ระบบคอมพวิเตอร์ บรกิารด้านพั นาระบบงาน และ 
ให้บริการด้านค�าปรกษาแก่องค์กรอื่นๆ ในด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเท ในองค์กร

) บ ลักทรั ย ดัการกองทนกรง ทย ประกอบ
ธุรกิจด้านหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุน และกิจการที่
ได้รบัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ 

) บ กรง ทย อด ว เ อร ประกอบธรุกจิทีป่รกษา
ทางการเงิน ให้บริการแก่ลูกค้าท้ังภาครั และเอกชน รวมท้ัง
กลุม่ลูกค้าธรุกจิของธนาคาร (ธนาคารอยูร่ะหว่างการด�าเนนิการ
จัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ)

) บ กรง ทย รกิ ลส ิง ประกอบธุรกิจให้เช่า ื้อ
และการให้เช่า ือ้แบบลสี ิง่ ส�าหรบัสงัหารมิทรพัย์ทกุประเภท 
ธรุกจิแ คเตอริง่ และเช่า ือ้สนิค้าอปุโภคและบรโิภค (ธนาคาร
อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด�าเนิน
ธุรกิจ)

 กล่ บริ ทัร่ว  หมายถง บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ
ที่ธนาคารถือหุ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตั้งแต่ร้อยละ 20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนช�าระแล้ว ่งธนาคารร่วมลงทุน
กับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
และเพื่อเอื้อประโยชน์ในเชิงกลยุทธ์ให้กับธนาคาร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านการพั นาผลิตภัณ ์ทางการเงินต่างๆ ที่จะ
ตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลายของลกูค้าธนาคาร บรษิทั
ในกลุ่มนี้ได้แก่

1) บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกอบธุรกิจ
รับประกันวินา ภัยทุกประเภท

2) บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง ด�าเนินธุรกิจให้เช่า
แบบลีส ิ่งส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิด ธุรกิจเช่า ื้อ
สงัหารมิทรพัย์ทกุชนิด ธรุกจิแ คเตอริง่ และบรกิารรถเช่าเพือ่
การด�าเนินงาน

3) บมจ.บัตรกรุงไทย(1) ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต 
และบัตรพลาสติกอื่นๆ และให้บริการสินเชื่อบุคคล 

4) บล.เคที ีมิโก้ เป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคาร
และกลุ่ม ีมิโก้ ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทนายหน้า

(1) ส�าหรับการจัดท�างบการเงิน ธนาคารได้รวม บมจ.บัตรกรุงไทย เป็นบริษัทย่อย โดยพิจารณาถงอ�านาจควบคุมต่อบริษัทตามมาตร านการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10
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ือ้ขายหลักทรพัย์ การจดัจ�าหน่ายหลกัทรัพย์ ทีป่รกษาทางการเงนิ 
และกิจการที่ได้รับอนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

5) บมจ.กรงุไทย-แอก า่ ประกนัชวีติ ประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิต 

บ นา ารกรง ทย   
รายย่อยอื่น 51

บ นา ารกรง ทย 
เนชั่นแนลมิวชวลอินเตอร์เนชันแนล
พีทีวาย ลิมิเต็ด  45
บจ.ไตรรัตนชาติ 5

บ นา ารกรง ทย  
กลุ่ม ไอบีเจ ลิส ิ่ง   49
บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  2

บ นา ารกรง ทย   
บมจ.หลักทรัพย์ ีมิโก้ 49
รายย่อยอื่น  1

บ นา ารกรง ทย   
บริษัท ทุนไพบูลย์ จ�ากัด 26  
บริษัท บุญเพิ่มพูน จ�ากัด 14  
ร้อยตรีสมบัติ พานิชชีวะ  4  
บริษัท รีพี่น้อง จ�ากัด  3  
อื่นๆ 8

มจ กร าน  
ประกัน ั

จ กร จ ลส  

มจ ั รกร

มจ กร แ ก ่า
ประกัน

จ รกั า ามปล ด ั  
กร ธรกจ รการ

จ กร ก หมา

มจ หลัก รั  
จดัการก น กร

จ กร ธรกจลส

จ กร ม ร 
ร ส ส

จ กร แ ด ร

ร สรา้ การ ห้นในกล่มธรกจ า การ น
นั ธัน า ม

(1) เดิมชื่อ บจ.กรุงไทยธุรกิจบริการ

มจ ธนา ารกร

ร ั ่ ร ั ร่ ม

100 45

100 50

100 49

100 49.45

100 50

100

ล ม ก้

รา ผู้ร่ ม น

 กล่ บริ ัทอน
หมายถง บรษิทัทีธ่นาคารลงทุน และอยู่นอกกลุ่มธุรกิจทางการ
เงิน ่งได้แสดงรายละเอียดข้อมูลไว้ในหัวข้อ ข้อมูลทั่วไปและ
ข้อมูลส�าคัญอื่น หน้า 292 
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ลัก ะการประก ธรกจ
ร สรา้ รา ด้

2561 2560
ปรั ปร ใหม่ 2559

าํนวน รอ้ยล าํนวน รอ้ยล าํนวน รอ้ยล

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,882 8.4 10,420 8.5 11,213 9.0

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 325 0.3 281 0.2 137 0.1

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,807 3.3 4,128 3.3 4,585 3.7

เงินให้สินเชื่อ 104,681 89.3 106,187 86.2 110,298 88.4

การให้เช่า ื้อและสัญญาเช่าการเงิน 936 0.8 1,808 1.5 2,957 2.4

อื่นๆ 139 0.1 62 0.0 40 0.0

 รวมรายได้ดอกเบี้ย 119,770 102.2 122,886 99.7 129,230 103.6

เงินรับฝาก 19,445 16.6 19,789 16.1 24,770 19.9

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,707 2.3 2,619 2.1 3,053 2.5

เงนิน�าส่งธนาคารแห่งประเท ไทยและสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก 9,705 8.3 9,372 7.6 9,658 7.7

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 4,093 3.5 4,193 3.4 4,756 3.8

อื่นๆ 131 0.1 50 0.0 27 0.0

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 36,081 30.8 36,023 29.2 42,264 33.9

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,689 71.4 86,863 70.5 86,966 69.7

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,493 25.2 28,638 23.2 25,931 20.8

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 5,831 5.0 4,617 3.7 3,889 3.1

 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,662 20.2 24,021 19.5 22,042 17.7

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท 3,500 3.0 3,232 2.6 6,827 5.5

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 435 0.4 929 0.8 694 0.5

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,130 0.9 2,264 1.8 3,104 2.5

รายได้จากเงินปนผล 453 0.4 415 0.4 482 0.4

รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ 0 0.0 1,636 1.3 0 0.0

รายได้จากการด�าเนินงานอื่น 4,352 3.7 3,864 3.1 4,573 3.7

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 33,532 28.6 36,361 29.5 37,722 30.3

รวมรายได้สุทธิ 117,221 100.0 123,224 100.0 124,688 100.0

หน่วย  ล้านบาท
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ลัก ะผล ั หร รการ

ผล ั สน
 สนิเ อส�า รบัลก า้บ ล ประกอบด้วย ) สนิเ อ

ทอย่อา ัย ละสินเ ออ บริ ดย ทอย่อา ัยเ น
ลัก ระกัน หรือ รวมถงโครงการพิเ ษ

เพื่อสนับสนุนผู้มีรายได้น้อยถงปานกลางให้เข้าถงสินเชื่อ
ทีอ่ยูอ่า ยั อกีทัง้ยงัช่วยขบัเคลือ่นเ รษ กจิ ด้วยรายการส่งเสรมิ
การขายสินเชื่อท่ีอยู่อา ัยส�าหรับผู้มีรายได้พอเพียงด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยพิเ ษ เป็นต้น ) สินเ อบ ล อาทิ สินเชื่อกรุงไทย
ธนวั สนิเชือ่โครงการเงนิกูอ้เนกประสงค์ สนิเชือ่เพือ่การ กษา
ในประเท และต่างประเท สินเชื่อกรุงไทย E
(เดิมชื่อสินเชื่อ ) สินเชื่อกรุงไทย

(เดิมชื่อสินเชื่อกรุงไทย E ) เป็นสินเชื่อที่ไม่มี
หลักประกัน รองรับทั้งกลุ่มลูกค้า และกลุ่มลูกค้า -

สินเช่ือกรุงไทยให้ 5 ส�าหรับพนักงานหน่วยงาน
เอกชนท่ีมีเงินเดือนผ่านธนาคาร ประกอบด้วย สินเช่ือ
อเนกประสงค์ 5 ่งเป็นสินเชื่อแบบมีก�าหนดระยะเวลา
( ) และสินเชื่อกรุงไทยธนวั 5 ่งเป็นสินเชื่อ
แบบหมุนเวียน (R )

 สินเ อ รกิ นาดเลก ส�าหรับลูกค้าธุรกิจ
ขนาดเลก็ท่ีมียอดขายไม่เกนิ 100 ล้านบาทต่อปี และวงเงนิสนิเชือ่
รวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ( E) ที่มี ักยภาพ มีความสามารถ
ในการช�าระหนี้ ให้ได้รับโอกาสเข้าถงแหล่งทุน ่งจะช่วย
สร้างงาน สร้างอาชพีและสร้างรายได้ ผลกัดนัเ รษ กจิ านราก
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารมีโครงการและ
ผลติภณั ส์นิเชือ่ท่ีพั นาขน้ส�าหรบักลุม่ E เป็นการเฉพาะ
ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับบรรษัทประกันสินเช่ือ
อตุสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ผ่านการค�า้ประกนัสนิเชือ่ให้กบั
ผู้ประกอบการ เช่น สินเช่ือ E ร้านค้าธง า
ประชารั สินเชื่อ E บัญชีเดียว สินเชื่อ

E EE 4.0 สินเชื่อ E ธุรกิจ
ท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง สินเชื่อ E
และสินเชื่อ E - เป็นต้น
และโครงการที่ร่วมมือกับบริษัทเอกชน เช่น สินเชื่อ

E อาคารพาณิชย์ สินเชื่อ E ส�าหรับคู่ค้า
ภาครั และรั วิสาหกิจ สินเชื่อ E รักกันยาวๆ
และสินเชื่อ E

 สินเ อ รกิ นาดกลาง ให้บริการลูกค้าที่มี
วงเงินรวมมากกว่า 20 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ผ่าน
ส�านักงานธรุกจิทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเท โดยธนาคารให้บรกิาร
สินเช่ือท่ีตอบสนองลูกค้าอย่างเหมาะสม ตามลักษณะธุรกิจ
ทั้งภาคการผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก การเกษตร การน�าเข้า
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2) สินเช่ือท่ีร่วมมือกับหน่วยงานราชการต่างๆ
อาทิ สนิเชือ่เพือ่การพั นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.)
สินเชื่อที่ให้แก่สถานธนานุเคราะห์ (โรงรับจ�าน�า) และโครงการ
เงินกู ้เพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยเป็นโครงการร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 สินเ อส าบันการเ งิน ละสินเ อสา า
ต่าง ระเท โดยสินเชื่อสถาบันการเงินถือเป็นส่วนหน่งใน
ธุรกรรมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน ่งธนาคารมี
ธุรกรรมด้านการก�ากับดูแลและพั นาการท�าธุรกิจกับลูกค้า
กลุ่มสถาบันการเงิน ได้แก่ สถาบันการเงินต่างประเท สาขา
และบริษทัในเครอืของสถาบนัการเงินต่างประเท ทีท่�าธรุกจิใน
ประเท ไทย รวมทัง้สถาบนัการเงนิในประเท สถาบันการเงนิ
เฉพาะกจิ ธรุกจิหลกัทรพัย์ บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทนุรวม
ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีส ิ่ง ส�าหรับสินเชื่อสาขาต่างประเท
เป็นการให้บริการด้านสินเชื่อและบริการต่างๆ ผ่านสาขา
ต่างประเท รวม 8 สาขา โดยเป็นสาขาที่ท�าธุรกรรมเต็ม
รูปแบบ 4 สาขา ได้แก่ สาขามุมไบ สาขาพนมเปญ สาขาย่อย

และส่งออก ทัง้ยงัมผีลติภัณ ส์นิเชือ่ทีอ่อกแบบเป็นการเฉพาะ
เจาะจงส�าหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อพาร์ตเมนต์ และ
ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมเพิ่มพูน
ความรู้ พร้อมกับสนับสนุนวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยพิเ ษ ให้กับ
ผู้ประกอบการ E ในการจัดท�างบการเงินที่สะท้อนผลการ
ด�าเนินงานที่แท้จริง ผ่านโครงการ E บัญชีเดียว (
A ) เพ่ือสนับสนุนนโยบายภาครั ที่ต้องการส่งเสริม
ให้ E ใช้บัญชีเดียวในการยื่นรายงานต่อกรมสรรพากร
และใช้ท�าธุรกรรมกับธนาคารพาณิชย์

 สินเ อ รกิ นาด ่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่ ทีม่ยีอดขายเกนิกว่า 1,000 ล้าน
บาท มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า 500 ล้านบาทข้นไป ให้บริการ
ด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าตามประเภทธุรกิจ
คือ กลุ ่มธุรกิจการเกษตร ธุรกิจก ่อสร ้างและพั นา
อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจบริการ และธุรกิจอุตสาหกรรม
2) กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเ ษ ที่ต้องการบริการทางการ
เงินที่มีความ ับ ้อน โดยมุ่งเน้นรูปแบบการให้บริการทางการ
เงินในลักษณะ การน�าเสนอบริการของธนาคาร
จะมุง่เน้นการตอบสนองทัง้ในรปูความต้องการด้านสนิเชือ่และ
หรือการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีความหลากหลาย การ
ปองกันความเสี่ยงด้านต่างๆ ของโครงสร้างทางการเงิน การ
ตลาด อัตราแลกเปล่ียน ความผันผวนของราคาสินค้าและ
วตัถดุบิ ทีลู่กค้าธรุกจิขนาดใหญ่พิเ ษต้องเผชญิอยูต่ลอดเวลา
เนื่องจากสภาวะทางเ รษ กิจ การเงิน และพ ติกรรมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผันผวนมากข้น

- ขยาย านลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเ ษที่มี ักยภาพ
เพือ่สร้างความเตบิโตให้กบัธนาคาร และร่วมเป็นส่วนหนง่ของ
กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนเ รษ กิจของประเท ต่อไป

- การสร้างมูลค่าเพิ่ม และน�าเสนอบริการทางการเงิน
ของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเ ษ ่งปจจุบัน

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยแีละสารสนเท ท�าให้การน�า
เสนอบริการทางการเงินมีความสะดวกแก่ลูกค้ามากข้น ลด
ความ �้า ้อนของกระบวนการสอบทานธุรกรรมระหว่างกัน

- มุง่เน้นบรกิารทางการเงิน เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าในการใช้บริการเดินบัญชีหลักกับธนาคาร (
O A )

- สนับสนุนลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่พิเ ษในการขยาย
ธุรกิจไปยังต่างประเท โดยเฉพาะประเท ในแถบภูมิภาค
เอเ ียแป ิ ก และประเท กลุ่ม

 สนิเ อ รกิ า รฐั เป็นสนิเชือ่ทีใ่ห้แก่หน่วยงาน
องค์กร และบคุลากรของภาครั และรั วสิาหกจิ ง่เป็นอกี าน
ลูกค้าส�าคัญของธนาคาร รวมถงกลุ่มชุมชนต่างๆ ได้แก่

1) สินเช่ือที่ให้โดยตรงกับหน่วยงานราชการ
และรั วิสาหกิจ

ผนกบสย.หนุน E  ประชารั และนโยบายรั  ผ่าน 5 ผลิตภัณ ์สินเชื่อ

ลงนามสนับสนุนสินเชื่อ บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์
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จังหวัดเสียมเรียบ และสาขานครหลวงเวียงจันทน์ สาขาท่ี
บริการเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ ( ) 3 สาขา
ได้แก่ สาขาคุนหมิง สาขาลอสแองเจลิส และสาขาสิงคโปร์
และสาขาทีมุ่ง่เน้นธรุกรรมในลกัษณะการระดมทนุจากแหล่งเงิน
ภายนอก 1 สาขา คือ สาขาเคย์แมน นอกจากนี้ ธนาคาร
ยงัมสี�านกังานผู้แทนจ�านวน 1 แห่ง คอื ส�านกังานผูแ้ทนย่างกุง้
ท�าหน้าที่ในการดูแลและประสานงาน อ�านวยความสะดวกแก่
ลูกค้าที่มีการค้าและการลงทุนระหว่างประเท ไทยและ
สาธารณรั แห่งสหภาพเมียนมา

รการ น
 บริการผลิต ั ต่าง ระเท ประกอบด้วย

 บริการเงินโอนระหว่างประเท ส�าหรับ
กลุ่มลูกค้าผู้ท�าธุรกิจระหว่างประเท กลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
กลุ ่มการ กษา กลุ ่มแรงงานไทยท่ีท�างานในต่างประเท
กลุ ่มชาวต่างประเท ที่อา ัยในประเท ไทย หรือท�างาน
ในประเท ไทย และหน่วยงานภาครั โดยธนาคารมีบริการ
2 ด้านหลักๆ คือ

บรกิารเงิน อนต่าง ระเท ประกอบด้วย
) บริการเงิน อนต่าง ระเท าเ ้า (  ) 

โดยธนาคารให้บริการโอนเงินเข้าบัญชีแก่ลูกค้าหรือผู ้รับ
ประโยชน์ในประเท ไทย จากธนาคารตัวแทนในต่างประเท
( ) หรือสาขาต่างประเท ของธนาคาร
โดยลูกค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีทันทีแบบ

( ) หรือรับเงินเข้าบัญชีภายในสิ้นวันท�าการ และมี
บรกิาร - แจ้งรายการเงนิโอนเข้าให้ลกูค้าทราบทาง
- เมือ่ด�าเนนิการน�าเงินเข้าบญัชใีห้แล้ว ) บรกิารเงนิ อน

ต่าง ระเท าออก (  ) โดยธนาคาร
ให้บริการโอนเงินไปต่างประเท ผ่านระบบ ไปยัง
ธนาคารตัวแทนในต่างประเท หรือธนาคารผู้รับเงินโดยตรง
เพือ่จ่ายให้ผูร้บัประโยชน์ในต่างประเท นอกจากนัน้ ธนาคาร
มบีรกิารอตัราแลกเปลีย่นอตัราพเิ ษส�าหรบัยอดเงนิโอนตัง้แต่

10,000 ข้นไป และให้บริการโอนออกไปยังต่างประเท
ได้ถง 151 สกุลเงิน ทั้งนี้ บริการโอนเงินต่างประเท ของ
ธนาคารเป็นทีย่อมรบั และน่าเชือ่ถอื สะท้อนจากรางวลั

A ( A) จากธนาคารช้ันน�า
ในต่างประเท ได้แก่ และ

บรกิารเงนิ อนด่วนผ่านระบบ  
 เป็นบริการรับเงินโอนเข้าจากต่างประเท และบริการ

โอนเงินไปต่างประเท ส�าหรับวงเงินจ�านวนไม่มากระหว่าง
บุคคลถงบุคคล ่งให้บริการผ่านเคาน์เตอร์สาขาทุกแห่ง,
เครื่อง A , E และจุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน
ที่มีสัญลักษณ์ ทั่วประเท โดยในปี 2561
ธนาคารได้เพิ่มบริการรับช�าระเงินค่าสินค้าและบริการท่ีลูกค้า
สั่ง ื้อจากระบบ - ได้แก่ A . โดย
ลูกค้าสามารถเลือกวิธีช�าระเงินผ่าน ได้

 บริการบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเท
ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจ�า และเงินฝาก
กระแสรายวัน ใน 11 สกุลเงินหลัก ส�าหรับลูกค้าท่ีมีความ
ต้องการใช้เงินตราต่างประเท หรือต้องการออมเงินในสกุล
ต่างประเท เพื่อใช้ในอนาคต รวมทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือหน่ง
ในการบรหิารความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น กลุม่ลกูค้าหลกั
คือ ผู้น�าเข้า ผู้ส่งออก ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานไป กษาต่อ
ต่างประเท ผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีการรับ-จ่ายเงินเป็นสกุลเงิน
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ต่างประเท โดยลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่สาขาทั่วประเท
และในปี 2562 ธนาคารจะเปดช่องทางการให้บริการเงินฝาก
เงินตราต่างประเท บนระบบ E เพื่อเพิ่มความ
สะดวกให้ลูกค้าสามารถท�าธุรกรรมได้ด้วยตนเองตลอด
24 ชั่วโมง ทั้งการเปดบัญชี ฝาก-ถอน และท�ารายการโอนเงิน
ไปต่างประเท

 บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท
โดยให้บริการ ณ สาขา และ E ทั่วประเท
่งธนาคารได้น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริการ เช่น

เครื่องอ่าน เครื่อง เอกสาร เพื่อลดระยะเวลา
การบริการให้สั้นและกระชับ และเพ่ือเพ่ิมความสะดวกยิ่งข้น
ลูกค้าสามารถใช้บริการส่ัง ื้อธนบัตรต่างประเท ผ่าน

E ได้ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า
ในการช�าระเงนิค่า ือ้ธนบตัรต่างประเท ธนาคารยนิดรีบัช�าระ
ด้วยบัตรเครดิต ที่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาท่ีให้บริการได้ที่เว็บไ ต์
ของธนาคาร

 บริการ ัดการทางการเงิน เป ็นบริการที่
อ�านวยความสะดวกในการบริหารจัดการทางการเงินแบบครบ
วงจร ทั้งด้านการรับเงิน การจ่ายเงิน การบริหารสภาพคล่อง
และการบริหารด้านข้อมูล ให ้แก ่ลูกค ้าองค์กรภาครั
รั วสิาหกจิ ธรุกจิขนาดใหญ่ สถาบนัการเงนิ ธรุกจิขนาดกลาง
รวมถงลูกค ้าบุคคลธรรมดา ผ ่านสาขาและช ่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้พั นาผลิตภัณ ์
และบริการจัดการทางการเงินเพิ่มเติม อาทิ

รงการ เป็นบริการน�าเงิน
ส่งคลังผ่านระบบ O ส�าหรับ
หน่วยงานราชการทั่วประเท อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุน
ธรุกรรมผ่านช่องทางสาขา และมุง่เน้นสูธ่นาคารรปูแบบ
( )

รงการ    
่งมี บจ. เป็นตัวกลางเช่ือมต่อการรับ-ส่งค�าสั่ง

(รวมทั้งจัดการด้านข้อมูลก่อนส่งค�าสั่ง) เพ่ือการหัก โอนเงิน
ค่า ือ้ขายหลกัทรพัย์ (ผ่านบรกิารโอนเงนิ

) ไปยังแต่ละธนาคารแทนบริษัทหลักทรัพย์
รงการ   (   ) 

เพื่อให้ผู้รับเงินที่ลงทะเบียน ( R
) สามารถส่งรายละเอียดรายการโอนเงิน ช�าระเงิน

ไปยังผู้จ่ายเงินที่ลงทะเบียน ( R
R ) เพื่อยืนยันท�ารายการโอนเงิน ช�าระเงิน สามารถ
รองรับได้ทั้งหน่วยงาน บริษัท และลูกค้ารายย่อย

รงการ  การแต่งตั้ง
ตวัแทนของสถาบนัการเงนิเพือ่เพิม่ช่องทางในการให้บรกิารแก่
ลูกค้าท่ีอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยสามารถฝากเงินเข้าบัญชีของ

ธนาคาร รับช�าระเงิน และเติมเงิน ตามแต่ละประเภทบริการ
ที่ A แต่ละรายขอใช้บริการกับธนาคาร

รงการ    
เป็นบรกิารท่ีช่วยให้ผูอ้อกบิล ( ) มีช่องทางในการรบัช�าระบิล
ข้ามธนาคารโดยใช้โครงสร้างพื้น านของระบบ
ง่ไม่จ�าเป็นต้องมีบญัชกีบัทกุธนาคารท่ีใช้บรกิาร ทัง้นี้ ธนาคาร

จะท�าหน้าที่รวบรวมเงินเข้าบัญชี พร้อมทั้งสรุปรายงานการรับ
ช�าระค่าสนิค้าและบรกิารให้กบัหน่วยงาน บรษิทั เพือ่ใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล

รงการ อน ่ายเงินสวัสดิการ ่งรัฐ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก
แรกเกดิ เบ้ียความพกิาร เบ้ียยังชพีผูส้งูอายุ และเงนิเดอืนทหาร
กองประจ�าการ เป็นต้น

 บริการ   เป็นการ
ให้บริการทั้งการให้สินเชื่อและบริการจัดการทางการเงินแก่
ลูกค้าแบบครอบคลุมตลอดห่วงโ ่อุปทาน ผ่านช่องทางต่างๆ
ของธนาคาร รวมถงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางธุรกิจระหว่างผู้ขายสินค้า และ
ผู้ ือ้สนิค้า โดยบรกิาร แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ
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 เป็นการให้สินเชื่อ
ระยะสัน้เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนแก่ผูข้ายสนิค้า บรกิาร ทีข่าย
ให้กับผู้ ื้อสินค้ารายใหญ่ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการด�าเนิน
ธุรกิจ

  เป็นการให้สนิเชือ่
ระยะสั้นเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนแก่ผู ้ ื้อสินค้า หรือผู้แทน
จ�าหน่ายสินค้าของผู้ขายสินค้ารายใหญ่

 บริการการ ้าระ ว ่าง ระเท ให ้บริการ
กลุ่มลูกค้าน�าเข้าและส่งออก โดยมีผลิตภัณ ์และบริการด้าน
การน�าเข้า การส่งออก หนังสือค�า้ประกนัต่างประเท และด้าน
การ ือ้-ขายสนิค้าภายในประเท ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบั
การจัดเตรียมเอกสารการค้า ก ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง อัตรา
แลกเปลีย่นและความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขน้ โดยมรีะบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยระดับมาตร านสากล มีระบบรับรองคุณภาพและรับ
ประกันระยะเวลาในการให้บริการ ( A) ให้บริการลูกค้าแบบ
รวม นูย์อย่างเตม็รปูแบบ รวมถงการให้บรกิารอย่างครบวงจร
ผ่านระบบ O เพื่อสามารถเข้าถงลูกค้าได้
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และจากการให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบข้อมูล
สารสนเท ท�าให้ธนาคารได้รับประกา นียบัตรรับรอง

มาตร าน O E 27001 : 2013 ส�าหรับระบบ
( ) และระบบ O

 ผลิต ั รกิ ตลาดเงินตลาดทน ส�าหรับ
กลุ่มลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่และธุรกิจ E กลุ่มลกูค้าหน่วยงาน
ราชการและรั วิสาหกิจ กลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน และบุคคล
รายใหญ่ ( หรือ ) โดยธนาคาร
มกีระบวนการวเิคราะห์ความเหมาะสมของลกูค้าก่อนเสนอขาย
ธุรกรรมต่างๆ ( A )
ตามข้อก�าหนดของ ธปท. เพือ่ให้แน่ใจว่าธรุกรรมทีธ่นาคารเสนอ
นั้นมีความเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า และลูกค้ามี
ความเข้าใจธุรกรรมและความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้อง ่งผลิตภัณ ์
และบรกิาร ประกอบด้วย การ ือ้ขายเงนิตราต่างประเท ทนัที
และล่วงหน้า พันธบัตรรั บาลและตราสารหนี้เอกชน อนุพันธ์
ทางการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและ
ด้านอัตราดอกเบ้ียท้ังระยะสั้นและระยะยาว เช่น ธุรกรรม

O ธรุกรรม R ( R ) ธรุกรรม
R ( R ) ธุรกรรม

R O และหุ้นกู้อนุพันธ์ ( )
รวมถงให้ค�าปรกษาทางการเงินท่ีเหมาะสมแก่ลูกค้าแต่ละราย
นอกจากนั้น ธนาคารมีผลิตภัณ ์เพื่อปองกันความเสี่ยงด้าน
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ราคาสินค้าโภคภัณ ์ ( ) ส�าหรับลูกค้า
ทีท่�าธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัราคาสนิค้าโภคภณั ์ และเพิม่ช่องทาง
การให้บริการ ื้อขายเงินตราต่างประเท ผ่านอินเตอร์เน็ต
( ) เพื่อให้ลูกค้ามีความคล่องตัวในการ
บริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มข้น

 ผลติภณั ธ์รุกจิวาณิชธนกจิและธรุกจิตราสารหนี้
เป็นการให้บริการด้านการระดมทุนหรือท�าธุรกรรมเกี่ยวกับ
ตลาดทุน ( E ) โดยธนาคาร
เป ็นตัวกลางระหว ่างผู ้ต ้องการเงินทุนและนักลงทุน
ให้บริการด้านการจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัดจ�าหน่าย
หลักทรัพย์ (A และ ) และบริการด้าน
การเป็นทีป่รกษาทางการเงนิ ( A ) ผ่านเครอืข่าย
สาขาและ านลูกค้าของธนาคาร โดยปี 2561 ธนาคารเป็น
ผู้จัดจ�าหน่ายและผู้รบัประกนัการจดัจ�าหน่ายตราสารหน้ีท้ังระยะสัน้
และระยะยาว ให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทในประเท
และต่างประเท อย่างหลากหลาย รวมถงทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ่งประสบความส�าเร็จในการ
จดัจ�าหน่ายเป็นอย่างมาก อาทิ ธนาคารเข้าร่วมเป็นผูจ้ดัการ
การจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเพ่ิมทุนของกองทุนรวมโครงสร้าง
พืน้ านโทรคมนาคม ดจิทิลั มลูค่าเสนอขายรวม53,236 ล้านบาท
และกองทนุรวมเพือ่อนาคตของประเท ไทย (

) มูลค่าเสนอขาย 44,700 ล้านบาท นอกจากนี้ ธนาคาร
ยังเปดตัวระบบ ่งเป็น
ระบบการจอง ื้อหลักทรัพย์ผ่านเว็บไ ต์ได้ด้วยตัวเอง

ทั้งนี้ ในปี 2561 ธนาคารได้รับรางวัล 9 รางวัลจาก
4 นิตยสารทางการเงินช้ันน�าของโลกจากการเป็นผู้จัดการ
การจัดจ�าหน่าย และผู้รับประกันการจัดจ�าหน่าย ดังนี้

1. นิตยสาร A A

A 2018 จ�านวน 3 รางวัล
1.1 

A 2018 จากการเป ็นผู ้รับประกัน
การจัดจ�าหน่ายหุ้นกูข้องบรษิทั ไทยเบ เวอเรจ จ�ากดั (มหาชน)
มูลค่าเสนอขายรวม 77,000 ล้านบาท

1.2  
A 2018 จากการเป็นผู้จัดจ�าหน่ายหุ้นกู้

สกุลเงินบาทของบริษัท อีดีแอล เจเนอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
มูลค่าเสนอขายรวม 13,660 ล้านบาท

1.3 E
O R A 2018 จาก
การเป็นผู ้จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มทุนของ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้น านโทรคมนาคม ดิจิทัล

2. นติยสาร R A AA 2018 จ�านวน 1 รางวลั
โดยได ้รับรางวัล
จากการเป็นผู ้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ ้นกู ้ของบริษัท
ไทยเบ เวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

3. นิตยสาร A A 2018
จ�านวน 3 รางวัล

3.1 -
จากการเป็นผู ้จัดการการจัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนเพิ่มทุน
ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้น านโทรคมนาคม ดิจิทัล

3.2 
จากการเป็นผู ้รับประกันการจัดจ�าหน่ายหุ ้นกู ้ของบริษัท
ไทยเบ เวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

3.3 จากการเป็น
ผู ้ จั ดจ� าหน ่ ายหุ ้ นกู ้ สกุล เงินบาทของบริษัท อีดี แอล
เจเนอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)
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4. นิตยสาร A A A A
2018 จ�านวน 2 รางวัล

4.1 จากการเป ็น
ผู ้จัดจ�าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ืออนาคตของ
ประเท ไทย ( )

4.2 จากการเป็นผู้จัดจ�าหน่าย
หุ้นกู ้สกุลเงินบาทของบริษัท อีดีแอล เจเนอเรช่ัน จ�ากัด
(มหาชน)

นอกจากนี้ ธนาคารได้รับความไว้วางใจให้เป็น
ผูจ้ดัจ�าหน่ายและจัดการการแลกเปลีย่นพันธบตัร (

) กบัส�านกังานบรหิารหนีส้าธารณะ กระทรวงการคลงั
่งประสบความส�าเร็จอย่างดีเลิ โดยมูลค่าที่รับแลกเปลี่ยน

พันธบัตร เท่ากับ 100,000 ล้านบาท
งานธุรกิจวาณิชธนกิจและธุรกิจตราสารหนี้มีบทบาท

มากข้นตามความประสงค์ของลกูค้าทีห่ลากหลาย อาทิ การเพิม่
มลูค่าให้แก่กิจการ การจดัหาเงนิทุน การจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื
รวมถงการแนะน�าแผนงานทีเ่หมาะสมกบัสภาวะการแข่งขนัใน
อตุสาหกรรม ทิ ทางดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น และภาวะทาง
เ รษ กิจภายในประเท และต่างประเท ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ โดยธนาคารและบริษัท
ในเครือ

 บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
1. บริการผ่านเคร่ือง A A และ

เครื่องบริการอัตโนมัติ เปดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ง่นอกจากจะสามารถใช้บริการฝาก ถอน โอนเงนิตามปกตแิล้ว

ยังสามารถเติมเงิน ( ) บัตร E-
บัตร E ค่าโทร ัพท์เครือข่ายต่างๆ การ ื้อพันธบัตร
รั บาล รวมถงการสมัครใช้บริการต่างๆ เช่น สมัครใช้บริการ

E สมัครใช้บริการ A สมัครบริการ
หกับญัชีอัตโนมตัิ ขอข้อมลูเครดติ หรอืขอรายการเคลือ่นไหวทาง
บญัชแีบบย่อ ( ) เป็นต้น และบรกิารเสริมพเิ ษ
อาทิ บรกิารแปลงค่าสกลุเงนิให้กบัลกูค้าผูถ้อืบตัรต่างประเท
บริการ ื้อ-จองสลากกินแบ่งรั บาลล่วงหน้า ลงทะเบียน

และบริการจ่ายค่าปรับจราจร ทั้งนี้ เครื่อง A
ของธนาคารสามารถรองรับบตัรทีม่ตีราสญัลกัษณ์ , ,

, , A E , , A
(A ) และบัตร - อืน่ๆ รวมทัง้
รองรับการท�ารายการได้หลากหลายภาษา ได้แก่ ภาษาไทย
อังก ษ จีน ญี่ปุน และเมียนมา นอกจากนั้น ธนาคารยังมี
เครื่อง ( ) เป็นเครื่องที่ให้บริการ
หลักเช่นเดียวกับสาขาในรูปแบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
การท�างานผ่านระบบ ง่เจ้าหน้าทีจ่ะสามารถ
ให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ อีกทั้งจะมีความปลอดภัยในการ
พิสูจน์ตัวตนของลูกค้าผ่านเคร่ืองอ่านชิปจากบัตรประชาชน

ปจจุบัน ธนาคารเปดให้บริการ 2 จุด คือ สาขาสยาม
พารากอน และสาขาเ ็นทรัลลาดพร้าว

2. บรกิาร E และA
เปาตุง และ เปาตุงพลัส ในปี 2561 ธนาคารพั นา

แอปพลเิคชนั E เพือ่ตอบโจทย์ความต้องการของ
ลกูค้าอย่างครบวงจรภายในแอปพลเิคชนัเดยีว โดยพั นาการ
ท�างานของแอปพลิเคชันให้มีความรวดเร็วข้น ใช้งานง่ายข้น
ไม่ ับ ้อน มีความปลอดภัยและเสถียรมากข้น ่งสามารถ
โอน เติม จ่ายกับหน่วยงานภาครั และบริษัทเอกชนได้อย่าง
ครอบคลมุและมจี�านวนมากท่ีสดุ นอกจากนี้ ยงัมคีณุสมบตัเิด่น
อีกหลายประการ เช่น บริจาคเงินออนไลน์ ( - )
หรือ กรุงไทย เติมบุญ บริการ ื้อ-จองสลาก บริการจอง ื้อ
หลักทรัพย์ออนไลน์ ( ) และ
บริการ ื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองรอง นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
แอปพลเิคชัน่ เปาตงุ ส�าหรบัร้านค้าทีร่บัช�าระด้วย R
จาก ของทุกธนาคารตามมาตร านของ
ธนาคารแห่งประเท ไทย ง่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้ร้านค้า
ในการบริหารจัดการทางการเงินให้ง่าย สะดวก และปลอดภัย
ยิ่งข้น ด้วยคุณสมบัติหลัก คือ ได้รับเงินเข้าบัญชีทันทีโดย
ไม่ยุ่งยากและเสียเวลารับหรือทอนเงิน และบริการแจ้งเตือน
( ) ทนัทีเมือ่ได้รบัเงนิ โดยร้านค้าสามารถตรวจสอบ
ยอดเงิน วันและเวลารับเงิน รวมถงชื่อผู้โอนได้ นอกจากนี้
เปาตุงมีคุณสมบัติอื่นที่โดดเด่น ได้แก่ สามารถดูสรุปยอดขาย
และรายละเอียดแต่ละรายการได้ทุกวัน สามารถสร้าง R

ได้เองผ่านแอปพลิเคชัน โดยสามารถสร้างแบบระบุ
จ�านวนเงนิและไม่ระบุจ�านวนเงนิได้ และใช้แอปพลเิคชนัได้กบั

และ มากกว่า 1 เครื่อง นอกจากนี้
ยังมีบริการแอปพลิเคชัน เปาตุงพลัส ส�าหรับเจ้าของกิจการ

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 061



ที่มีร้านค้าหลายร้าน หรือมีสาขาย่อย โดยเจ้าของกิจการ
หรือผู้บริหารสามารถดูสรุปยอดขายและจ�านวนรายการรวม
ของทุกร้านค้าย่อยได้ทุกวันและย้อนหลัง ทั้งยังสามารถแบ่ง
ค่าบริหารจัดการจากรายรับของร้านค้าย่อยมาที่บัญชีของ
เจ้าของธุรกิจหรือผู้บริหารได้โดยอัตโนมัติ ่งธนาคารกรุงไทย
เป็นธนาคารแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีบริการในรูปแบบนี้

 ผ ลิตภัณ ์ กอง ทุน ธนาคาร โดย บมจ .
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ( A ) ให้บริการด้าน
กองทนุรวม กองทนุส่วนบคุคล กองทนุส�ารองเลีย้งชพี กองทนุ
โครงสร้างพืน้ าน และอสังหารมิทรพัย์ โดยเน้นการจดัจ�าหน่าย
ผลิตภัณ ์กองทุนรวมที่มีความหลากหลายเพ่ือเป็นทางเลือก
ให้กับนักลงทุน มีทั้งกองทุนตราสารหนี้ในประเท และ
ต่างประเท กองทุนหุ้น กองทุนผสม (หุ้น-ตราสารหนี้) และ
กองทุนต่างประเท ทั้ง และ E เป็นต้น

 ผลิตภัณ ์ประกันชีวิตและประกันวินา ภัย
ธนาคารด�าเนนิธรุกจินายหน้าประกนัชวีติและประกนัวนิา ภยั
ผ่านบริษัทในเครือ ได้แก่ บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต
น�าเสนอผลิตภัณ ์ประกันชีวิต บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
น�าเสนอผลิตภัณ ์ประกันวินา ภัย โดยธนาคารน�าเสนอ
ผลติภณั ด์งักล่าวผ่านช่องทางจดัจ�าหน่ายต่างๆ ของธนาคาร
เช่น สาขา ส�านกังานธรุกจิ หน่วยงานในสายงานธรุกจิขนาดใหญ่
และสายงานธุรกิจภาครั

 ผลิตภัณ ์บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล โดย
บมจ.บัตรกรุงไทย ( ) มีผลิตภัณ ์และโครงการที่ส�าคัญ
ได้แก่ บัตรเครดิต สินเช่ือบุคคล ภายใต้ช่ือ สินเชื่อ
อเนกประสงค์ และสินเชื่อพร้อมใช้ RO
โดยอา ัยเครือข่ายสาขาทั่วประเท เป็นผู้แนะน�าผลิตภัณ ์
และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับ านลูกค้าของธนาคาร
่งมี R และบริการผ่านช�าระสินค้า

เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งยังมี
โมบายแอปพลิเคชัน ที่สร้างความสะดวก และ
ประสบการณ์ที่ดีเหนือความคาดหมายให้แก่สมาชิก

 ผลิตภัณ ์เช่า ื้อและเช่าแบบลีส ิ่ง ส�าหรับ
ลกูค้ากลุม่ธรุกจิ โดยเฉพาะกลุม่ธรุกจิอตุสาหกรรมและก่อสร้าง
และกลุ่ม E ผ่านทาง บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง

 บรกิารนายหน้าค้าหลกัทรพัย์ โดย บล.เคที มีโิก้
่งประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ได้แก่ การเป็นนายหน้า ื้อขาย

หลักทรัพย์ เป็นตัวแทน ื้อขายสัญญา ื้อขายล่วงหน้า ยืมและ
การให้ยืมหลักทรัพย์ ลงทุนในหลักทรัพย์และค้าหลักทรัพย์
จัดจ�าหน่ายหลักทรพัย์ เป็นทีป่รกษาทางการเงนิ ือ้ขายหลักทรัพย์
ต่างประเท ออกและจ�าหน่ายใบส�าคญัแสดงสทิธอินุพนัธ์และ
ตราสารอนุพันธ์ เป็นที่ปรกษาการลงทุนและตัวแทน ื้อขาย
หน่วยลงทุน รวมถงจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ผลการดา นน าน
ระ ธนา าร า

กําไรสุทธิ ต

สินเชื่อ ต

เงนิ าก ต

10.42%

4.13%

5.73%

รายงาน ร จา 2561062



า ะ ลาดการแ ่ นั และ ัก า ในการ
แ ่ ัน

า ะธรกจและการแ ่ ัน ธนา าร า
ในป

ปี 2561 ธรุกจิธนาคารพาณชิย์ได้รบัผลบวกจากภาวะ
เ รษ กิจที่ปรับตัวดีข้น ตามการ นตัวของเ รษ กิจโลก ่ง
ท�าให้การส่งออกและการท่องเที่ยวยังขยายตัวในเกณ ์ดี
ขณะทีก่ารบรโิภคและลงทุนภาคเอกชนกข็ยายตวัดขีน้ สนบัสนนุ
ให้รายได้หลักของธุรกิจธนาคารพาณิชย์เติบโต อย่างไรก็ดี
ธนาคารพาณชิย์ยังคงเผชญิความท้าทายหลายด้าน โดยเฉพาะภาวะ
การแข่งขนัสงู ทัง้แรงกดดนัจากสถาบนัการเงินและมใิช่สถาบัน
การเงิน ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและพ ติกรรม
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ่งส่งผลต่อธุรกรรมบางด้านของธนาคาร

และธรุกจิของลกูค้า ท่ามกลางภยัคมุคามทาง ทีร่นุแรงขน้
ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย์ยังต้องปรับตัวรับการเปลี่ยน
โครงสร้างระบบการช�าระเงินของประเท และการเคลื่อนสู่
สังคมไร้เงินสด ( ) จงเห็นธนาคารพาณิชย์
หลายแห่งเน้นลงทุนด้านเทคโนโลยี น�าเสนอและกระตุ้นให้
ลูกค้าใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์มากข้น พั นา
แอปพลเิคชนัส�าหรับ รวมถงวิธกีารยนืยนัตวัตน
ของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลทางชีวภาพ ( ) ปรับเปลี่ยน
องค์กรและกลยทุธ์ด้านบคุลากร ปรบัลดจ�านวนสาขาและจบัมอื
กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อครองทั้ง E มากข้น
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ยังต้องเตรียมพร้อมรองรับ
ก ระเบียบของทางการ โดยเฉพาะมาตร านการบัญชีใหม่
R 9 โดยผลการด�าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียน

ในประเท สรุปได้ดังนี้
 สนิเชือ่ (หลงัหักรายได้รอตดับัญชี) ขยายตวัร้อยละ

5.73 เร่งข้นจากร้อยละ 4.62 ในปีก่อน น�าโดยสินเชื่อรายย่อย
โดยเฉพาะสินเชื่อเช่า ื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย

 เงินฝาก เพิ่มข้นร้อยละ 4.13 ต่อเนื่องจากที่
ขยายตวัร้อยละ6.27 ในปีก่อน โดยเฉพาะจากเงนิฝากออมทรพัย์
และกระแสรายวัน ( A A)

 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ เพิ่มข้นร้อยละ 3.21 เร่งข้น
จากร้อยละ 2.69 ในปีก่อน ตามการเติบโตของสินเชื่อ

 อัตราส่วนรายได้ดอกเบ้ียสุทธิต่อสินทรัพย์ที่
ก่อให้เกิดรายได้ ( : ) ลดลงเล็กน้อย
จากร้อยละ 2.83 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 2.79 สอดคล้องกบัภาวะ
ดอกเบี้ยต�่า และการแข่งขันสูง

 รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ียสุทธิ เพ่ิมข้นร้อยละ 2.50
่งเป็นอัตราที่ชะลอลงจากร้อยละ 2.95 ในปีก่อน โดยเป็นผล

จากการปรับลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ที่ร้อยละ 5.48 ตามการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ผ่านช่องทาง เป็นส�าคัญ แม้ได้รับการชดเชยบางส่วน
จากการเติบโตของรายได้จากการด�าเนินงานอ่ืนๆ ก�าไรสุทธิ
จากเงินลงทุน และก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและการ
ปริวรรตเงินตราต่างประเท

 เพิ่มข้นร้อยละ 4.14 เทียบกับปีก่อน
ที่เพิ่มข้นร้อยละ 12.59 ขณะที่สัดส่วน อยู่ที่
ร้อยละ 1.48 สูงกว่าร้อยละ 1.46 ในปีก่อนเล็กน้อย จากลูกค้า
บางกลุ่มที่ยัง นตัวเปราะบาง โดยเฉพาะ E

 ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย
คุณภาพ ( ) เพิ่มข้นเป็นร้อยละ 147.37 จาก
ร้อยละ 136.69 ในปีก่อน ตามการเพิม่ความแขง็แกร่งของระดบั

สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานอย่าง
ระมัดระวังเพื่อรองรับความผันผวนของเ รษ กิจในอนาคต
รวมถงการเตรียมพร้อมรองรับมาตร านการบัญชีใหม่ R 9

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 063



ัก า ในการแ ่ ัน ธนา ารกร
ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ท่ีมี

ักยภาพในการแข่งขันอยู่ในระดับช้ันน�าของระบบธนาคาร
พาณิชย์ไทย โดยจุดแข็งส�าคัญที่สนับสนุน ักยภาพในการ
แข่งขันของธนาคาร ได้แก่

 เป็นรั วสิาหกจิช้ันดทีีภ่าครั เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่
ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านความมั่นคง

 มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในระดับต้นๆ ของระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทย ท้ังด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก
รองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคตได้

 มี านลูกค้ากว้างและมคีวามสัมพนัธ์อนัดกีบักลุม่
ลกูค้าต่างจงัหวดั จงสามารถรองรบัการขยายตวัของเ รษ กจิ
ในต่างจังหวัดได้เป็นอย่างดี ่งรวมถงโครงการ EE และการ
เติบโตของการค้าชายแดน

 มี านลูกค้ากว้างและมคีวามสัมพนัธ์อนัดกีบักลุม่
ลกูค้ารั บาลและรั วสิาหกจิ ส่วนหน่งจากการมบีทบาทส�าคญั
ในการสนับสนุนนโยบายของภาครั เสมอมา อาทิ การวาง
โครงสร้างพื้น านอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมท่ัวประเท และ
การขับเคล่ือนประเท ไทยสู่สังคมไร้เงินสด ทั้งนี้ ธนาคาร
สามารถใช้ านลูกค้ารวมถงข้อมูลขนาดใหญ่ ( ) ของ
หน่วยงานภาครั มาต่อยอดและสนับสนุนธุรกิจในอนาคตได้
โดยเฉพาะใน 5 E หลัก ่งได้แก่ กลุ่มหน่วยงาน
ภาครั กลุ่มการช�าระเงิน กลุ่มการรักษาพยาบาลและสุขภาพ
กลุ่มสถาบันการ กษาและนักเรียน และกลุ่มระบบขนส่ง
( )

 มีการปรับปรุงและพั นาองค์กรอย่างต่อเน่ือง
ท�าให้ธนาคารสามารถก้าวทันปจจัยแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจ
ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ อาทิ สามารถปรบัปรงุกระบวนการ
ภายในให้มีประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณ ์และ
บรกิารทีต่รงตามความต้องการของลกูค้า มแีนวทางการพั นา
ด้าน ท่ีชัดเจนและครอบคลุมการผนวก
นวตักรรมต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง รวมถงมกีารพั นาระบบ

ของธนาคารให้มีความเสถียรและปลอดภัยเพื่อให้สามารถ
รองรับธุรกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดข้นและเพ่ิมข้นในอนาคต
นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งพั นาทักษะบุคลากรให้มีความยืดหยุน่
และสามารถท�างานได้หลากหลายมากขน้ ( - )
พร้อมก้าวสู่การเป็น อย่างเต็มตัว

 ด�าเนนิงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม ค�านงถงผูม้ส่ีวน
เกีย่วข้องทกุภาคส่วน ภายใต้หลกับรรษทัภบิาล การก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี รวมถงการป ิบัติตามก เกณ ์และก หมาย
ตลอดจนการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ
( ) ส่วนหน่งสะท้อนจากความมุ่งมั่นในการ
ด�าเนิน โครงการกรุงไทยคุณธรรม อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง

 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน เพิ่มข้นร้อยละ 6.54
จากปีก่อนทีเ่พิม่ขน้ร้อยละ 3.05 ตามการลงทนุในระบบ การ
พั นาและกระตุน้ตลาดด้านผลติภณั แ์ละบรกิารทาง
รวมถงโครงการอื่นๆ ที่จะสนับสนุนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ใน
อนาคต ท�าให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อรายได้
จากการด�าเนินงานสุทธิ ( - - ) เพ่ิมข้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 46.74 จากร้อยละ 45.17 ในปีก่อน

 ก�าไรสทุธิ เพิม่ขน้ร้อยละ 10.42 จากทีล่ดลงร้อยละ
7.22 ในปีก่อน ตามการเติบโตของรายได้ และโดยเฉพาะการ
ตั้งส�ารอง ที่ลดลงร้อยละ 13.16 ่งส่งผลให้ ROE เพิ่มข้นมา
อยู่ที่ระดับร้อยละ 9.31 จากร้อยละ 8.93 ในปีก่อน และ ROA
เพิ่มข้นจากร้อยละ 1.06 เป็นร้อยละ 1.12

 เงินกองทุนรวม เพิ่มข้นร้อยละ 3.81 ส่งผลให้
R อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 17.88

และ 1 R อยู่ที่ร้อยละ 15.04 ่งสูงกว่าเกณ ์ขั้นต�่า
ที่ทางการก�าหนดไว้อยู่มาก 

แน น้ม า ะธรกจและการแ ่ ัน ธนา าร
า ในป

ในปี 2562 เ รษ กิจไทยจะยังมีแนวโน้มขยายตัว
จากปจจัยหนุนของอุปสงค์ในประเท ตลอดจนความคืบหน้า
ในการลงทุนโครงสร้างพ้ืน านภาครั และโครงการพั นาระเบยีง
เ รษ กจิพเิ ษภาคตะวนัออก (EE ) ง่จะส่งผลต่อเนือ่งสูก่าร
ลงทนุภาคเอกชน และส่งผลดต่ีอการขยายสนิเชือ่และธรุกรรม
การเงินอื่นๆ ของธนาคารพาณิชย์ท่ามกลาง านะการเงินที่ยัง
แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม ปี 2562 จะยังเป็นปีแห่งความท้าทาย
โดยเฉพาะจากการแข่งขันสูงและในมิติใหม่ๆ โดยธนาคาร
พาณิชย์จะยังคงเดินหน้าสู่ อาทิ การปล่อย
สินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ( ) และการปรับ
รูปแบบสาขาที่ตอบสนองลูกค้ายุค เฉพาะกลุ่มมากข้น
ขณะเดียวกัน ธนาคารพาณิชย์จะเผชิญการแข่งขันจากผู้เล่น
อื่นๆ เช่น กลุ่ม กลุ่ม และกลุ่ม -
่งมีความคล่องตัวมากกว่า และอยู่ภายใต้ก กติกาที่ต่างจาก

ธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ ธปท. เปดเสรีการประกอบธุรกิจ
โอนเงนิระหว่างประเท มากขน้ กดดันให้ค่าธรรมเนยีมโอนเงนิ
มีแนวโน้มลดลง อีกทั้งธนาคารพาณิชย์ต้องป ิบัติตาม
ก ระเบียบของทางการ เช่น การบังคับใช้มาตรการ ที่จะ
เข้มงวดข้นส�าหรับสินเชื่อที่อยู่อา ัยตั้งแต่เดือนเมษายน 2562
เป็นต้นไป การเตรียมพร้อมส�าหรับมาตร านการบัญชีใหม่
R 9 ขณะทีย่งัคงต้องตดิตามคณุภาพสนิเชือ่ในบางกลุม่ลกูค้า

อย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะลกูค้า E และรายย่อย ทีอ่าจมคีวาม
เปราะบางสงูจากความผันผวนของภาวะเ รษ กจิการเงนิ

รายงาน ร จา 2561064



ธนา ารกร
ปนธนา าร า
นาดใหญ่

ม ัก า ในการแ ่ ัน
ู่ในระดั ันนา ระ

ธนา าร า

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 065



ารา ปร สน รั สน น าก และสา า
ธนา าร า จด ะ นในประ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สน รั สน ส ธ น าก สา า

าํนวน
(ล้านบาท)

ส่วน บ่ง 
ตลาด

(รอ้ยล )

าํนวน
(ล้านบาท)

ส่วน บ่ง 
ตลาด

(รอ้ยล )

าํนวน
(ล้านบาท)

ส่วน บ่ง 
ตลาด

(รอ้ยล )

าํนวน
( ห่ง)

ส่วน บ่ง 
ตลาด

(รอ้ยล )

1. ธนาคารกรุงเทพ 3,008,242 17.32 1,875,908 15.90 2,262,490 17.83 1,163 17.37 

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 2,860,127 16.46 2,022,277 17.14 2,156,936 16.99 1,109 16.57 

3. ธนาคารกรุงไทย 2,656,181 15.29 1,823,362 15.46 2,042,948 16.10 1,120 16.75 

4. ธนาคารกสิกรไทย 2,641,150 15.20 1,752,325 14.85 1,991,423 15.69 961 14.36 

5. ธนาคารกรุง รีอยุธยา 2,049,902 11.80 1,502,571 12.74 1,420,893 11.20 665 9.93 

 รว นา าร นาด ่ 13,215,602 76.07 8,976,443 76.09 9,874,691 77.80 5,019 74.98 

1. ธนาคารธนชาต 984,124 5.67 679,939 5.76 753,945 5.94 515 7.69 

2. ธนาคารทหารไทย 888,151 5.11 652,714 5.53 649,575 5.12 417 6.23 

3. ธนาคารยูโอบี 525,142 3.02 372,178 3.15 405,299 3.19 152 2.27 

 รว นา าร นาดกลาง 2,397,417 13.80 1,704,831 14.45 1,808,819 14.25 1,084 16.19 

1. ธนาคาร ีไอเอ็มบี ไทย 350,377 2.02 209,094 1.77 185,215 1.46 85 1.27 

2. ธนาคารเกียรตินาคิน 295,137 1.70 220,160 1.87 182,206 1.44 66 0.99 

3. ธนาคารทิสโก้ 290,700 1.67 225,559 1.91 195,216 1.54 61 0.91 

4. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เ ้าส์ 238,658 1.37 158,118 1.34 168,171 1.33 131 1.96 

5. ธนาคารไอ ีบี ี (ไทย) 199,700 1.15 106,306 0.90 102,142 0.80 22 0.33 

6. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 151,860 0.87 32,449 0.28 61,351 0.48 1 0.01 

7. ธนาคาร ูมิโตโม มิต ุย ทรัสต์ (ไทย) 76,731 0.44 50,776 0.43 20,337 0.16 1 0.01 

8. ธนาคารแห่งประเท จีน (ไทย) 50,266 0.29 34,740 0.29 29,417 0.23 9 0.13 

9. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 50,130 0.29 42,391 0.36 42,133 0.33 209 3.12 

10. ธนาคารเอเอ็นแ ด (ไทย) 33,056 0.19 18,256 0.15 10,259 0.08 1 0.01 

11. ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ 22,318 0.13 17,721 0.15 12,137 0.10 5 0.07 

 รว นา าร นาดเลก 1,758,932 10.13 1,115,569 9.46 1,008,583 7.95 591 8.83 

 รวมทั้งสิ้น 17,371,951 100.00 11,796,843 100.00 12,692,093 100.00 6,694 100.00 

ที่มา: ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเท ไทย
หมายเหตุ: หลักการการแบ่งขนาดธนาคารพาณิชย์ ตามธนาคารแห่งประเท ไทย ดังนี้
 1. ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ 10
 2. ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลาง ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ 2.5 ถงร้อยละ 10
 3. ธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็ก ได้แก่ ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ 2.5
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แหล่ มา น น และการให้กู้ ม

หน่วย  ล้านบาท

ธัน า ม ธัน า ม ม ลด
ป

าํนวน รอ้ยล าํนวน รอ้ยล รอ้ยล

เงินรับฝาก 2,039,602 74.5 2,070,875 72.6 (1.5)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 157,396 5.7 228,691 8.0 (31.2)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 95,205 3.5 110,626 3.9 (13.9)

อื่นๆ 132,859 4.8 149,799 5.2 (11.3)

รวมส่วนของเจ้าของ

 - ส่วนของบริษัทใหญ่ 305,875 11.2 287,861 10.1 6.3

 - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 8,266 0.3 6,358 0.2 30.0

รว 2,739,203 100.0 2,854,210 100.0 (4.0)

  แหล่ มาและใ ้ ป น น สา ัญ

 แหล่ มา น น

หน่วย  ล้านบาท

สินเชื่อ ล เงนิ าก าํ นกตา
ร ย เวลาท่ีเหลือของสัญญา

าะธนา าร

ธัน า ม ธัน า ม ม ลด
ป

าํนวน รอ้ยล าํนวน รอ้ยล รอ้ยล

เงินให้สินเชื่อ

 - ไม่เกิน 1 ปี 666,981 34.2 621,159 33.3 7.4

 - มากกว่า 1 ปี 1,281,767 65.8 1,244,324 66.7 3.0

หัก รายได้รอตัดบัญชี (46) (0.0) (87) (0.0) (47.1)

รว เงิน ้สินเ อ 1,948,702 100.0 1,865,396 100.0 4.5

เงินรับฝาก

 - ไม่เกิน 1 ปี 2,019,315 98.8 1,944,758 93.8 3.8

 - มากกว่า 1 ปี 23,633 1.2 128,836 6.2 (81.7)

รว เงินรับ าก 2,042,948 100.0 2,073,594 100.0 ( )

* ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
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การ ราะหและ า ธ า า จดัการ
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ราะหการดา นน านและ านะ า การ น
า ะ ร กจและ สาหกรรม มผล ่ การ

ดา นน าน
เ รษ กิจไทยปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง จากแรง

ขับเคลื่อนของภาคการส่งออกที่เติบโตตามการ นตัวของ
เ รษ กิจโลก ขณะเดียวกันภาคการท่องเที่ยวยังขยายตัวได้ดี 
แม้แผ่วลงบ้างตามจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนที่ชะลอลง ขณะที่
การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวดีข้น โดยเฉพาะจากยอดขาย
รถยนต์ที่เพิ่มข้นมากหลังข้อจ�ากัดจากมาตรการรถคันแรก
ทยอยหมดลง ทัง้นี ้การขยายตวัของการส่งออกและการบรโิภค
ภาคเอกชนส่งผลให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุน
ภาคเอกชนขยายตัวตาม นอกจากนัน้ การใช้จ่ายภาครั ยงัขยายตวั
ในเกณ ์ดีทั้งรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจ�า อย่างไรก็ดี 
เ รษ กิจไทยในปี 2561 ยังคงเผชิญความเสี่ยงจากความไม่
แน่นอนของผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรั  กับ
จีน รายได้ครัวเรือนภาคเกษตรที่เติบโตในระดับต�่าและแรง
กดดันจากหนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง

นอกเหนือจากความท้าทายด้านเ รษ กิจแล้ว 
การแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นข้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพ ติกรรมผู้บริโภค และการ
เปลี่ยนผ่านสู่   และสังคมไร้เงินสด (  

) ในวงกว้างมากข้น เป็นปจจัยท่ีอาจส่งผลต่อรายได้
และรปูแบบการด�าเนนิธรุกิจของธนาคารและลูกค้า  นอกจากน้ี 
ธนาคารยังต ้องเผชิญกับความเสี่ยงอาชญากรรมด ้าน
เทคโนโลยีสารสนเท ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้น รวมถงเกณ ์การ
ก�ากับและก ระเบยีบที่เข้มข้น เช่น  R 9 ง่ส่งผลใหธ้นาคาร
มีต้นทุนด�าเนินงานที่สูงข้น อย่างไรก็ดี ธนาคารกรุงไทยได้
เตรยีมความพร้อมและก�าหนดแผนป บัิตกิารต่างๆ เพือ่รองรบั
ความท้าทายดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่องแล้ว

า ร มการ ปล นแปล านะ า การ น
และผลการดา นน าน ธนา าร ปร กั

สาหกรรม (ใช้งบการเงินเฉพาะธนาคารเพื่อให้สอดคล้อง
กับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ่ง ธปท. น�าเสนอข้อมูลตาม
งบการเงินเฉพาะเท่านั้น)

สินเ อ (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ขยายตัว
ร้อยละ 4.47 ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เร่งข้นร้อยละ 5.73 
โดยภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัวจากสินเชื่อรายย่อย 
โดยเฉพาะสินเชื่อเช่า ื้อรถยนต์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย

เงิน าก ลดลงร้อยละ 1.48 ในขณะที่ค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรมเพิ่มข้นร้อยละ 4.13 ต่อเน่ืองจากท่ีขยายตัว
ร้อยละ 6.27 ในปีก่อน โดยเฉพาะจากเงินฝากออมทรัพย์และ
กระแสรายวัน ( A A) 
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เป็นร้อยละ 47.63 ่งเป็นไปในทิ ทางเดียวกันกับค่าเฉลี่ย
อตุสาหกรรมที ่ - -  เพิม่ขน้มาอยู่ทีร้่อยละ 46.74 
จากร้อยละ 45.17 ในปีก่อน

ก�า รสท  ิ เพิม่ขน้ถงร้อยละ 17.77 สงูกว่า
ค่าเฉลีย่อตุสาหกรรมท่ีเพิม่ขน้ร้อยละ 10.42 ตามการเตบิโตของ
รายได้ และโดยเฉพาะการตัง้ส�ารอง  ทีล่ดลง ส่งผลให้ ROE ของ
ธนาคารเพิ่มข้นเป็นร้อยละ 9.00 จากร้อยละ 8.03 เทียบกับค่า
เฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ ROE เพิ่มข้นมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.31 
จากร้อยละ 8.93 ในปีก่อน 

Total Capital Ratio เพิ่มข้นเป็นร้อยละ 
18.19 จากร้อยละ 17.45 จากการขยายตัวของเงินกองทุนรวม 
โดย   R  สูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ่ง
เท่ากับร้อยละ 17.88

รา จ่า าการ จั และ ั นา น ล
และน ั กรรม รา จา่ ด รา จา่ ดั กล่า
สามาร นามาลดห ่ น า น ด้น ล ด้

-ไม่มี-
า ธ า และการ ราะห านะ า การ น

และผลการดา นน าน ปร ป และ
งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารและ

งบการเงนิของบริษทัย่อยทีธ่นาคารมีอ�านาจควบคมุ โดยได้ตดั
รายการระหว่างกนัและยอดคงเหลอืทีเ่ป็นสาระส�าคญัระหว่างกัน
แล้ว จ�านวน 7 บรษิทั ได้แก่ บจก.กรงุไทยก หมาย บจก.รกัษา
ความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (เดิมชื่อ บจก.กรุงไทย
ธุรกิจบริการ) บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย 
บจก.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เ อร์วิสเ ส บจก.กรุงไทยธุรกิจ
ลีส ิ่ง บจก.กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่  และ บมจ.บัตรกรุงไทย

อตัราส่วนราย ด้ดอกเบยสท ต่ิอสนิทรั ยท
ก่อ ้เกิดราย ด้ (   : ) ลดลงเล็กน้อย
จากร้อยละ 2.92 ในปีก่อนเป็นร้อยละ 2.75 ่งสอดคล้องกับ
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ลดลงจากร้อยละ 2.83 ในปีก่อน เป็น
ร้อยละ 2.79 ตามภาวะดอกเบี้ยต�่า และการแข่งขันสูง 

ราย ด้ท ิ ด่อกเบยสท  ิลดลงร้อยละ 15.23 
จากผลกระทบจากการยกเว้นค่าธรรมเนยีมการโอนเงนิรายย่อย 
และเงินปนผลรับ ขณะที่ค ่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเพ่ิมข้น
ร้อยละ 2.50 ่งเป็นอัตราที่ชะลอลงจากร้อยละ 2.95 ในปีก่อน 
โดยเป็นผลจากการปรับลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ ตามการปรับลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่าน
ช่องทาง  เป็นส�าคัญ 

Net NPLs /Loan เพิ่มข้นจากร้อยละ 1.78 
เป็นร้อยละ 1.98 จากนโยบายการจัดชั้นสินเชื่อที่เข้มข้นข้น 
อย่างไรก็ตาม ธนาคารมี   เพิ่มข้นเป็นร้อยละ 
124.69 จากร้อยละ 123.05 ทั้งนี้ ค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมมี 
สัดส่วน    อยู่ที่ร้อยละ 1.48 สูงกว่าร้อยละ 1.46 
ในปีก่อนเล็กน้อย จากลูกค้าบางกลุ่มที่ยังเปราะบาง เช่น E 
และม ี   เพิม่ขน้เป็นร้อยละ 147.37 จากร้อยละ 
136.69 ในปีก่อน ตามการเพ่ิมความแข็งแกร่งของระดับ 

  สอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานอย่าง
ระมัดระวังเพื่อรองรับความผันผวนของเ รษ กิจในอนาคต 
รวมถงการเตรียมพร้อมรองรับมาตร านการบัญชีใหม่ R 9

่า ้ ่าย นการด�าเนินงาน เพิ่มข้นร้อยละ 
8.21 สอดคล้องกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่เพิ่มข้นร้อยละ 6.54 
ตามการลงทุนในระบบ  การพั นาและกระตุ้นตลาดด้าน
ผลิตภัณ ์และบริการทาง  รวมถงโครงการอื่นๆ ที่จะ
สนบัสนนุธรุกิจรปูแบบใหม่ๆ ในอนาคต ท�าให้อตัราส่วนค่าใช้จ่าย
ในการด�าเนินงานต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ ( -
- ) ของธนาคาร เร่งข้นจากร้อยละ 40.59 ในปีก่อน 
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หน่วย  ล้านบาท

ป ป
(ปรบัปรุงให ่)

ม ลด

รอ้ยล

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,689 86,863 (3.7)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,662 24,021 (1.5)

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 9,870 12,340 (20.0)

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 117,221 123,224 (4.9)

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 53,088 49,483 7.3

ก�าไรจากการด�าเนินงาน(1) 64,133 73,741 (13.0)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 26,192 44,833 (41.6)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 37,941 28,908 31.3

ภาษีเงินได้ 6,852 4,798 42.8

ก�าไรสุทธิ 31,089 24,110 28.9

ก�าไรสทุธ ิ(ส่วนทีเ่ป็นของธนาคาร) 28,491 22,440 27.0

อัตราผลตอบ ทน ากสินทรั ย   (ร้อยละ)( ) 0.81

อัตราผลตอบ ทนผ้ อ ้น   (ร้อยละ)( ) 9.60 7.99

(1) ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนส�ารอง (หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ ขาดทุนจากการด้อยค่า ) และภาษีเงินได้
(2) ROA และ ROE ค�านวณจากก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของธนาคาร) ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย และส่วนของเจ้าของ (ส่วนของบริษัทใหญ่) เฉลี่ย

า ร มการดา นน าน ธนา ารและ ร ั ่

ผล ระกอบการ ระ �า  เมือ่เทยีบกบั
ปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของ
ธนาคาร) เท่ากับ 28,491 ล้านบาท เพิ่มข้นร้อยละ 27.0 จาก

การลดลงของค่าใช้จ่ายหนีส้ญู และหนีส้งสัยจะสูญ และขาดทุน
จากการด้อยค่าท่ีลดลง ถงแม้ในปี 2560 มีรายได้พิเ ษจาก
เงินชดเชยความเสียหายตามคดีความจ�านวน 1,636 ล้านบาท

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 071



หน่วย  ล้านบาท

ป ป
(ปรบัปรุงให ่)

ม ลด

รอ้ยล

ราย ด้ดอกเบย 119,770 ( )

- รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,882 10,420 (5.2)

 - เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 325 281 15.4

 - เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,807 4,128 (7.8)

 - เงินให้สินเชื่อ 104,681 106,187 (1.4)

 - การให้เช่า ื้อและสัญญาเช่าการเงิน 936 1,808 (48.2)

 - อื่นๆ 139 62 125.1

ัก ่า ้ ่ายดอกเบย ( ) ( )

- เงินรับฝาก (19,445) (19,789) (1.7)

 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (2,707) (2,619) 3.4

 - เงนิน�าส่ง ธปท. และสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก (9,705) (9,372) 3.5

 - ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื (4,093) (4,193) (2.4)

 - อืน่ๆ (131) (50) 162.1

ราย ด้ดอกเบยสท ิ ( )

อัตราดอกเบยรับ ากสินทรั ยทก่อ ้เกิดราย ด้ (ร้อยละ) 4.47 4.64

อัตราต้นทนทางการเงิน (ร้อยละ) 1.53 1.53

อัตราผลตอบ ทนสท ิต่อสินทรั ยทก่อ ้เกิดราย ด้   
(ร้อยละ)

3.13 3.28

ธนาคารจดัรปูแบบรายงานรายได้ดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ และก�าไรสทุธจิากธรุกรรมเพ่ือค้าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเท ใหม่ตัง้แต่ไตรมาส 1 2561 โดยเปล่ียนแปลงการจดัแสดง
รายการรายได้จากธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อการธนาคารท่ีใช้ลดความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ที่จากเดิมจัดแสดงในรายการก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรต 
เงินตราต่างประเท ไปจัดแสดงในรายการรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และได้ปรับปรุงรายการในไตรมาส 4 2560 และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกัน

รายงาน ร จา 2561072



ราย ด้ดอกเบยสท ิ น   เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเท่ากับ 
83,689 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.7 เป็นผลจากการปรับลด
อตัราดอกเบ้ียเงนิให้สนิเชือ่ลกูค้ารายย่อยชัน้ด ี( RR) ลงร้อยละ 
0.50 ต้ังแต่เดอืนพ ษภาคม 2560 และมุง่เน้นการบรหิารพอร์ต
สินเชื่อให ้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหาร

ความเสี่ยง ในขณะที่ต้นทุนทางการเงินอยู่ในระดับที่ใกล้เคียง
กับปีก่อน ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้
เกิดรายได้ ( ) เท่ากับร้อยละ 3.13 ลดลงจากร้อยละ 3.28 
ในปีก่อน โดยท่ีธนาคารยังคงมีอัตราการขยายตัวของสินเชื่อ
อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงคร่งหลังของปี 2561 จนสามารถ
เติบโตที่ร้อยละ 4.4

ั ราด ก น า และ ั ราด ก ธนา าร

หน่วย  รอ้ยล

 ธ ค   ก ย   ิ ย   ี ค   ธ ค   ก ย  

อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. 1.75 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 - ออมทรัพย์ 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

 - เงินฝากประจ�า 3 เดือน 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

 - เงินฝากประจ�า 6 เดือน 1.15 -1.35 1.15 -1.35 1.15 -1.35 1.15 -1.35 1.15 -1.35 1.15 -1.35

 - เงินฝากประจ�า 12 เดือน 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

อัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ

 - R 6.275 6.275 6.275 6.275 6.275 6.275

 - OR 7.120 7.120 7.120 7.120 7.120 7.120

 - RR 7.120 7.120 7.120 7.120 7.120 7.120
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ป ป

ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อ 9 9

ค่าธรรมเนียมบริการบัตร และบริการอิเล็กทรอนิกส์ 50 50

ค่าธรรมเนียม  7 7

ค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณ ์ 9 9

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ(1) 25 25

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 100 100
(1) ค่าธรรมเนียมจาก   ธุรกิจ   และบริการอื่นๆ

ราย ด้ า่ รร เนย ละบริการสท ิ น   
เมื่อ เทียบกับป ีก ่อน ธนาคารและบริษัทย ่อยมีรายได ้
ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เท่ากับ 23,662 ล้านบาท ลดลง 

ร้อยละ 1.5 ่งสาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินรายย่อยผ่านช่องทางดิจิตอล

หน่วย  ล้านบาท

ป ป
(ปรบัปรุงให ่)

ม ลด

รอ้ยล

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,493 28,638 3.0

หัก ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (5,831) (4,617) 26.3

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,662 24,021 (1.5)

สัดส่ นรา ด้ ่าธรรม น มและ รการแ ่ ามผล ั หลัก
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(1) ธนาคารจัดรูปแบบรายงานรายได้ดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท ใหม่ตั้งแต่ไตรมาส 1 2561 โดยเปลี่ยนแปลงการ
จัดแสดงรายการรายได้จากธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ในบัญชีเพื่อการธนาคารที่ใช้ลดความผันผวนของอัตราดอกเบ้ีย ที่จากเดิมจัดแสดงในรายการก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและ
ปริวรรตเงินตราต่างประเท ไปจัดแสดงในรายการรายได้และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และได้ปรับปรุงรายการในไตรมาส 4 2560 และปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกัน

รา ด้จากการดา นนการ น

ราย ด้ ากการด�าเนินงานอน  น    
เมื่อเทียบกับปีก่อน ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ
ด�าเนินงานอื่นๆ เท่ากับ 9,870 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20.0 

เนือ่งจากไม่มีรายได้จากเงนิชดเชยความเสยีหายตามคดคีวาม
เหมอืนทีเ่กดิขน้ในไตรมาส 4 2560 และเน่ืองจากส่วนแบ่งก�าไร
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลง

1,636

3,864

415

2,264

929

453

4,352

1,130
435

3,500

3,232

12.6%

9.1%
-50.1%
-53.2%

8.3% กาไร ุทธจากธุรกรรม คา
ร รร งน รา าง ร ท (1)

-20.0% ร มรายไ จากการ า นนงาน น

น บงกาไรจาก งน งทุน าม ธ นไ ย
รายไ จาก งน น

รายไ จาก งน ยค าม ย าย ามค ค าม
รายไ จากการ า นนงาน น

-100.0%

การเปล่ียน ปลง

หน่วย  ล้านบาท

2560 2561

กาไร ุทธจาก งน งทุน

12,340

9,870

บมจ.ธนาคารกรุงไทย



หน่วย  ล้านบาท

ป ป
(ปรบัปรุงให ่)

ม ลด

รอ้ยล

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ(1) 26,192 44,833 (41.6)
(1) หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า

่าใ ้จา่ จากการดา นนการ น

(1) รวมค่าตอบแทนกรรมการ

า่ ้ า่ย ากการด�าเนนิงานอน  น   
เมือ่เทียบกบัปีก่อน ธนาคารและบรษิทัย่อยมค่ีาใช้จ่ายจากการ
ด�าเนินงานอื่นๆ เท่ากับ 53,088 ล้านบาท เพิ่มข้นร้อยละ 7.3 

จากค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพนกังานจากการบรหิารจัดการบคุลากร
ของธนาคารและค่าใช้จ่ายทางการตลาด 

การเปล่ียน ปลง

4,364

9,119

8,561

27,439

4,303

10,767

8,792

29,226

18.1%

-1.4%

2.7%

6.5% คา จาย กย กบ นกงาน

7.3% ร มคา จายจากการ า นนงาน น

คา จาย กย กบ าคาร านท ุ กร
คา า ากร

น

รา นคา จาย รายไ

หน่วย  ล้านบาท

2560 2561

49,483
53,088

40.16%
45.29%

(1)
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หน่วย  ล้านบาท

าะธนา าร
ธ ธ ม ลด

าํนวน รอ้ยล าํนวน รอ้ยล รอ้ยล

สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 646,016 33.2 671,345 36.0 (3.8)

สินเชื่อรั บาลและรั วิสาหกิจ 179,904 9.2 129,623 7.0 38.8

สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(1) 344,197 17.7 347,698 18.6 (1.0)

สินเชื่อรายย่อย 778,262 39.9 716,431 38.4 8.6

 - สินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย 376,734 19.3 349,923 18.8 7.7

 - สินเชื่อส่วนบุคคล 401,528 20.6 366,508 19.6 9.6

สินเชื่ออื่นๆ 370 0.0 386 0.0 (4.3)

รว สินเ อ (ตา งบการเงิน) 1,948,748 100.0  100.0 

หัก รายได้รอตัดบัญชี 46 87  

รว 1,948,702 1,865,396  

(1) สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจที่มีจ�านวนการจ้างงาน  200 คน และจ�านวนสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดิน  200 ลบ.

นให้สน จาแนก ามประ ผู้กู้ าะธนา าร

า สินทรั ย
ธนาคารและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนสินเชื่อ

ด้อยคณุภาพก่อนหักค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญูต่อสนิเชือ่รวม (  
R - ) ณ 31 ธันวาคม 2561 ร้อยละ 4.53 เพิ่มข้นจาก
ร้อยละ 4.19 ณ 31 ธันวาคม 2560 ่งส่วนหน่งมาจากนโยบาย
การจัดชั้นเชิงคุณภาพที่ เข ้มงวดข้น อัตราส ่วนสินเชื่อ
ด้อยคุณภาพหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเช่ือ
ด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ (  R - ) เท่ากบัร้อยละ 1.94 
เพิ่มข้นจากร้อยละ 1.77 ณ 31 ธันวาคม 2560

ธนาคารและบรษิทัย่อยยงัคงด�าเนินนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ และหนี้สงสัยจะสูญอย่างสม�่าเสมอและ
ต่อเนื่องตามหลักความระมัดระวัง โดยทยอยเพิ่มระดับของ
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเช่ือด้อยคุณภาพ 
(  R ) อย่างต่อเนื่อง โดยมี  R  
เท่ากับ ร้อยละ 125.74 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มข้นจาก
ร้อยละ 121.71 ณ 31 ธันวาคม 2560

รายงาน ร จา 2561078



การจดั ันสน และ ่า ผ หนส สั จะสูญ
หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

ธ ธ

เงนิให้สินเชื่อ ล
ดอกเบียค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ใน
การตังค่าเ ื่อหนี

สงสัย สญ

ค่าเ ื่อหนี 
สงสัย สญ( )

เงนิให้สินเชื่อ 
ล ดอกเบีย 
ค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ 
ในการตังค่า 
เ ื่อหนีสงสัย 

สญ

ค่าเ ื่อหนี 
สงสัย สญ( )

 การ ัด ันสินเ อ

จัดชั้นปกติ 1,858,757 872,884 13,399 1,770,816 884,655 11,067

จัดชั้นกล่าวถงเป็นพิเ ษ 64,465 25,555 11,585 69,362 28,189 17,305

จัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน 14,404 7,899 7,899 12,243 7,266 7,290

จัดชั้นสงสัย 17,923 9,196 9,196 35,890 23,198 25,029

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,080 31,511 33,008 54,982 19,924 28,247

 รว

เงินส�ารองส่วนเกิน 58,668 36,426

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 133,755 125,364

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการ
 ปรับโครงสร้างหนี้

- 17

 ่าเผอ นสงสัย ะส รว ( )

  ( ) ( ) ร้อยละ ร้อยละ 

Net NPLs( ) ( ) ร้อยละ ร้อยละ 

  ( ) ร้อยละ ร้อยละ 

การ น าะธนา าร

ธ ธ

เงนิให้สินเชื่อ ล
ดอกเบียค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ใน
การตังค่าเ ื่อหนี

สงสัย สญ

ค่าเ ื่อหนี 
สงสัย สญ( )

เงนิให้สินเชื่อ 
ล ดอกเบีย 
ค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้ 
ในการตังค่า 
เ ื่อหนีสงสัย 

สญ

ค่าเ ื่อหนี 
สงสัย สญ( )

 ่าเผอ นสงสัย ะส (6)

  (2),(4) ร้อยละ ร้อยละ 

Net NPLs( ) ( ) ร้อยละ ร้อยละ 

  ( ) ร้อยละ ร้อยละ 

(1) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2)    สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(3)    สินเชื่อด้อยคุณภาพหลังหักเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(4)  R -  และ  R -  ตามนิยามของธนาคารแห่งประเท ไทย
(5)  R   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สินเชื่อด้อยคุณภาพ
(6) เงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่มีอยู่ตาม ธ.พ.1.1
(7) การจ�าแนกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามรายงานที่น�าส่ง ธปท. ่งธนาคารได้จัดประเภทเงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ ธปท. บางส่วนไปเป็นเงินส�ารองส่วนเกินตามรายงาน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง 
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ส่ น จา้
ส่วน องเ ้า องรว  (ส่วนทเ น อง นา าร) ณ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากับ 305,875 ล้านบาท เพิม่ขน้

ร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
 ล ่า ้นทางบั  (ส่วนทเ น อง นา าร) เท่ากับ 21.88 บาทต่อหุ้น เพ่ิมข้นจาก 20.59 บาทต่อหุ้น 

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ราะหแหล่ มาและใ ้ ป น น
แหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของธนาคารและบริษัทย่อย ณ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยเงินรับฝากร้อยละ 74.5 

และแหล่งเงินทุนอื่นๆ อาทิ ส่วนของเจ้าของ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม โดยธนาคารใช้เงินทุน
ร้อยละ 73.9 ในการให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 13.6 ในรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงินสุทธิ และใช้เงินทุนร้อยละ 8.8 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

หน่วย  ล้านบาท

ธ ธ ม ลด

าํนวน รอ้ยล าํนวน รอ้ยล รอ้ยล

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) 372,514 13.6 549,670 19.3 (32.2)

เงินลงทุนสุทธิ และเงินลงทุนในบริษัทย่อย
และบริษัทร่วมสุทธิ

240,167 8.8 228,240 8.0 5.2

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หักรายได้รอตัดบัญชี) 2,024,205 73.9 1,938,082 67.9 4.4

หัก  ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ และค่าเผือ่การปรบัมลูค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้

(133,755) (4.9) (125,381) (4.4) 6.7

สินทรัพย์อื่นๆ 236,072 8.6 263,599 9.2 (10.4)

  สินทรั ย 100.0 100.0 ( )

เงินรับฝาก 2,039,602 74.5 2,070,875 72.6 (1.5)

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (หนี้สิน) 157,396 5.7 228,691 8.0 (31.2)

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 95,205 3.5 110,626 3.9 (13.9)

หนี้สินอื่นๆ 132,859 4.8 149,799 5.2 (11.3)

รวมส่วนของเจ้าของ

- ส่วนของบริษัทใหญ่ 305,875 11.2 287,861 10.1 6.3

- ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 8,266 0.3 6,358 0.2 30.0

 นสิน ละส่วน องเ ้า อง 100.0  100.0 ( )

อัตราส่วนเงิน ้สินเ อ ก่ลก น ( ลัง ักราย ด้ 
รอตัดบั ) ต่อเงินรับ าก (ร้อยละ)
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นก น ามก หมา
ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น

ส่วนของเจ้าของ และมเีงนิกองทนุชัน้ที ่1 เท่ากบั 272,015 ล้านบาท 
(ร้อยละ 14.35 ของสนิทรัพย์ถ่วงน�า้หนกัตามความเสีย่ง) โดยมี
เงินกองทุนทั้งสิ้นเท่ากับ 344,871 ล้านบาท (ร้อยละ 18.19 
ของสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง) โดยเพ่ิมข้นจาก
สิ้นปี 2560 เนื่องจากการจัดสรรก�าไรสุทธิงวดแรกปี 2561 
เข้าเป็นเงินกองทุน

ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนัก
ตามความเสีย่งในระดบัท่ีแขง็แกร่งเม่ือเทียบกบัเกณ ข์องธปท. 
อกีท้ังธนาคารได้ประเมินความเพยีงพอของอตัราส่วนเงนิกองทุน  
ในอนาคตอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เป็นไปตามเกณ ์ของทางการ 
และครอบคลุมถงความสามารถในการรองรับความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้นด้วยเช่นกัน

หน่วย  ล้านบาท

าะธนา าร

ธ

อตัราขันตาท่ี 
กําหนด ดยธปท
สําหรบัป 

(รอ้ยล )
( )

ธ

อตัราขันตาท่ี 
กําหนด ดยธปท
สําหรบัป 

(รอ้ยล )
( )าํนวน

อตัรา
เงนิกองทุน
ต่อสินทรพัย์

เส่ียง
(รอ้ยล )

าํนวน

อตัรา
เงนิกองทุน
ต่อสินทรพัย์

เส่ียง
(รอ้ยล )

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 272,015 14.35 6.375 256,428 13.59 5.750

เงินกองทุนชั้นที่ 1 272,015 14.35 7.875 256,428 13.59 7.250

เงินกองทุนชั้นที่ 2 72,856 72,883

รว เงินกองทน 18.19

สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง 1,895,879 1,887,433

(1)    ธนาคารแห่งประเท ไทย (ธปท.) ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิก ต (  ) โดยให้ทยอยด�ารง
อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มจากอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าอีกมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบ ่งมากกว่าร้อยละ 2.50 ใน
วันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ ตามประกา  ธปท. ที่ สนส.16 2560 และ 17 2560 ระบุว่าธนาคารเป็น 1 ใน 5 ธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเท  
และก�าหนดให้ต้องมีอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าเพิ่มเติม เพื่อเป็นเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยความเสี่ยงเชิงระบบในประเท  
(   ) โดยให้ธนาคารทยอยด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับความเสียหายส�าหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีนัยต่อความเสี่ยงเชิงระบบในประเท  ที่
ร้อยละ 0.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. . 2562 และด�ารงเพิ่มเป็นร้อยละ 1 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ. . 2563 เป็นต้นไป

การ ราะห กระแส นสด
ส�าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและ

บรษิทัย่อยมเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน 68,878 
ล้านบาท ลดลง 4,695 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.4 จากสิ้นปี 
2560 โดยมีสาเหตุหลักดังนี้

1) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 19,293 
ล้านบาท ่งเกิดจากก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการ
เปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์และหนีส้นิด�าเนนิงาน 61,346 ล้านบาท 
และมีการเปลี่ยนแปลงหลักของสินทรัพย์จากการด�าเนินงาน 
ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) 
ลดลง 176,988 ล้านบาท และสิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 
ลดลง 24,927 ล้านบาท ในขณะทีเ่งนิให้สินเชือ่เพิม่ข้น 106,479 
ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินจากการด�าเนินงาน 
ได้แก่ เงินรับฝากลดลง 31,273 ล้านบาท รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ลดลง 71,295 ล้านบาท และ

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ ลดลง 24,927 ล้านบาท ในขณะท่ี
หนี้สินอื่นเพิ่มข้น 3,369 ล้านบาท

2) เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 520 ล้านบาท 
่งเกิดจากมีเงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 

112,268 ล้านบาท และเงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้
ท่ีจะถอืจนครบก�าหนด 42,508 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเงนิสดจ่าย
จากการ ื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย 150,051 ล้านบาท และเงินสด
จ่ายจากการ ือ้ตราสารหนีท่ี้ถอืจนครบก�าหนด 2,504 ล้านบาท

3) เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 24,301 
ล้านบาท ่งเกิดจากเงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและ
เงนิกูย้มืระยะยาว 24,146 ล้านบาท เงินสดจ่ายปนผลหุน้สามัญ 
8,525 ล้านบาท ในขณะทีม่เีงนิสดรบัจากตราสารหน้ีทีอ่อกและ
เงินกู้ยืมระยะยาว 9,065 ล้านบาท

รายงาน ร จา 2561082



ปจจั หร ห การ าจมผล ่ านะ
า การ นหร การดา นน าน ่า มนั สา ัญใน
นา

เ รษ กิจไทยปี 2562  มีแนวโน้มเติบโตจากแรง
ขับเคลื่อนภายในประเท เป็นส�าคัญ ทั้งปจจัยบวกจากการ
ลงทุนภาคเอกชนและภาครั ที่คาดว่าจะขยายตัวเร่งข้นในช่วง
คร่งหลังของปีตามการลงทุนในโครงสร้างพ้ืน าน และความ
คบืหน้าของโครงการระเบยีงเ รษ กจิพิเ ษภาคตะวนัออกหรอื 
EE  นอกจากนี้ มาตรการดูแลเ รษ กิจ านรากของภาครั
จะช่วยเสรมิก�าลงั ือ้ของภาคครวัเรอืน ขณะทีภ่าคการท่องเท่ียว
คาดว่าจะยังคงขยายตัวในเกณ ์ดีหลังจากปจจัยกดดัน
ในปีก่อนทยอยคลี่คลายลง และมีผลบวกจากมาตรการยกเว้น
ค่าธรรมเนยีม   A  ทัง้นี ้ธปท. มแีนวโน้มจะปรบัขน้
อัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้สอดคล้อง
กบัภาวะเ รษ กจิ ระดบัเงนิเ อ และการเข้มงวดผ่านนโยบาย  

 ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย อย่างไรก็ดี มี
ปจจัยเสี่ยงท่ีต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด อาทิ สถานการณ์

สงครามการค้าระหว่างสหรั  กบัจนี และการชะลอตวัลงของ
เ รษ กจิจนีทีอ่าจกระทบภาคการส่งออกของไทยมากกว่าคาด 
ตลอดจนสถานการณ์การเลือกต้ังท่ัวไปของไทย และความ
ผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน นอกเหนือจากปจจัยด้าน
เ รษ กจิแล้ว ธนาคารจะยังเผชญิความท้าทายอืน่ๆ อาทิ การ
เปลี่ยนแปลงพ ติกรรมของผู้บริโภคและการรุกคืบของธุรกิจ
รปูแบบใหม่ภายใต้เทคโนโลยทีีท่นัสมยั (  ) 
เช่น  และ  ่งจะส่งผลให้การแข่งขันทวีความ
รุนแรงข้นและคุกคามการด�าเนินธุรกิจแบบดั้งเดิมทั้งของ
ธนาคารพาณชิย์และลกูค้า  นอกจากนี ้การเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสด 
(  ) ทีเ่ข้มข้นขน้จะส่งผลกระทบต่อรายได้และ
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ขณะที่การบังคับใช้
ก เกณ ห์รอืหลกัการก�ากบัดแูลระบบธนาคารพาณชิย์เพือ่ให้เป็น
ไปตามมาตร านสากล อาท ิ R 9 ท�าให้ต้องมกีารเตรยีมความ
พร้อมของระบบงาน บุคคลากร และทรัพยากรต่างๆ อันจะ
ส่งผลต่อต้นทุนการด�าเนินงาน
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ทั้งน้ี เพ่ือให้ธนาคารสามารถก้าวผ่านอุปสรรค
ข้างต้นได้อย่างราบรื่น ธนาคารยังคงด�าเนินการตามแผน
ยทุธ าสตร์ 3  ท่ีวางไว้  โดยตัง้เปาหมายว่าจะสร้าง
ก�าไรที่มีเสถียรภาพและยั่งยืนภายในปี 2564 ผ่านการเติบโต
ของ   โดยจะเป็นการด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง 
ทัง้ต่อยอดและขยายผลจากโครงการส�าคญัทีเ่กดิขน้ในปีก่อนๆ 
่งรวมถงการพั นา  E  อย่างต่อเนื่องเพื่อ

ตอบโจทย์ความต้องการท�าธรุกรรมขัน้พืน้ านของประชากรไทย
ส่วนใหญ่ของประเท  และมุง่เปลีย่นผ่านการท�าธรุกรรมทีส่าขา
ไปสู ่   โดยลูกค้าสามารถท�าธรุกรรมทางการเงนิ
ได้ทุกที่ ทุกเวลา เสมือนเป็นธุรกรรมในอากา  ( ) 
(รายละเอียดเพิม่เตมิในหวัข้อทิ ทางและแผนงานของธนาคาร
รวมทั้งโครงการที่ส�าคัญของธนาคารในปี 2562 หน้า 45)

ธนาคารคาดว่าการด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์ 
3  และโครงการส�าคัญจะมีส่วนช่วยสนับสนุน

นโยบายของภาครั  โดยเฉพาะยุทธ าสตร์  4.0  
การมุ่งสูส่งัคมไร้เงนิสด และการลดความเหลือ่มล�า้และช่องว่าง
การกระจายรายได้ในสงัคม นอกจากนี ้ยงัจะเป็นการสร้างเสริม
ักยภาพการแข่งขันด้าน   ของธนาคาร 

ตลอดจนยกระดับความเชื่อมั่นของสาธารณชน (  ) 
ต่อธนาคาร สอดคล้องกับ    วิสัยทั น์ 
และพนัธกจิท่ีให้ความส�าคญักบัผูท่ี้มีส่วนเกีย่วข้องทุกภาคส่วน 
ท้ังพนักงาน ลูกค้า สังคม และผู้ถือหุ้น ในการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนของธนาคาร

รายละเอยีดเพิม่เตมิทิ ทางและแผนงานของธนาคาร
รวมทั้งโครงการที่ส�าคัญของธนาคารในปี 2562 ดังที่แสดงใน 
หวัข้อนโยบายและภาพรวมในการประกอบธุรกจิหน้า 45 ทิ ทาง
และแผนงานของธนาคารรวมท้ังโครงการท่ีส�าคัญของธนาคาร
ในปี 2562
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ร สรา้ ผู้ ห้น และ ร สรา้ การจดัการ
ร สรา้ ผู้ ห้น

รา ผู้ ห้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

รา
จาน นห้น

สา ัญ บุริ สิทธิ รว รอ้ยล

 1) กองทุนเพื่อการ น ูและพั นาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 0 7,696,248,833 55.05
 2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 1,001,171,252 2,060 1,001,173,312 7.16
 3) A E REE  E RO E E 447,158,983 0 447,158,983 3.20
 4) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ง โดย บลจ.เอ็มเอ ี จ�ากัด (มหาชน) 303,225,658 2,726,095 305,951,753 2.19
 5) กองทุนรวม วายุภักษ์หน่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 303,225,657 2,726,095 305,951,752 2.19
 6) O  EA  A A  ( E ) O EE  E 203,518,430 0 203,518,430 1.46
 7) ธนาคารออมสิน 121,199,522 0 121,199,522 0.87
 8)  E O  O EE  E 116,760,054 0 116,760,054 0.84
 9) สหกรณ์ออมทรพัย์ การไ าฝายผลติแห่งประเท ไทย จ�ากดั 93,874,000 0 93,874,000 0.67
 10) กองทุนเปด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 81,421,500 0 81,421,500 0.58

 11) ผู้ถือหุ้นอื่น 3,608,257,361 45,750 3,608,303,111 25.79

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

หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเท ไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

กองทุนเพื่อการ น ูและพั นาระบบสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีกองทุนเพ่ือการ น ูและพั นาระบบสถาบันการเงิน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จ�านวน 

7,696,248,833 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 55.05 ของหุ้นจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว
กองทุนเพือ่การ น แูละพั นาระบบสถาบนัการเงนิ จัดตัง้ขน้ตามพระราชก�าหนดแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัธินาคารแห่ง

ประเท ไทย เมือ่วนัที ่27 พ จกิายน 2528 มี านะเป็นนติบิคุคล และมคีณะกรรมการจัดการกองทุนเป็นผูว้างนโยบายและควบคมุ
ดูแลกิจการของกองทุน  มีวัตถุประสงค์เพื่อ น ูและพั นาระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยเฉพาะเมื่อ
มีวิก ตการณ์ร้ายแรงเกิดข้นในระบบสถาบันการเงิน ภายใต้กรอบนโยบายของธนาคารแห่งประเท ไทย และรั บาล

ธนาคารมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้

ผู้ ห้น

น ล ลธรรมดา ร ม

าํนวนราย าํนวนหุ้น าํนวนราย าํนวนหุ้น าํนวนราย าํนวนหุ้น รอ้ยล

สัญชาติไทย 863 10,984,342,843 60,220 1,206,302,420 61,083 12,190,645,263 87.19
สัญชาติต่างด้าว 257 1,778,938,516 123 11,977,471 380 1,790,915,987 12.81

  รวม 1,120 12,763,281,359 60,343 1,218,279,891 61,463 13,981,561,250 100.00
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บจ. ูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเท ไทย) นายทะเบียนหุ้นของธนาคาร

ผูถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบรายละเอยีดนายทะเบยีนหลกัทรพัย์ส�าหรบัหุ้นสามญัและหุน้บรุมิสทิธขิองธนาคารได้ท่ีหวัข้อ ข้อมลู
ทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น หน้า 292
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ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารม ี R ( -   R ) จ�านวน 1,001,173,312 หน่วย โดยผูถ้อืหลกัทรพัย์ 
R นี ้จะได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางการเงนิ เช่น เงนิปนผล และสทิธใินการ ือ้ขายหุน้เพิม่ทนุ เช่นเดยีวกบัการลงทนุในหุน้ของธนาคาร 

แต่จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงในการประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นการออกเสยีงเพือ่พจิารณามตเิกีย่วกบัการเพกิถอนหลกัทรพัย์อ้างองิจากการ
เป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย อย่างไรกต็าม จ�านวน R นี ้ คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 7.16 ของหุน้
สามญัทีอ่อกและช�าระแล้วทัง้หมดของธนาคาร และคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.94 ของหุน้สามญัทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้รายย่อย โดยผูถ้อืหุน้ 
รายย่อยและผูล้งทนุสามารถตรวจสอบจ�านวนหุ้นทีเ่ป็น R ได้จากเวบ็ไ ต์ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเท ไทย ที ่ . . .

ัน ะผก ันเกยวกับการออก ้น นอนา ต 
ธนาคารไม่มีพันธะผูกพันเกี่ยวกับการออกหุ้นในอนาคต

น า การจา่ นปนผล
น า การจา่ นปนผล ธนา าร
ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปนผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้การจ่ายเงินปนผลใน

แต่ละปีจะขน้อยูก่บัผลก�าไรทีเ่กดิขน้จรงิจากการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองแต่ละปีนัน้ๆ และจะต้องค�านงถงผลการด�าเนนิงานในอนาคต
ของธนาคาร ตลอดจนภาวะเ รษ กิจ และปจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มข้นของสินเชื่อและการกันเงินส�ารองของธนาคาร 
มติที่ประชุมของคณะกรรมการ และ หรือ ผู้ถือหุ้นของธนาคาร จ�านวนก�าไรสะสม และความจ�าเป็นในการกันเงินส�ารองตาม
ก หมายและส�ารองอืน่ๆ ตามทีจ่�าเป็น หรอืตามทีธ่นาคารเหน็สมควร รวมท้ังการท่ีธนาคารต้องป บัิตติามก หมาย ระเบียบ ก เกณ ์
ที่ออกโดยหน่วยงานก�ากับผู้มีอ�านาจ

ส�าหรับปี 2560 ธนาคารได้จ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ หุ้นละ 0.61 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นละ 0.7645 บาท 
(คิดป็นร้อยละ 40.02 ของก�าไรสุทธิ) เมื่อวันที่ 18 พ ษภาคม 2561

น า การจา่ นปนผล ร ั ่
บรษิทัย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงนิปนผลโดยขน้อยูก่บัผลประกอบการ หรอืผลการด�าเนนิงานตามแผนธรุกจิ ก�าไร

สะสม การกันส�ารองตามก หมาย และส�ารองอื่นๆ ตามที่จ�าเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการด�าเนินธุรกิจ

ร สรา้ การจดัการ
ร สรา้ กร สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 8-9

รา และ านาจหน้า ะกรรมการธนา าร ด ่า
 ะกรร การ นา าร

ราย อ ะกรร การ นา าร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1) นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา ประธานกรรมการ  
2) นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร 

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายสมชัย บุญน�า ิริ กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบรหิารความเสีย่ง

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

5) นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ ประธานกรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์
และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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6) นายวิชัย อั รัสกร กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
   และความรบัผดิชอบต่อสังคม และกรรมการบรหิารความเสี่ยง
7) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ กรรมการอิสระ 
   กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
   และกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์
8) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
   กรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์
9) นายปุณณิ ร์ กุนตนาค กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
10) นายธันวา เลาห ิริวง ์ กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
   บริหารความเสี่ยง 
11) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาลและ
   ความรับผิดชอบต่อสังคม
12)  นายผยง รีวณิช กรรมการผูจั้ดการใหญ่ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเส่ียง

 นายนิรุ  มณีพันธ์ เลขานุการ
 นางสาวสินีนา  ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ  
1) นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา   ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 12 มิถุนายน 2561 และด�ารง

ต�าแหน่งประธานกรรมการ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 แทน ดร.สมชัย 
สัจจพงษ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารและประธาน
กรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 พ ษภาคม 2561

2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ 
   ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 
3) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 แทน  

ดร.กุลยา ตันติเตมิท ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร ตั้งแต่
วันที่ 11 ตุลาคม 2561

4) นายนิรุ  มณีพันธ์  ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
แทนนายสุชาติ เดชอิทธิรัตน ์ ที่พ ้นจากต�าแหน่งเลขานุการ 
คณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากเกษียณ
อายุ
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อบเ ตอ�านา น้าท อง ะกรร การ นา าร
คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจเต็มในการบริหารงาน เพื่อประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

ข้อบังคับของธนาคาร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อก�าหนดของก หมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีอ�านาจ
และหน้าที่ในการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

อ�านา อง ะกรร การ นา าร
(1) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�าได้  โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยล�าพัง หรือกรรมการอื่นร่วมกันตั้งแต่ 2 คนข้นไป ่งคณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายไว้ มีอ�านาจลงลายมือชื่อและประทับ
ตราส�าคญัของธนาคารกระท�าการใดๆ แทนธนาคารได้ ทัง้นี ้คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจพจิารณาก�าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลง
ชื่อกรรมการ ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันธนาคารกระท�าการใดๆ แทนธนาคารได้

(2) คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจแต่งตั้งผู้จัดการใหญ่และพนักงานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งตั้งตัวแทนของ
ธนาคาร โดยให้ผูใ้ดมอี�านาจและหน้าท่ีเพียงใดสุดแต่คณะกรรมการธนาคารจะเหน็สมควร รวมทัง้สามารถก�าหนดอตัราและค่าใช้จ่าย 
และบ�าเหน็จรางวัลแก่บุคคลเหล่านี้ และถอดถอนจากต�าแหน่งได้

(3) คณะกรรมการธนาคารจะมอบอ�านาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของธนาคารก็ได ้
ทั้งนี้ ถ้าผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่

(4) คณะกรรมการธนาคารมีอ�านาจที่จะเชิญบุคคลหน่งบุคคลใดเป็นท่ีปรกษาแก่คณะกรรมการธนาคาร เพื่อช่วยเหลือ
ให้ความคิดเห็นในกิจการของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการธนาคารจะเห็นสมควร กับทั้งก�าหนดค่าจ้างและบ�าเหน็จรางวัลได้

(5) คณะกรรมการธนาคารอาจจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อพิจารณาแล้วมีความเห็น
ว่าธนาคารมีก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

อบเ ตอ�านา อง ะกรร การ นา าร
แม้ว่ากิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการธนาคารที่จะกระท�าได้ แต่มีกิจการบางประการที่

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนและข้อบงัคบัของธนาคาร รวมถงก หมายและหลกัเกณ ข์องหน่วยงานก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง ก�าหนดให้
เป็นอ�านาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
(2) การอนุมัติจัดสรรก�าไร
(3) การเลอืกตัง้กรรมการธนาคารใหม่แทนผูต้้องออกตามวาระ หรอืเลอืกตัง้กรรมการธนาคารเพิม่ในกรณทีีม่กีารเพิม่จ�านวน
(4) การเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
(5) การเพิ่มทุน ลดทุน การโอนส�ารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปนผล การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น และ

การออกหุ้นกู้
(6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การ ื้อหรือรับโอนกิจการอื่น การท�า แก้ไข หรือ

เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

น้าท อง ะกรร การ นา าร
(1) ป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความ ื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามก หมาย รวมทั้งก�ากับดูแล

การด�าเนินกิจการทั้งหลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร มติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจนมติ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน

(2) ก�าหนดวสิยัทั น์ พนัธกจิ วตัถปุระสงค์และเปาหมายในการด�าเนนิธรุกจิ โดยมกีารทบทวนและอนมุตัเิป็นประจ�าทกุปี
(3) ก�ากบัดแูลให้ธนาคารมกีารบรหิารจดัการทีด่ ี ง่ครอบคลมุถงการก�าหนดนโยบายการด�าเนนิงาน นโยบายการบรหิาร

จัดการความเสี่ยงท่ีมีการทบทวนและประเมินระบบการจัดการความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ ก�าหนดหรืออนุมัติกรอบการก�ากับดูแล
ความเสี่ยงที่ดี (R   ) เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจตามทิ ทางและเปาหมายที่ก�าหนด รวมทั้งดูแลให้มี
การปลูกฝงวั นธรรมองค์กรที่ค�านงถงความเสี่ยง (R  )

รายงาน ร จา 2561088



(4) ดูแลให้มีการควบคุมภายใน (  ) ที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ในการด�าเนินงาน และ
สามารถสะท้อนข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้นได้อย่างทันท่วงที มีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การท�าหน้าที่ควบคุม ก�ากับ และตรวจสอบ 
(3   ) มีความเป็นอิสระและมีประสิทธิผล

(5) การพจิารณาแผนงานหลกั งบประมาณ ตลอดจนการจดัสรรทรพัยากรส�าคญัเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเปาหมาย 
มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์ของธนาคารไปป ิบัติ รวมถงการประเมินผลและดูแลการรายงานผลการด�าเนินงาน

(6) ตระหนักถงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร เคารพสิทธิและป ิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝายอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส มีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการธนาคาร ผู้จัดการใหญ่และฝาย
จดัการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัทิ ทางขององค์กร ก�ากบัดแูลให้มนีโยบายและกระบวนการแจ้งเบาะแสภายในองค์กร (  

  ) ที่มีประสิทธิภาพ
(7) ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (  ) ตั้งแต่ต้นจนจบ (E - -

E  ) จัดให้มช่ีองทางในการรบัและบรหิารจดัการข้อร้องเรยีนต่างๆ ของผูแ้จ้งหรอืผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝายอย่างมีประสิทธภิาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งการให้นโยบายเพื่อการพั นาและปรับปรุงการด�าเนินธุรกิจของธนาคารโดยค�านงถงความปลอดภัยและ
สุขอนามัย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพั นาบุคลากรของธนาคาร

(8) ก�ากับดูแลให้มีแผนสืบทอดต�าแหน่ง (  ) และแผนพั นาผู้บริหารระดับสูง ให้มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปาหมาย รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารประเมนิผลการป บิตังิาน
ของผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงที่มีประสิทธิผลเป็นประจ�าทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับวั นธรรมองค์กรที่
ค�านงถงความเสี่ยง มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงที่รอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และผลการป ิบัติงานที่สอดคล้องกับผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

(9) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่า การประชุมวิสามัญ ่งกรรมการ
ธนาคารจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไรก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหน่ง
เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น

(10) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุดร้อยละ 75 ของจ�านวนครั้งของการประชุมท่ีจัดข้นในแต่ละปี 
และการประชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่ในกรณท่ีีมเีหตจุ�าเป็น รวมทัง้มส่ีวนร่วมในการ กัถามและแสดงความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในการ
ประชุมอย่างเต็มความสามารถ ทั้งนี้ กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 
ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้

(11) คณะกรรมการธนาคารอาจจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยป ิบัติงานตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ธนาคารและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมอบหมายให้กรรมการธนาคารคนใดคนหน่งหรือหลายคนเข้าเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการชุดย่อย รวมท้ังพจิารณาอนมุติัก บตัรของคณะกรรมการชดุย่อย ง่ก�าหนดสาระส�าคญัเกีย่วกบัองค์ประกอบ หน้าท่ีความ
รับผิดชอบ และเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการชุดย่อยตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าเหมาะสม 

(12) คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประเมินผลการป บิตังิาน ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิกรรมการท่านอืน่ 
และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพั นาการท�างาน รวมถงใช้ประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรกษา
ภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะประเดน็ในการประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการกไ็ด้ตามหลกัเกณ ์
และช่วงเวลาที่เห็นสมควร เช่น ทุกๆ 3 ปี เป็นต้น โดยต้องเปดเผยการด�าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลไว้ในรายงานประจ�าปี

(13) ป ิบัติตามข้อพงป ิบัติที่ดีส�าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (         
) และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน (   :  )

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 089



บทบาท น้าท อง ระ านกรร การ นา าร
ประธานกรรมการธนาคารใน านะผูน้�าองค์กรได้ท�าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถอืหุน้ รวมถงผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

อื่นๆ เพื่อให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาว  โดยเป็นผู้น�าในการผนก ักยภาพ  ความคิด ความสร้างสรรค์ รวมทั้งความ
สามารถของกรรมการธนาคารและฝายจดัการของธนาคารเข้าด้วยกนั ทีส่่งผลให้แผนกลยทุธ์การด�าเนนิธรุกจิของธนาคารทัง้ระยะ
สัน้และระยะยาวประสบความส�าเรจ็ มกีารตดิตามการด�าเนนิกจิการของฝายจัดการอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง โดยให้มีการรายงาน
านะการเงินและข้อมูลส�าคัญต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน เป็นก�าลังส�าคัญผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร สร้างจริยธรรมให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยมีบทบาทหน้าที่สรุปได้ดังนี้

การบริหาร
(1) ดูแลภาพรวมในด้านกลยุทธ์และแนวนโยบายของธนาคารให้เกิดความยุติธรรม รวมถงการดูแลลูกค้าของธนาคาร

ด้วยความเท่าเทียมกัน
(2) ให้ความส�าคัญต่อการป ิบัติงานเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องตามก หมาย ทั้งในด้านการก�ากับของทางการและของ

ธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(3) ก�ากบั ตดิตาม ดแูลให้มัน่ใจได้ว่า การป บิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการธนาคารเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์และเปาหมายหลักของธนาคาร
(4) ดแูลให้ม่ันใจว่ากรรมการธนาคารทกุคนมีส่วนร่วมในการส่งเสรมิให้เกดิวั นธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรม และการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดี

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
(1) ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมและเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ�าเป็น เพื่อให้การด�าเนินการประชุม

คณะกรรมการธนาคารมีประสิทธิภาพ
(2) ก�าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการธนาคารโดยหารอืร่วมกบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และมมีาตรการทีด่แูลให้เรือ่ง

ส�าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
(3) กระตุ้นให้กรรมการธนาคารทุกท่านแสดงความคิดเห็น โดยมีการมอบหมายอ�านาจหน้าที่ด้านการบริหารจัดการ

องค์กรให้แก่ฝายจัดการด้วยความเหมาะสม ดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านได้รับข้อมูลของธนาคารท่ีถูกต้อง ตรงเวลา และ
ชัดเจน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ ่งจะน�าไปสู่ความส�าเร็จของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการด้านเวลาที่เพียงพอที่
ฝายจัดการจะเสนอเร่ืองและเพียงพอส�าหรับคณะกรรมการธนาคารในการอภิปรายประเด็นท่ีส�าคัญและปรกษาหารือกัน ส่งเสริม
ให้กรรมการธนาคารมกีารใช้ดลุยพนิจิอย่างรอบคอบและแสดงความคดิเห็นได้อย่างเป็นอสิระในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องได้โดยท่ัวกนัใน
วาระประชมุทีส่�าคญั ทัง้นี ้เป็นผูน้�าแนวนโยบายเสรมิสร้างความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างกรรมการบรหิารและกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้รหิาร 
และระหว่างคณะกรรมการและฝายจัดการ โดยได้มีการปรกษาหารือกันเป็นประจ�า

การพั นาและประเมินประสิทธิภาพในการท�างาน
(1) ดูแลให้มีการจัดการป มนิเท และการเข้าเยี่ยมชมการป ิบัติงาน ให้กับกรรมการธนาคารใหม่ทุกท่าน ่งจะช่วยให้

กรรมการธนาคารใหม่เข้าใจและสามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็ว
(2) สนบัสนนุส่งเสรมิให้กรรมการธนาคารทกุท่านเข้าร่วมอบรมพั นาทักษะความรูใ้นด้านต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่การ

ป ิบัติหน้าที่กรรมการธนาคารที่จัดโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย เป็นต้น

(3) สนับสนุนส่งเสริมให้กรรมการธนาคารทุกท่านท�างานร่วมกันอย่างเป็นทีม อันจะก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธผิลในการท�างาน ดแูลให้มกีารประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิ
ไขว้ และแบบประเมินทั้งคณะ น�าผลการประเมินดังกล่าวมาปรับปรุงและพั นาการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร

(4) ก�าหนดให้มีระบบการติดตามดูแลและประเมินผลการด�าเนินงานของธนาคารเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย เป็นประจ�า
อย่างต่อเนื่อง

รายงาน ร จา 2561090



ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้น
ดแูลให้มกีารสือ่สารระหว่างผู้ถอืหุน้ของธนาคารด้วยความมีประสทิธภิาพ และเปดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถตดิต่อสือ่สาร

กับคณะกรรมการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน
การประชุมผู้ถือหุ้น
ท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ และมีการมอบหมายให้มีผูด้แูลการประชุมผูถ้อืหุ้นให้เป็นไปตามก หมาย

และข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งดูแลให้กรรมการธนาคารทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน โดย
เปดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้ใช้สทิธใินการประชมุผูถ้อืหุน้อย่างเตม็ที ่ในการเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ 
การ ักถามหรือขอค�าชี้แจงเพิ่มเติม การรับทราบรายงานประจ�าปี การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน การอนุมัติจัดสรรก�าไร
และเงินปนผล การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร และก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและก�าหนดจ�านวนเงินค่า
สอบบัญชี การอนุมัติเรื่องการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของธนาคาร เป็นต้น

บทบาทในด้านอื่นๆ
ป ิบัติหน้าที่ด้วยความ ื่อสัตย์สุจริต ดูแลโครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารให้มีความเหมาะสม ดูแลให้มีการน�า

นโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการธนาคารไปป ิบัติอย่างมีประสิทธิผล สนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดข้นในทุกระดับ ตั้งแต่กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูง รวมถงพนักงาน

วาระการด�ารงต�า น่งกรร การ นา าร
เป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร โดยกรรมการจ�านวนหน่งในสามของท้ังหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญ

ประจ�าปีแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารงต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด�ารงต�าแหน่งเกิน 
3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณาประสิทธิภาพ
ของการป ิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าว และช้ีแจงเหตุผลพร้อมผลการป ิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น โดยปจจุบันมีกรรมการ
ธนาคารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 3 วาระติดต่อกัน จ�านวน 1 ราย ได้แก่ นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

กรร การผ้ อ�านา ลงนา ทน นา าร
นายผยง รีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง ลงลายมือชื่อและประทับตราส�าคัญของบริษัท หรือ นายไกร ทธิ 

อุชุกานนท์ชัย และนายปุณณิ ร์ กุนตนาค ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของบริษัท

 ะกรร การบริ าร
ราย อ ะกรร การบริ าร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1) นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิ ร์ กุนตนาค กรรมการ
3) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช กรรมการ
4) นายผยง รีวณิช กรรมการ

 นายนิรุ  มณีพันธ์ เลขานุการ
 นางสาวสินีนา  ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) ดร.กุลยา ตันติเตมิท  ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรหิาร ตัง้แต่วนัท่ี 11 ตลุาคม 2561
2) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช  ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561
3) นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์  พ้นจากต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากเกษียณอายุ
4) นายนิรุ  มณีพันธ์  ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 091



น้าท ละ วา รับผิด อบ
คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�านาจที่ก�าหนด
2) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการลงทุน หรือขายหลักทรัพย์ท่ีธนาคารลงทุน การ ื้อขายหรือให้เช่าทรัพย์ของ

ธนาคาร ตามอ�านาจที่ก�าหนด
3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรกษา การจัด ื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�าปี 
5) การติดตามงานที่มีความส�าคัญที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย
6) การพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ�าเป็นหรือ

สมควรเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ปญหา ่งหากไม่ด�าเนินการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการ
ธนาคารทราบโดยเร็ว

7) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

วาระการด�ารงต�า น่งกรร การบริ าร
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร

 ะกรร การตรว สอบ
ราย อ ะกรร การตรว สอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
1) นายสมชัย บุญน�า ิริ ประธานกรรมการ
2) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
3) นายธันวา เลาห ิริวง ์ กรรมการ

นายสันติ ปริวิสุทธิ เลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) นายสมชัย บุญน�า ิริ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน .(พิเ ษ) 

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ โดยการแต่งต้ังให้มีผล ณ วันท่ี
25 กรก าคม 2561

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ มีการปรับปรุงขอบเขต อ�านาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามก บัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ พ. . 2561 ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

อบเ ตอ�านา น้าท อง ะกรร การตรว สอบ
1) รายงานทางการเงินและการเปดเผยข้อมูล

1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีท่ี
รับรองทั่วไป

1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถงประเด็นส�าคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น
1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส�าคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างป ิบัติงาน
1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝายจัดการ
1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปราก ข้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดข้นในงวดบัญชีต่อไป
1.2.5) ร่างงบการเงินประจ�าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี

1.3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามก หมาย
ที่เกี่ยวข้อง มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร
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1.4) สอบทานหลัก านหากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการท่ีอาจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของธนาคารอย่าง
มีนัยส�าคัญหรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร

1.5) สอบทานถงข้อมูลที่น�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
2) การควบคุมภายใน

2.1) สอบทานให้มีระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธิผลตามมาตร านของ O O (     
O    ) โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีการประเมินระบบควบคุมภายในทั้งระบบอย่างน้อย
ปีละครั้ง นอกเหนือจากการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี

2.2) สอบทานความเหมาะสมและประสทิธผิลของการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายในระบบสารสนเท ของ
ธนาคาร รวมถงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน

3) ผู้สอบบัญชี
3.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
3.2) สอบทานขอบเขตการป บิตังิานของผู้สอบบญัชแีละผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ปองกนัความ �า้ อ้นของการป บัิติงาน

ที่อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยค�านงถงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
3.3) พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้งและเลิกจ้าง รวมถงอัตราผลตอบแทนการป ิบัติงานของผู้สอบบัญชี เสนอ

คณะกรรมการธนาคาร เพ่ือเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ รวมทัง้ประชุมร่วมกับผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝีายจดัการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
3.4) สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่

เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะที่ส�าคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
4) ผู้ตรวจสอบภายใน

4.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
4.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ข้น

ตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
4.3) ก�ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรม และบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตร านการตรวจสอบ

อันเป็นที่ยอมรับ รวมถงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
4.4) สอบทานและทบทวนก บัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ
4.5) พจิารณาและอนมุติัแผนยทุธ าสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร อตัราพนกังาน แผนการตรวจสอบ

ภายในประจ�าปี ตลอดจนงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพื่อมุ่งไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม
ต่างๆ และจัดล�าดับความส�าคัญโดยค�านงถงระดับความเสี่ยง

4.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชุมลับกบัผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เพือ่สอบทาน
ถงการแทรกแ งจากฝายบริหารและฝายจัดการอันอาจจะกระทบถงความเป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

4.7) ก�ากับดูแล เรื่องร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดที่ส่งมายังสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจ
ว่ามีการด�าเนินการตรวจสอบอย่างเหมาะสม

4.8) สอบทานกับผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถงสมรรถนะในการใช้ทรัพย์สินของธนาคาร ให้เป็นไป
ตามนโยบายหรือคู่มือป ิบัติงาน

4.9) สอบทานและพจิารณาร่วมกบัฝายจดัการในเรือ่งข้อบกพร่องส�าคญัท่ีตรวจพบและการสนองตอบจากฝายจัดการ
4.10) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก�าหนดค่าตอบแทน และ

พิจารณาความดีความชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้ง โยกย้าย 
ถอดถอน การพิจารณาความดีความชอบและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน

4.11) ประเมินผลการป ิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
4.12) จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร 

(   A  R ) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
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5) การป ิบัติตามก หมาย ข้อบังคับ และระเบียบป ิบัติงาน
5.1) สอบทานการป ิบัติตามก หมาย ข้อบังคับ ข้อก�าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ากับดูแล เพื่อปองกัน

ความเสียหาย ทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
5.2) การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

5.2.1) ก�ากับดูแล และติดตามการป ิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
5.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ

5.3) สอบทานความถกูต้องของเอกสารอ้างองิและแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัมาตรการคอร์รปัชันของธนาคาร ตาม
โครงการแนวร่วมป ิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

6) การบริหารความเสี่ยง
6.1) สอบทานถงระดับความเสี่ยงท่ีส�าคัญและสอบทานถงวิธีการประเมินความเสี่ยงของผู้ตรวจสอบภายในกับของ

ผู้สอบบัญชีว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตร านที่เชื่อถือได้
6.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารตระหนักถงความเส่ียงที่ส�าคัญและที่เกี่ยวข้องกับ

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (  R ) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (  R ) ความเสี่ยงด้านตลาด (  R ) ความเสี่ยงด้าน
สภาพคล่อง (  R ) และความเสี่ยงด้านป ิบัติการ (O  R )

7) การประเมินการท�างาน 
จัดให้มีการประเมินตนเองและคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมินผลการป ิบัติงานประจ�าปีของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
8) การจัดท�าและการสอบทานก บัตร

จดัท�าก บตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอบทานความเหมาะสมของก บัตรดงักล่าวอย่างน้อยปีละหนง่ครัง้ โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร

9) ความรับผิดชอบอื่นๆ
9.1) มีอ�านาจในการตรวจสอบหรือสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

และมีอ�านาจในการว่าจ้างหรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
9.2) ป ิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�า น่ง
1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถง ช่วงเวลาระหว่างการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบ ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระ
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใด มีความเหมาะสมท่ีจะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น
คณะกรรมการธนาคารจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการป ิบัติหน้าท่ีของกรรมการรายดังกล่าว ให้กลับมา
ด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ

2) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
2.1) ครบก�าหนดตามวาระ
2.2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
2.3) ลาออก
2.4) ตาย
2.5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณ ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเท ไทย
2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
2.7) ต้องโทษจ�าคุกตามค�าพิพากษาถงที่สุด หรือค�าสั่งที่ชอบด้วยก หมายให้จ�าคุก เว้นแต่ในความผิดที่กระท�าด้วย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
2.9) เป็นบุคคลล้มละลาย
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3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่มี
เหตุจ�าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ

4) เมื่อมีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบ ่งตนแทน

กรร การตรว สอบท วา ร้ ละ ระสบการ นการสอบทานงบการเงิน
นายสมชัย บุญน�า ิริ ประธานกรรมการ
พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่ปราก ในหน้า 186 

 ะกรร การบรร ัท ิบาล ละ วา รับผิด อบต่อสัง
ราย อ ะกรร การบรร ัท ิบาล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
1) นายวิชัย อั รัสกร ประธานกรรมการ
2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
3) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
4) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช กรรมการ

 นายก ษณ์  ฉมาภิสิษ  เลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ รับต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่ 25 กรก าคม 2561
2) ดร.กุลยา ตันติเตมิท ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการบรรษทัภบิาล  วันท่ี 11 ตุลาคม 2561 
3) นาง ิริพร นพวั นพง ์ พ้นจากต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่

16 พ จิกายน 2561 
4) นายก ษณ์ ฉมาภิสิษ ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่

23 พ จิกายน 2561
5) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช รับต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่ 27 ธันวาคม 2561

อบเ ตอ�านา น้าท อง ะกรร การบรร ัท ิบาล ละ วา รับผิด อบต่อสัง
1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารและบริษัทในเครือต่อ

คณะกรรมการธนาคาร
2) ก�ากบัดแูลการป บิตังิานของธนาคารให้เป็นไปตามหลกับรรษทัภบิาลของสถาบนัก�ากบั เช่น ธนาคารแห่งประเท ไทย 

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น ด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคม
3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางป ิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) พิจารณาเสนอข้อพงป ิบัติที่ดี ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก�าหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร  

และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
5) เสนอแนะข้อก�าหนดเกีย่วกบัจรรยาบรรณในการด�าเนินธรุกจิของธนาคาร และข้อพงป บิตัขิองผูบ้รหิาร และพนกังาน

ของธนาคาร
6) ส่งเสรมิการเผยแพร่วั นธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและการมีส่วนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมเพือ่การ

พั นาที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางป ิบัติ
7) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อท�าหน้าที่สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตาม

ความเหมาะสม
8) การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 095



 ะกรร การสรร า ละก�า นด ่าตอบ ทน
ราย อ ะกรร การสรร า ละก�า นด ่าตอบ ทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ
2) นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมการ
3) นายสมชัย บุญน�า ิริ กรรมการ

 นาย ุภวั น์ วั น์ธนปติ เลขานุการ
 นายบุญเชิด พิกุลแย้ม ผู้ช่วยเลขานุการ
 นางสาวนวลนภา ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) นายณั ก ตย์ ธนไพ าลกิจ ออกจากต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
   เนื่องจากเกษียณอายุ

อบเ ตอ�านา น้าท อง ะกรร การสรร า ละก�า นด ่าตอบ ทน
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคารให้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1) ก�าหนดนโยบาย หลักเกณ  ์และวธิกีาร ในการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อืน่ของกรรมการ

ธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร
2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร
3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและก หมายท่ีเกี่ยวข้องก�าหนด แล้วน�าเสนอคณะกรรมการ

ธนาคารเพื่อพิจารณาให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1) กรรมการ
3.2) กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบโดยตรงจาก 

คณะกรรมการ
3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการ

4) ดแูลให้คณะกรรมการธนาคาร มขีนาดและองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร รวมถงมกีารปรบัเปลีย่นให้สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ

5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ
6) ดแูลให้กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู และผู้มอี�านาจในการจดัการของธนาคาร ได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสมกับหน้าที่

และความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มข้นควรได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น

7) ก�าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพื่อ
พิจารณาปรับผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านงถงหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถงให้ความส�าคัญ
กับการเพิ่มมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย

8) เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทน และเปดเผย 
ค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเปาหมาย 
การด�าเนินงาน และความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

9) ด�าเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

รายงาน ร จา 2561096



 ะกรร การบริ าร วา เสยง
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

ระดับสูงจากสายงานบริหารการเงิน สายงานป ิบัติการ และสายงานบริหารความเสี่ยง
ราย อ ะกรร การบริ าร วา เสยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1) นายไกร ทธิ  อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการ
2) นายปุณณิ ร์ กุนตนาค กรรมการ
3) นายสมชัย บุญน�า ิริ กรรมการ
4) นายธันวา เลาห ิริวง ์ กรรมการ
5) นายวิชัย  อั รัสกร กรรมการ 
6) นายผยง รีวณิช กรรมการ 
7) นางอัมพร โชติรัชสกุล กรรมการ 
8) นางสาวภูริพรรณ เจริญสุข กรรมการ
9) นายพูลพั น์ รีเปล่ง กรรมการและรักษาการเลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) นางสาวภูริพรรณ เจริญสุข รับต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 

อบเ ตอ�านา น้าท อง ะกรร การบริ าร วา เสยง
คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมอี�านาจหน้าท่ีในการเสนอ ก�าหนดนโยบายและกลยทุธ์ในการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ 

ของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการ
บรหิารความเสีย่ง และดแูลให้ธนาคารด�าเนนิตามนโยบายและแนวทางการบรหิารความเสีย่งท่ีธนาคารและหน่วยงานก�ากบัก�าหนด 
เสนอ ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไปตามแนวทาง
การก�ากบัแบบรวมกลุม่ (  ) ของธนาคารแห่งประเท ไทย ตลอดจนควบคุม ตดิตามและประเมนิความเส่ียง
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ โดยจัดให้มีการประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม และมีการน�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ทราบ พจิารณาทกุเดอืน และคณะกรรมการธนาคารเพือ่ทราบ พจิารณาทุกไตรมาส และป บัิตหิน้าท่ี
อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร

 ะกรร การก�ากับการ ิบัติตา ก เก
ราย อ ะกรร การก�ากับการ ิบัติตา ก เก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
1) นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการ
2) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการ
3) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการ

นายนิรุ มณีพันธ์ เลขานุการ
นางวิภาวดี เลิ รีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวนิภาวรรณ วรรณสาธพ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ พ้นจากต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตาม

ก เกณ ์  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากเกษียณอายุ
2) นายนิรุ มณีพันธ์ ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการก�ากบัการป บิตัติามก เกณ ์ 

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2561 แทนนายสุชาติ  เดชอิทธิรัตน์

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 097



อบเ ตอ�านา น้าท อง ะกรร การก�ากับการ ิบัติตา ก เก
คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

ธนาคารให้ด�าเนินการใน 6 เรื่องหลัก ดังนี้
1) ดูแลให้ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงอันเกิดจากการป ิบัติที่ไม่เป็นไปตามก หมายและก เกณ ์ โดยผ่าน

หน่วยงานก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ 
2) ทบทวนก บตัรของคณะกรรมการก�ากบัการป บัิตติามก เกณ อ์ย่างสม�า่เสมอ เพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร

อนุมัติ
3) ประเมินการป ิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ เพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์และมคีวามเป็นอสิระ  รวมถงทบทวนนโยบายและประเมินประสทิธภิาพของการบรหิารความเสีย่งด้านการป บัิตติาม
ก เกณ ์อย่างสม�่าเสมอ  เพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ของธนาคารมีความเหมาะสม

4) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ประจ�าปี (A   R )
5) สอบทานรายงานการสอบทานหรอืตดิตามการป บัิตติามก เกณ  ์และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทาน หรอืตดิตาม

ธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ป ิบัติตามก เกณ ์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร 
6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบผลการสอบทานหรือติดตามการป ิบัติตามก เกณ ์  ตลอดจนการ

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการป ิบัติที่ไม่เป็นไปตามก เกณ ์

  ะกรร การอิสระ
ราย อ ะกรร การอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย
1) นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการอิสระ
2) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ
3) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการอิสระ
4) นายสมชัย บุญน�า ิริ กรรมการอิสระ
5) นายธันวา เลาห ิริวง ์ กรรมการอิสระ
6) นายวิชัย อั รัสกร กรรมการอิสระ

 นายนิรุ  มณีพันธ์ เลขานุการ

 นางวิภาวดี  เลิ รีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวสินีนา  ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายละเอยดการเ ลยน ลงกรร การ รอเล านการ ะกรร การ
1) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ ในวนัที ่23 ธนัวาคม 2561
2) นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์  พ้นจากต�าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2561 เนื่องจากเกษียณอายุ
3) นายนิรุ  มณีพันธ์  ด�ารงต�าแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการอสิระ ต้ังแต่วนัที ่1 ตลุาคม 2561

รายงาน ร จา 2561098



น้าท ละ วา รับผิด อบ อง ะกรร การอิสระ
1) เสนอแนะวาระการประชมุต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณท่ีีเหน็ว่ามีเรือ่งส�าคญัหรอืประเดน็ปญหาท่ีคณะกรรมการ

ธนาคารควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการป ิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการป ิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
4) กรณทีีม่กีารพจิารณาวาระส�าคญัๆ ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืการ ือ้ขาย

ทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญ กรรมการอิสระมากกว่าก่งหน่งของจ�านวนกรรมการอิสระทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�าคัญดังกล่าว
5) กรณีที่มีการพิจารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอิสระอาจมีความเห็นแย้งหรือมีข้อ

สงัเกตอืน่ใดกต็าม ความเห็นหรอืข้อสังเกตดงักล่าวควรได้รบัการบันทกไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครัง้
6) ติดตามดูแลการป ิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

โดยเฉพาะเรื่องการก�ากับการป ิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเท และการบริหารความเสี่ยง
7) ด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

วาระการด�ารงต�า น่ง
มีวาระเท่ากับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน โดยเมื่อครบ 9 ปีแล้ว 

หากคณะกรรมการธนาคาร ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ ที่ปรกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ
ธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นขอความเห็นชอบการด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเท ไทย

รา ล านการธนา าร
คณะกรรมการธนาคารได้มกีารแต่งตัง้เลขานกุารบริษทัตัง้แต่ปี 2551 มาเป็นล�าดบั จนถงปจจบุนั ได้แต่งตัง้ นายนริุ  มณพีนัธ์ 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับก เกณ ์และก หมาย ท�าหน้าที่เป็น เลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ. .2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
และนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยคุณสมบัติและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

น้าท วา รับผิด อบส�า รับต�า น่งเล านการบริ ัท
1) ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อป ิบัติให้เป็นไปตามก หมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2) จัดประชมุผูถ้อืหุน้ และการประชมุคณะกรรมการให้เป็นไปตามก หมาย ข้อบงัคบัของธนาคาร และตดิตามให้มกีาร

ป ิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม�่าเสมอ
3) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังนี้

- ทะเบียนกรรมการ 
- หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท 
- หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
5) ติดตามให้มีการป ิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อก หมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
7) ดูแลเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ (  )

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 099



การประ ม ะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการธนาคารไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยในปี 2561 มีการก�าหนดการ

ประชมุเป็นปกตใินวนัพธุท่ีสองและสีข่องเดอืน และอาจมกีารประชมุวาระพเิ ษตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการ
ธนาคารจะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมวาระการประชมุและเอกสารประกอบไปยงัคณะกรรมการธนาคารล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ
ไม่น้อยกว่า 7 วัน และเลขานุการจะเป็นผู้จดบันทกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพ่ือพร้อมให้ตรวจสอบได้ ท้ังนี้ ธนาคารได้จ�าแนกวาระการประชุมออกเป็นหมวดหมู่ท่ีชัดเจน 
เช่น เรือ่งท่ีประธานแจ้งทีป่ระชุม เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุครัง้ท่ีผ่านมา เรือ่งสืบเนือ่ง เรือ่งนโยบาย เรือ่งสนิเช่ือ เรือ่งปรบัปรงุ
หนี้ เรื่องการลงทุน เรื่อง ื้อ ขายทรัพย์สินและจัด ื้อจัดจ้าง เรื่องทรัพยากรบุคคล เรื่องเพื่อทราบ และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การด�าเนิน
การประชุมมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 24 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 44 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 22  
ครั้ง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 17 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 14 ครั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 13 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ 12 ครั้ง และคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

รา นาม ะกรรมการ
ค  

กรร การ
ธนาคาร

ค  
กรร การ

บรหิาร

ค  
กรร การ
ตรว สอบ

ค  
กรร การ
สรรหา

ค  
กรร การ
บรร ทั 

บิาล

ค  
กรร การ

บรหิาร
ควา เส่ียง

ค  
กรร การ
กํากับ

ค  
กรร การ 

อสิร

1) นายเอกนติ ิ นติทิณั ป์ระภา  (1) 15 15 - - - - - - -

2) นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย 21 24 39 44 - - - 13 13 - -

3) นายสมชัย บุญน�า ิริ (2) 24 24 - 21 22 17 17 12 13 - 4 4

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา (3) 23 24 - - 17 17 13 14 - - 4 4

5) นายดิสทัต โหตระกิตย์ 21 24 - - 13 17 - - 12 12 3 4

6) นายวิชัย อั รัสกร 22 24 - - - 14 14 13 13 - 3 4

7) .(พเิ ษ)ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ (4) 22 24 - 12 12 - 4 6 - 12 12 4 4

8) พลเอก เทียนชัย รับพร  23 24 - 21 22 - - - 12 12 4 4

9) นายปุณณิ ร์ กุนตนาค 21 24 39 44 - - - 13 13 - -

10) นายธันวา เลาห ิริวง ์ 20 24 - 20 22 - - 10 13 - 4 4

11) นางแพตริเ ีย มงคลวนิช (5) - - - - - - - -

12) นายผยง รีวณิช 22 24 41 44 - - - 11 13 - -

กรร การทออกระ ว่าง

1) ดร.สมชัย สัจจพงษ์ (6) 5 7 - - - - - - -

2) ดร.กุลยา ตันติเตมิท (7) 15 18 34 35 - - 11 12 - - -

หมายเหตุ ตัวเลขในตาราง หมายถง จ�านวนครั้งที่มาประชุม  จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง

 (1) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 12 มิถุนายน 2561 และด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 28 มิถุนายน 2561

 (2) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ วันที่ 25 กรก าคม 2561

 (3) ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ วันที่ 23 ธันวาคม 2561

 (4) ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่ 25 กรก าคม 2561

 (5) ด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่ 27 ธันวาคม 2561 

 (6) ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคารและประธานกรรมการธนาคาร วันที่ 1 พ ษภาคม 2561

 (7) ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล  วันที่ 11 ตุลาคม 2561

รายงาน ร จา 2561100



นอกจากนี ้ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารมกีารประชมุร่วมกนัโดยไม่มฝีายจดัการ จ�านวน 9 ครัง้ เพ่ือเป็นการด�าเนนิการ
ที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ่งคณะกรรมการธนาคารได้ร่วมพิจารณาและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร สอดคล้องกับหลักเกณ ์ของธนาคารแห่งประเท ไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ ที่ได้ก�าหนดไว้

่า แ นกรรมการ
 น ยบายการก�า นด ่าตอบ ทนกรร การ
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทนท�าหน้าทีท่บทวน โดยพิจารณาถงความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระความรับผดิชอบของกรรมการ ผลประกอบการ
ของธนาคาร ภาวะเ รษ กิจโดยรวม เทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกัน และต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ก�าหนด โดยก�าหนดค่าตอบแทนเป็น 4 ส่วน ดังนี้

1) ค่าตอบแทนใน านะกรรมการ
2) ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง โดยจ่ายให้แก่กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้

2.1) ประธานกรรมการธนาคาร
2.2) รองประธานกรรมการธนาคาร
2.3) ประธานกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ เช่น ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ประธานกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่ง
ประเท ไทยก�าหนดให้มี หรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ�าเป็น เป็นต้น

3) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้กรรมการที่เข้าประชุม ตามหลักเกณ ์ที่ก�าหนด
4) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณ ์การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการ ดังนี้

4.1) ธนาคารจะต้องมีผลก�าไรจากผลประกอบการ และ
4.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปนผลให้กับผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบข้างต้น ได้แก่ ค่าตอบแทนใน านะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�า
ต�าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม และเงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็น
ประจ�าทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
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รา ละ ด ่า แ นกรรมการ ั รา ่ น

1.1 ค่าตอบแทนใน านะกรรมการธนาคาร 70,000 บาท  เดือน
1.2 ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง ดังนี้
 1.2.1 ประธานกรรมการธนาคาร 130,000 บาท  เดือน
 1.2.2 รองประธานกรรมการธนาคาร 30,000 บาท  เดือน
 1.2.3 ประธานกรรมการชุดย่อยต่างๆ เช่น 30,000 บาท  เดือน
  - ประธานกรรมการบริหาร

  - ประธานกรรมการตรวจสอบ

  - ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  - ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

  - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

  - ประธานกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์

  - ประธานกรรมการอิสระ

  - ประธานกรรมการในคณะอื่นที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนดให้มี

   หรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคารเห็นว่ามีความจ�าเป็น
1.3 ค่าเบี้ยประชุม

 จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการที่มีอยู่ และคณะอื่น 

 ที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนดให้มีหรือควรมี หรือคณะกรรมการธนาคาร 

 เห็นว่ามีความจ�าเป็น

30,000 บาท  ครั้ง

นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น มีค่าตอบแทนจ่ายให้กับกรรมการท่ีด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกิจการ
สัมพันธ์ โดยจ่ายให้เฉพาะค่าเบี้ยประชุมในอัตรา 30,000 บาท  ครั้งที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่เกินเดือนละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาจนถงปจจุบัน ธนาคารไม่มีการให้ค่าตอบแทนอื่นแก่กรรมการ นอกเหนือจากท่ีได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ่าตอบ ทนกรร การ ระ �า  
ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนใน านะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�า

ต�าแหน่ง  และค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 25,100,204.30 บาท  จ�าแนกเป็น  
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวม 15,045,204.30 บาท
2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร รวม 1,740,000.00 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 1,591,000.00 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รวม 1,440,000.00 บาท คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
รวม 1,530,000.00 บาท  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 1,710,000.00 บาท  คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ 
รวม 1,410,000.00 บาท และคณะกรรมการอิสระ รวม 274,000.00 บาท

นอกจากนี ้มค่ีาตอบแทนจ่ายให้แก่กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการกจิการสมัพนัธ์ รวม 360,000.00 บาท 

รายงาน ร จา 2561102
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3.5.3 เงินบ�าเ น ะกรร การ นา าร ระ �า  2560
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2560 จ�านวน 33,430,000.00 บาท ดังนี้

ผู้ รหารธนา าร
 กรร การผ้ ัดการ ่

กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ�านาจหน้าที่ก�ากับดูแล บริหารจัดการ และด�าเนินงานของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ข้อบังคับ และเปาหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ ตลอดจนบริหารงานตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้
รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้

1) ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ นโยบาย ข้อบงัคบั และเปาหมายตามทีค่ณะกรรมการ
ธนาคารมอบหมาย

2) บรหิารงานตามแผนงานหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร และรกัษาผลประโยชน์ของธนาคาร
และผู้ถือหุ้น

3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของธนาคาร
4) ติดต่อสร้างความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท้ังในประเท

และต่างประเท
5) เป็นผู้แทนหรือผู้มีอ�านาจกระท�าการแทนธนาคารในการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ากับ 

หรือกระท�านิติกรรมใดๆ ที่มีผลผูกพันตามก หมาย ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้กรอบวัตถุประสงค์และข้อ
บังคับของธนาคาร

6) ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคาร
7) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย

การ ระเ ินผลการ ิบัติงาน องกรร การผ้ ัดการ ่
ในปี 2561 ธนาคารใช้แนวทางการประเมินผลการป ิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนดให้มีการประเมิน 2 

ครัง้ คือ พจิารณาผลการป บิติังานต้ังแต่เดอืน มกราคม  มถินุายน 2561 และผลการป บัิติงานตัง้แต่เดอืนมกราคม  ธนัวาคม 
2561 ตามกระบวนการ ดังนี้

1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ทบทวนและก�าหนดหลกัเกณ ก์ารประเมินผลการป บัิตงิานตามตวัชีวั้ด 
และน�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2) คณะกรรมการบริหาร พิจารณาตัวช้ีวัดและประเมินผลการป ิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผลส�าเร็จ (  
  : ) ทีก่�าหนดตามกลยทุธ์และเปาหมายในแต่ละปี และความสามารถในการบรหิารจดัการ

3) สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษทัภบิาล น�าเสนอผลการป บิตังิานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่ขอความเหน็ชอบ
4) คณะกรรมการธนาคารแจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่

รา ะกรรมการธนา าร น า หนจ

1) ดร.สมชัย สัจจพงษ์ 3,678,363.76 

2) นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย 3,269,656.67 

3) .(พิเ ษ)ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 2,860,949.59 

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 2,860,949.59 

5) นายวิชัย อั รัสกร 297,852.29 

6) นายดิสทัต โหตระกิตย์ 2,860,949.59 

7) พลเอก เทียนชัย รับพร 2,452,242.51 

รา ะกรรมการธนา าร น า หนจ

8) นายปุณณิ ร์ กุนตนาค 2,860,949.59 

9) นายสมชัย บุญน�า ิริ 2,452,242.50 

10) นายธันวา เลาห ิริวง ์ 2,452,242.50 

11) ดร.กุลยา ตันติเตมิท 2,860,949.59 

12) นายผยง รีวณิช 2,860,949.59 

13) นายสุพันธุ์ มงคลสุธี 1,661,702.23 

หน่วย  บาท

รวมทั้งสิ้น 33,430,000.00

รายงาน ร จา 2561104



 ผ้บริ ารระดับสง
ราย อ ละต�า น่ง องผ้บริ ารระดับสง ณ วันที่ 2 มกราคม 2562  (ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 8-9 )

นามสกล าแหน่ สา าน

1. นายผยง รีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายปริญญา พั นภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหาร
ทรัพย์สิน

3. นายพูลพั น์ รีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง

4. นางประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
และผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อน
ธุรกิจ

•	สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือและ
กระบวนการธุรกิจเครือข่ายรายย่อย 

•	องค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพ่ือการขับ
เคลื่อนธุรกิจ

5. นายวีระพง ์ ุภเ รษ ์ ักดิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง

6. นางอัมพร โชติรัชสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานป ิบัติการ

7. นายบุญเลิ สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเทคโนโลยี

8. ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน   
  

9. นายนิรุ มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับก เกณ ์และก หมาย

10. นางสาวภูริพรรณ เจริญสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน

11. นายสุรธันว์ คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2

12. นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1

13. นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน

14. นายสันติ ปริวิสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน

15. นาย ุภวั น์ วั น์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคลและ
บรรษัทภิบาล

16. นางอรนุช ิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณ ์รายย่อย

17. นายกิตติพั น์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครั

18. นายโก ล แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก
และรายย่อย

19. นายธวัชชัย ชีวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงิน
เพื่อธุรกิจ

20. นายป ิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สังกัดธนาคารกรุงไทย

ผ้บริ ารระดับสงทเก ย อาย นวันท  กันยายน 

นามสกล าแหน่ สา าน

1. นางสาวอาริ รา ธรมธัช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครั

2. นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับก เกณ ์และก หมาย

3. นายลือชัย ชัยปริญญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครื อข ่ าย ธุ รกิ จขนาดเล็ก 
และรายย่อย

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 105



รายละเอยดการเ ลยน ลงผ้บริ ารระดับสง น  2561

1) นางสาวภูริพรรณ เจริญสุข รับต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหาร
การเงิน ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2561 แทน นางวลัยรัตน์ เลิ อ�าพรไพ าล 
ที่เกษียณอายุงาน

2) ม.ล.ณั ์ชัญญา ทวีวง ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการ
เงินเพื่อธุรกิจ สิ้นสุดการเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

3) นางอัมพร โชติรัชสกุล  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานป ิบัติการ ด�ารง
ต�าแหน่ง รักษาการผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อ
ธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 28 พ ษภาคม 2561 แทน ม.ล.ณั ์ชัญญา ทวีวง ์ ที่สิ้น
สุดการเป็นพนักงาน

4) นายวีระพง ์    ุภเ รษ ์ ักดิ หมุนเวียนงานไป ก�ากับดูแลสายงานธุรกิจขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 แทนนายป ิเวช สันตะวานนท์ ที่หมุนเวียนงานไป ป ิบัติงานใน
ต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง

5) นายป ิเวช  สันตะวานนท์ หมุนเวียนงานไป ป ิบัติงานในต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.กรุงไทย 
ไอบีเจ ลิส ิ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

6) นายนิรุ  มณีพันธ์ ด�ารงต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับ
ก เกณ ์และก หมาย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
แทนนายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์ ที่เกษียณอายุงาน

7) นายสุรธันว์  คงทน รับต�าแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561 แทน นายวีระพง ์ ุภเ รษ ์ ักดิ 
ที่หมุนเวียนงานไปก�ากับดูแลสายงานธุรกิจขนาดกลาง 

8) นายกิตติพั น์  เพียรธรรม รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงาน
ธุรกิจภาครั  ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 แทน นางสาวอาริ รา ธรมธัช ที่
เกษียณอายุงาน

9) นายโก ล  แช่มชื่น รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงาน
เครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2561 แทน 
นายลือชัย ชัยปริญญา ที่เกษียณอายุงาน

10) นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล เลื่อนต�าแหน่งจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
เป็น รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกจิขนาดใหญ่ 1 
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561

11) นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ เลื่อนต�าแหน่งจาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ตลาดทุน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2561

รายละเอยดการเ ลยน ลงผ้บริ ารระดับสง าย ลัง วันท 31 ันวา  2561

1) นายธวัชชัย  ชีวานนท์ รับต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงาน

บริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562

รายงาน ร จา 2561106



่า แ นผู้ รหารระดั สู
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงที่เป็นธรรม สมเหตุสมผล และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้

ในอุตสาหกรรม โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่น�าเสนอค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและ
ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการใหญ่ เพ่ือให้คณะกรรมการธนาคารพจิารณาให้ความเหน็ชอบและก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม
ตามนโยบายของธนาคาร ง่จะเช่ือมโยงกับผลการด�าเนินงานของธนาคารท้ังในระยะสัน้และระยะยาว สอดคล้องกบัผลการป บัิติ
งานของผู้บริหารแต่ละท่าน และสอดคล้องตาม  R  โดยมีการเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดผลการป ิบัติงาน ทั้งที่
เป็นตวัชีว้ดัด้านการเงนิ ตวัชีว้ดัด้านการน�ากลยทุธ์ไปสูก่ารป บิตั ิตวัชีว้ดัด้านการควบคมุการป บิตัติามก หมายก ระเบยีบต่างๆ 
ตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงและพั นากระบวนการท�างาน รวมท้ังตัวชี้วัดด้านการพั นาบุคลากร ภายใต้หลักเกณ ์ท่ีโปร่งใสตาม
หลกับรรษทัภบิาล และตามขอบเขตความรบัผดิชอบของต�าแหน่งงาน เพือ่พั นาองค์กรให้เป็น   O  
( O) 

ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ดังนี้
ผู้บริหารระดับสูงตามนิยามของ ก.ล.ต. ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รวม 26 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 273,216,954 บาท แบ่งเป็น
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีธ่นาคารจ่ายเงนิสมทบกองทุนส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 18 คน เป็นจ�านวนเงนิรวม 196,701,588 บาท และผู้บรหิาร
ระดบัสงูทีธ่นาคารไม่ได้จ่ายเงนิสมทบกองทนุส�ารองเล้ียงชพี จ�านวน 8 คน เป็นจ�านวนเงนิรวม 76,515,366 บาท (ทัง้น้ี ค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้รวมถงเงินตอบแทนพิเ ษประจ�าปี 2560 ส�าหรับผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณในปี 2560 จ�านวน 3 ท่าน ่งได้รับในปี 2561 
ด้วยเช่นกัน)

ผู้บริหารกลุ่ม รวม 88 คน (ผู้มีอ�านาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ�านวนเงินรวม 419,422,048 บาท แบ่งเป็น
ผู้บริหารกลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเ ษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการ กษาบุตร 
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 72 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 391,806,199 บาท และ
ผู้บริหารกลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเ ษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการ กษาบุตร เงิน
ช่วยเหลอืค่าเช่าบ้าน แต่ไม่มเีงินสมทบกองทนุส�ารองเลีย้งชพี จ�านวน 16 คน เป็นจ�านวนเงนิรวม 27,615,849 บาท (ทัง้นี ้ค่าตอบแทน
ดังกล่าวได้รวมถงเงินตอบแทนพิเ ษประจ�าปี 2560 ส�าหรับผู้บริหารกลุ่มที่เกษียณในปี 2560 จ�านวน 11 ท่าน ่งได้รับในปี 2561 
ด้วยเช่นกัน)
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้ มูลการดาร าแหน่ กรรมการและผู้ รหารระดั สู ธนา ารใน ร ั ่
ร ั ร่ ม หร ร ั ก ้   วันท 31 ันวา  2561

รา KTB
ร ั ่ ร ั ร่ ม

ร ั ก ้ กัน

รา KTB

ร ั ก ้ กัน

ร ั
น

ร ั มกรรมการ
ร่ มกัน ร ั มกรรมการร่ มกัน ร ั ม

ผู้ รหารร่ มกัน
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

กรร การ กรร การ

นายเอกนิติ  นิติทัณ ์ประภา XX XX X นายเอกนิติ  นิติทัณ ์ประภา XX

นายไกร ทธิ   อุชุกานนท์ชัย A XX XX X X นายไกร ทธิ   อุชุกานนท์ชัย A

นายสมชัย   บุญน�า ิริ X นายสมชัย   บุญน�า ิริ X X XX

นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา X นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา X XX X XX

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ X X นายดิสทัต  โหตระกิตย์ X

นายวิชัย   อั รัสกร X X นายวิชัย   อั รัสกร X X X X

.(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์ X X .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์ X X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิ ร์  กุนตนาค นายปุณณิ ร์  กุนตนาค 

นายธันวา   เลาห ิริวง ์ X นายธันวา   เลาห ิริวง ์ X XX X

นางแพตริเ ีย  มงคลวนิช นางแพตริเ ีย  มงคลวนิช X

นายผยง   รีวณิช X นายผยง   รีวณิช

ผ้บริ ารระดับสง ผ้บริ ารระดับสง 

นายปริญญา  พั นภักดี X XX นายปริญญา  พั นภักดี

นายพูลพั น์  รีเปล่ง XX นายพูลพั น์  รีเปล่ง

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร X X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นายวีระพง ์  ุภเ รษ ์ ักดิ X นายวีระพง ์  ุภเ รษ ์ ักดิ X

นางอัมพร  โชติรัชสกุล X X นางอัมพร  โชติรัชสกุล

นายบุญเลิ   สินสมบัติ XX นายบุญเลิ   สินสมบัติ

ดร.รุ่ง  มัลลิกะมาส ดร.รุ่ง  มัลลิกะมาส

นายนิรุ   มณีพันธ์ นายนิรุ   มณีพันธ์ 

น.ส.ภูริพรรณ  เจริญสุข น.ส.ภูริพรรณ  เจริญสุข

นายสุรธันว์  คงทน นายสุรธันว์  คงทน

นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล X นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ X นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

นายสันติ  ปริวิสุทธิ นายสันติ  ปริวิสุทธิ

นาย ุภวั น์  วั น์ธนปติ นาย ุภวั น์  วั น์ธนปติ

นางอรนุช  ิรประภา นางอรนุช  ิรประภา

นายกิตติพั น์  เพียรธรรม นายกิตติพั น์  เพียรธรรม

นายโก ล  แช่มชื่น นายโก ล  แช่มชื่น

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ * นายธวัชชัย  ชีวานนท์ *  XX

นายป ิเวช  สันตะวานนท์ X นายป ิเวช  สันตะวานนท์

หมายเหตุ  ตารางนี้มิได้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยู่ที่ประวัติของแต่ละท่าน
ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป
* รับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง วันที่ 2 มกราคม 2562

สั ลัก    ประธานกรรมการบริษัท A  นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย   นายผยง รีวณิช ด�ารงต�าแหน่งใน  ดังนี้
    กรรมการบริหาร ด�ารงต�าแหน่งใน  ดังนี้ - กรรมการผู้จัดการใหญ่
     กรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร
     ผู้บริหารระดับสูง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ

ายเ ต  (1) รายชือ่ของบริษัทย่อย และบรษิทัร่วม เป็นไปตามเกณ ก์ารจดัท�างบการเงนิของธนาคาร ท่ีได้ระบุในหวัข้อการวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝายจดัการ 
  (2) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุง 
   โครงสร้างหนี้ 
  (3) บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว
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้ มูลการดาร าแหน่ กรรมการและผู้ รหารระดั สู ธนา ารใน ร ั ่
ร ั ร่ ม หร ร ั ก ้   วันท 31 ันวา  2561

รา KTB
ร ั ่ ร ั ร่ ม

ร ั ก ้ กัน

รา KTB

ร ั ก ้ กัน

ร ั
น

ร ั มกรรมการ
ร่ มกัน ร ั มกรรมการร่ มกัน ร ั ม

ผู้ รหารร่ มกัน
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2

กรร การ กรร การ

นายเอกนิติ  นิติทัณ ์ประภา XX XX X นายเอกนิติ  นิติทัณ ์ประภา XX

นายไกร ทธิ   อุชุกานนท์ชัย A XX XX X X นายไกร ทธิ   อุชุกานนท์ชัย A

นายสมชัย   บุญน�า ิริ X นายสมชัย   บุญน�า ิริ X X XX

นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา X นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา X XX X XX

นายดิสทัต  โหตระกิตย์ X X นายดิสทัต  โหตระกิตย์ X

นายวิชัย   อั รัสกร X X นายวิชัย   อั รัสกร X X X X

.(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์ X X .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์   กิตยารักษ์ X X

พลเอก เทียนชัย รับพร X พลเอก เทียนชัย รับพร X

นายปุณณิ ร์  กุนตนาค นายปุณณิ ร์  กุนตนาค 

นายธันวา   เลาห ิริวง ์ X นายธันวา   เลาห ิริวง ์ X XX X

นางแพตริเ ีย  มงคลวนิช นางแพตริเ ีย  มงคลวนิช X

นายผยง   รีวณิช X นายผยง   รีวณิช

ผ้บริ ารระดับสง ผ้บริ ารระดับสง 

นายปริญญา  พั นภักดี X XX นายปริญญา  พั นภักดี

นายพูลพั น์  รีเปล่ง XX นายพูลพั น์  รีเปล่ง

นางประราลี  รัตน์ประสาทพร X X นางประราลี  รัตน์ประสาทพร

นายวีระพง ์  ุภเ รษ ์ ักดิ X นายวีระพง ์  ุภเ รษ ์ ักดิ X

นางอัมพร  โชติรัชสกุล X X นางอัมพร  โชติรัชสกุล

นายบุญเลิ   สินสมบัติ XX นายบุญเลิ   สินสมบัติ

ดร.รุ่ง  มัลลิกะมาส ดร.รุ่ง  มัลลิกะมาส

นายนิรุ   มณีพันธ์ นายนิรุ   มณีพันธ์ 

น.ส.ภูริพรรณ  เจริญสุข น.ส.ภูริพรรณ  เจริญสุข

นายสุรธันว์  คงทน นายสุรธันว์  คงทน

นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล X นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล

นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ X นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์

นายสันติ  ปริวิสุทธิ นายสันติ  ปริวิสุทธิ

นาย ุภวั น์  วั น์ธนปติ นาย ุภวั น์  วั น์ธนปติ

นางอรนุช  ิรประภา นางอรนุช  ิรประภา

นายกิตติพั น์  เพียรธรรม นายกิตติพั น์  เพียรธรรม

นายโก ล  แช่มชื่น นายโก ล  แช่มชื่น

นายธวัชชัย  ชีวานนท์ * นายธวัชชัย  ชีวานนท์ *  XX

นายป ิเวช  สันตะวานนท์ X นายป ิเวช  สันตะวานนท์

หมายเหตุ  ตารางนี้มิได้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยู่ที่ประวัติของแต่ละท่าน
ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป
* รับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง วันที่ 2 มกราคม 2562

สั ลัก    ประธานกรรมการบริษัท A  นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย   นายผยง รีวณิช ด�ารงต�าแหน่งใน  ดังนี้
    กรรมการบริหาร ด�ารงต�าแหน่งใน  ดังนี้ - กรรมการผู้จัดการใหญ่
     กรรมการ - รองประธานกรรมการ - กรรมการบริหาร
     ผู้บริหารระดับสูง - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการ

ายเ ต  (1) รายชือ่ของบริษัทย่อย และบรษิทัร่วม เป็นไปตามเกณ ก์ารจดัท�างบการเงนิของธนาคาร ท่ีได้ระบุในหวัข้อการวเิคราะห์และค�าอธบิายของฝายจดัการ 
  (2) บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้นไป (ไม่รวมบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามข้อ 1) และบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเนื่องจากการปรับปรุง 
   โครงสร้างหนี้ 
  (3) บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว

บริ ัทย่อย
1. บจ.กรุงไทยก หมาย
2.  บจ.รักษาความปลอดภัย กรงุไทยธรุกจิ

บริการ
3. บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย
4. บจ.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เ อร์วิสเ ส
5. บจ.กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง
6. บจ.กรุงไทย แอดไว ์เ อรี่
7. บมจ.บัตรกรุงไทย

บริ ัทร่ว
1. บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต
2. บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
3. บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ่ิง

4. บล.เคที ิมิโก้
5. บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็ก ์

บริ ัทท่เกยว ้องกัน บริ ัทอน
1. บจ.โรงแรมท่าอากา ยานสุวรรณภูมิ 
2. บมจ.ทิพยประกันภัย

บริ ัทท่ กรร การร่ว กัน
1. บมจ.การบินไทย
2. บมจ.ไออาร์พี ี
3. บมจ.ปตท.
4.  บจ.วี. กรปุ อนด้าคาร์ส์ และบรษิทัในเครอื
5. บมจ.แอดวาน ์ อินโ ร์ เ อร์วิส
6. บจ.แอดวาน ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค

7. บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป
8. บมจ.บีอี ี เวิลด์
9. บจ.เอสไอเอสบี

10. บจ.เอนเคย์ สตูดิโอ
11. บมจ.เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้
12. บจ.พาเนล พลัส 
13. บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอ
14. บจ.เชียงเ ง อินเตอร์เนชั่นแนล 
15. บมจ.ดุสิตธานี
16. บจ.เอลิเ ีย อาหารและเครื่องดื่ม
17. บมจ. ิวแมนิก้า 
18. บมจ.ทีพีบีไอ 
19. บจ.ไทยสมายล์แอร์เวย์

บริ ัทท่ ผ้บริ ารร่ว กัน
1. บมจ.ทางด่วนและรถไ ากรุงเทพ
2. บจ.ไ คลิ่งคลาวด์
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การ ห้นธนา าร ะกรรมการและผู้ รหารระดั สู  วันท  ันวา  

รา ะกรรมการและ
ผู้ รหารระดั สู าแหน่

จาน นหลัก รั สัดส่ น

ตนเอง ค่
ส รส บุตร รว รอ้ยล

1. นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา ประธานกรรมการธนาคาร - - - - -

2. นายไกร ทธิ   อุชุกานนท์ชัย รองประธานกรรมการธนาคาร - - - - -

3. นายสมชัย   บุญน�า ิริ กรรมการธนาคาร - - - - -

4. นายนนทิกร   กาญจนะจิตรา กรรมการธนาคาร - - - - -

5. นายดิสทัต   โหตระกิตย์ กรรมการธนาคาร - - - - -

6. นายวิชัย อั รัสกร กรรมการธนาคาร - - - - -

7. .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการธนาคาร - - - - -

8. พลเอก เทียนชัย   รับพร กรรมการธนาคาร - - - - -

9. นายปุณณิ ร์   กุนตนาค กรรมการธนาคาร - - - - -

10. นายธันวา   เลาห ิริวง ์ กรรมการธนาคาร - - - - -

11. นางแพตริเ ีย  มงคลวนิช กรรมการธนาคาร - - - - -

12. นายผยง รีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

13. นายปริญญา  พั นภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

14. นายพูลพั น์  รีเปล่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

15. นางประราลี  รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

16. นายวีระพง ์  ุภเ รษ ์ ักดิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

17. นางอัมพร  โชติรัชสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

18. นายบุญเลิ    สินสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

19. ดร.รุ่ง   มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

20. นายนิรุ   มณีพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

21. นางสาวภูริพรรณ  เจริญสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

22. นายสุรธันว์  คงทน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

23. นายเอกชัย  เตชะวิริยะกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

24. นายรวินทร์  บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

25. นายสันติ  ปริวิสุทธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 1,070 - 1,070 0.000008

26. นาย ุภวั น์  วั น์ธนปติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

27. นางอรนุช  ิรประภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

28. นายกิตติพั น์  เพียรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

29. นายโก ล  แช่มชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 7,000 - - 7,000 0.000050

30. นายป ิเวช  สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 70,000 - 70,000 0.000501

รายงาน ร จา 2561110



ลากร
 �านวน นักงาน

ธนาคารมีจ�านวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้ 

หน่วย  คน

สา าน
จาน น นัก าน และ นัก าน ามสัญญา

ลูกจา้ ร ม
สํานักงานใหญ่ ไ ่ใช่สํานักงานใหญ่

หน่วยงานที่ข้นตรงต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ 86 - - 86

สายงาน     56 - - 56

นวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ 126 - - 126

ธุรกิจขนาดใหญ่ 18 - - 18

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 178 - - 178

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 97 - - 97

สายงานสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร 120 - - 120

สายงานธุรกิจขนาดกลาง 1,152 - 2 1,154

สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน 144 - - 144

สายงานธุรกิจภาครั 216 - - 216

สายงานบริหารการเงิน 441 15 - 456

สายงานบริหารความเสี่ยง 301 - 2 303

สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ 204 - - 204

สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 199 - - 199

สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณ ์รายย่อย 480 - 17 497

สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย 1,615 11,934 77 13,626

สายงานบริหารคุณภาพสินเช่ือและกระบวนการธุรกิจ 

เครือข่ายรายย่อย

845 - 52 897

สายงานก�ากับก เกณ ์และก หมาย 231 - - 231

สายงานตรวจสอบภายใน 297 - - 297

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 376 - 1 377

สายงานเทคโนโลยี 686 - - 686

สายงานป ิบัติการ 1,789 - 7 1,796

  รว ทังสิน 9,657 11,949 158 21,764

3.10.2 า่ตอบ ทน นกังาน
ในปี 2561 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนกังาน (รวมถงผูบ้รหิารระดับสงู) จ�าแนกเป็นเงนิเดอืน ค่าจ้าง โบนสั เงนิสมทบ

กองทนุส�ารองเล้ียงชพี ค่ารักษาพยาบาล เงนิสมทบประกนัสงัคม ค่าฝกอบรม เงนิสงเคราะห์ และผลประโยชน์อ่ืนๆ รวม 23,635 
ล้านบาท

 น ยบายการ กอบร ละ ั นา นักงาน น ทผ่าน า 
จากความท้าทายทางเทคโนโลยีและการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่ง (  และ - ) ทั้งในและต่างประเท  

ธนาคารจงมุ่งพั นาตาม   และ   ของพนักงาน รวมถงพั นา ักยภาพผู้บริหาร 
(  ) เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธ าสตร์ของธนาคาร ในด้าน เก่งงาน เก่งคน เก่งเทคโนโลยี  โดยธนาคาร
ได้วิเคราะห์และระบุส่วนที่ต้องพั นา (  A ) เพื่อน�ามาวางแผนการพั นาบุคลากรเพื่อปด   
และจดัท�า    ของแต่ละสายงานเพือ่พั นาพนกังานตามแนวทางทีก่�าหนด  ท้ังนี ้เพือ่ให้ธนาคารบรรลยุุทธ าสตร์
และเปาหมายการเป็น   ที่มีการด�าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามก เกณ ์และก ระเบียบของหน่วยงานก�ากับ  
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ฝายสถาบันพั นา ักยภาพบุคลากรใน านะหน่วยงานหลักในการพั นาบุคลากรและผู้น�า ได้พิจารณาปจจัยต่างๆ เริ่มจาก
รวบรวมข้อมูลความต้องการพั นาผู้บริหารและพนักงานในระดับองค์กร ข้อมูลแผนยุทธ าสตร์ธนาคาร นโยบายของผู้บริหาร 
นโยบายของสายงาน รวมถงความต้องการระดับบุคลากรเพื่อน�ามาใช้วิเคราะห์ร่วมกับปจจัยอื่นๆ อาทิ กรอบสมรรถนะ ความ
ท้าทายเชิงยุทธ าสตร์ขององค์กร แผนป ิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ล  เพื่อน�ามาก�าหนดแผนการพั นา
บุคลากรของธนาคารอย่างครอบคลุมครบทุกมิติอันจ�าเป็นต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะการท�างาน
ให้กับพนักงานและการให้ความรู้ใหม่กับพนักงานที่มีการเปลี่ยนต�าแหน่งงาน (  - R ) เพื่อให้พนักงานสามารถป ิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยั่งยืน โดยมุ่งพั นาพนักงานในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

ด้านเก่งงาน
ธนาคารมุง่สร้างและพั นาทักษะทีจ่�าเป็นต่อการป บิตังิานในแต่ละต�าแหน่ง เพือ่ให้สามารถป บิตังิานได้ตามเปาหมาย

และยุทธ าสตร์ของธนาคาร โดยธนาคารได้จัดหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป ิบัติงาน ในหลากหลายช่องทาง อาทิ
E-  เพื่อให้พนักงานมีการพั นาด้วยตนเอง ( - ) โดยในปี 2561 ธนาคารได้มีการพั นาความรู้ผ่านช่องทาง 

  และ E-  เชื่อมโยงเข้ากับ   เพื่อส่งเสริมให้เกิดวั นธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
( - ) ง่จะช่วยให้พนักงานสามารถเรยีนรูไ้ด้ทกุที ่ทุกเวลา นอกจากนี ้ธนาคารยังเล็งเหน็ถงคณุค่าของพนกังานทกุคนใน
ธนาคาร ว่าเป็นสินทรัพย์อันมีค่าที่ท�างานกับธนาคารมาอย่างยาวนาน สั่งสมประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในเรื่อง
เฉพาะเจาะจง ที่สามารถถ่ายทอดให้กับพนักงานคนอื่นๆ ภายในธนาคาร เพื่อให้เกิดความรู้และข้อแนะน�าดีๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการท�างาน จนสามารถป บิติังานบรรลุเปาหมายได้  ธนาคารจงริเริม่โครงการ    ขน้ เพือ่พั นาวทิยากรภายใน
องค์กรให้เป็นวิทยากรที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทั้งความรู้และทักษะ ที่จ�าเป็นต่อการถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อนพนักงาน

ด้านเก่งคน
นอกเหนือจากการพั นาความสามารถในการท�างานของพนักงานสามารถป ิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์แลว้ ธนาคาร

ยังมุ่งเสริมสร้างและพั นาทักษะของผู้บริหารให้มีความพร้อมและยกระดับ  ของพนักงาน ่งในปี 2561 ธนาคาร
เน้นการสร้าง ,  O  และ   ให้กับผู้บริหารของธนาคารผ่านทางหลักสูตรภายใน 
และภายนอกโดยสถาบันระดับโลกที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้ ธนาคารได้ให้ความส�าคัญในการสร้างสังคมคนดี จงเน้นเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมให้เกิดแก่พนักงาน โดยธนาคารได้จัดหลักสูตรภายใต้ โครงการกรุงไทยคุณธรรม  เพื่อยกระดับการสร้างวั นธรรม
องค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต (  ) สร้างค่านิยมและจิตส�านกที่ดี ยดมั่นป ิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ป ิบัติงานด้วยความ ื่อสัตย์ สุจริต ไม่ละเมิดก เกณ ์ ก ระเบียบ ผ่านหลักสูตรต่างๆ โดยมีพนักงานทุกระดับเข้ารับการอบรม

ด้านเก่งเทคโนโลยี
ทักษะด้าน      ถือเป็นทักษะที่จ�าเป็นต่อการเป็น   ธนาคารจงมุ่งพั นา

พนักงานให้มีความพร้อมในการป ิบัติงาน สามารถริเริ่มและพั นาใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสร้าง
ความตระหนักรู้และความรู้ในด้าน   หรือการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้าให้กับ
พนกังานทกุระดบั เพือ่รองรบัอตัราการเพ่ิมขน้อย่างต่อเนือ่งของจ�านวนธรุกรรมทางการเงนิผ่านระบบดจิทัิล เพือ่ให้ลกูค้าสามารถ
ใช้บริการของธนาคารได้อย่างสะดวกและปลอดภัย โดยธนาคารได้เพิ่มการอบรมในหลักสูตรที่สร้างความตระหนักรู้และความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ   ให้กับพนักงานภายในธนาคารทุกระดับ 

โดยในปี 2561 ธนาคารมกีารจดัฝกอบรมทัง้ภายในและภายนอกธนาคาร ทัง้ในและต่างประเท  ผ่านช่องทางการเรยีนรูใ้น
หลายรปูแบบ รวมทัง้สิน้ 521 หลกัสตูร 1,643 รุน่ ผ่านการอบรมทัง้สิน้ 21,764 คน คดิเป็น 72.15 ชัว่โมง คน ปี นอกจากนี ้ธนาคาร
ยงัค�านงถงสงัคมและสิง่แวดล้อม มกีารก�าหนดวสิยัทั น์และพนัธกจิในการร่วมพั นาเ รษ กจิ สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื  
มกีารด�าเนนิโครงการต่างๆ เกีย่วกบัสงัคมและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง ง่ให้ผูบ้รหิารและพนกังานมีส่วนร่วมในการด�าเนนิโครงการ 
และยังมกีารให้ความรูด้้านส่ิงแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น คลปิวดิโีอเรือ่ง O  น่าอยูเ่มือ่แมลงสาบหายไป (ปีเตอร์หายไปไหน ) 
จดัท�าโปสเตอร์ด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ให้พนักงานทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กร ตระหนกัและเหน็ความส�าคญัของสิง่แวดล้อม และได้ยงัมกีาร
จดัหลกัสตูร   -   (  1: -   - ) เพือ่ลดการใช้กระดาษและปรบัปรงุ
กระบวนการท�างาน จ�านวน 8 รุน่ ให้กบัตวัแทนสาขาทัว่ประเท กว่า 250 คน  พร้อมทัง้ยงัมกีารให้ความรูด้้านอาชวีอนามยัและ
สภาพแวดล้อมในการท�างาน ผ่านหลกัสูตร เจ้าหน้าทีค่วามปลอดภยัในการท�างานระดบัหัวหน้างาน และ ระดบับรหิาร  และ 
หลกัสตูร การดบัเพลงิขัน้ต้น   จ�านวนทัง้สิน้ 22 รุน่ 1,050 คน

รายงาน ร จา 2561112



รา าน ะกรรมการ รหาร
คณะกรรมการบรหิารตัง้ข้นโดยมติของคณะกรรมการธนาคาร เพือ่สนบัสนนุการป บิติังานของคณะกรรมการธนาคาร ปจจบัุน

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย กรรมการธนาคารจ�านวน 4 คน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่ง 
มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย ประธานกรรมการบริหาร
2. นายปุณณิ ร์ กุนตนาค กรรมการบริหาร
3. นางแพตริเ ีย มงคลวนิช กรรมการบริหาร
4. นายผยง รีวณิช กรรมการบริหาร
 นายนิรุ  มณีพันธ์ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 นางสาวสินีนา  ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
ในปี 2561 คณะกรรมการบริหาร ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 44 ครั้ง เพื่อป ิบัติหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ในก บัตรคณะกรรมการ

บริหาร รวมถงมีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าสม�่าเสมอ ่งสรุป
สาระส�าคัญได้ดังนี้

การ จาร ากลันกร และ นมั สน ปรั ปร หน
คณะกรรมการบรหิาร พิจารณา (1) อนมุติัสนิเชือ่ จ�านวน 256 ราย และกล่ันกรองเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณา

อนุมัติ จ�านวน 228 ราย (2) อนุมัติปรับปรุงหนี้ จ�านวน 17 ราย และกลั่นกรองเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ 
จ�านวน 9 ราย (3) อนุมัติด้านนโยบาย จ�านวน 57 เรื่อง และกลั่นกรองเพื่อน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ จ�านวน 
107 เรื่อง และ (4) รับทราบรายงานต่างๆ เช่น รายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทในเครือ รายงานความคืบหน้าการติดตาม 
ผลการด�าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ รายงานการลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เป็นต้น รวมจ�านวน 116 เรื่อง 

การ จาร าแผน ธ าส ร แผนธรกจ
คณะกรรมการบรหิารได้ให้ความส�าคญักบัการพจิารณากลัน่กรองแผนยทุธ าสตร์ แผนธรุกจิประจ�าปี นโยบายและแผนกลยทุธ์

การด�าเนินธุรกิจในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารที่จะเป็นความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารและบริษัทในเครือท้ังหมด 
ให้เกิดการขับเคล่ือนยุทธ าสตร์ที่มีความสอดคล้องกันอย่างชัดเจนและมุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตของกลุ ่มธนาคาร 
รวมถงการทบทวนแผนบรหิารเงินกองทนุและกลยทุธ์ในการบรหิารเงนิกองทนุของธนาคาร ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
พิจารณา 

การ ด ามผลการดา นน าน ธนา ารและ ร ั ใน ร
คณะกรรมการบรหิารได้ตดิตามผลการด�าเนนิงานของธนาคารเปรียบเทียบกับเปาหมายตวัชีว้ดัและธนาคารคูเ่ทยีบ การลงทุนใน

ตราสารทุน ตราสารหนีข้องธนาคาร และได้ให้ความส�าคญักบัการตดิตามให้ฝายจัดการด�าเนนิการตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ
ที่ได้สั่งการไป รวมถงผลการด�าเนินงานของบริษัทในเครืออย่างสม�่าเสมอ 

การม น า และให้ ้ สน แนะแก่ า จดัการ
คณะกรรมการบริหารได้มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝายจัดการ และมุ่งเน้นให้มีการป ิบัติงานเชิงรุก

เพื่อให้องค์กรบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธ าสตร์ ดังตัวอย่างเช่น 
 วิเคราะห์ปญหาหนี้ค้างช�าระ (   ) ทบทวนยุทธ าสตร์การให้สินเชื่อ และหาแนวทางแก้ไขหนี้ 

ค้างช�าระ โดยมุง่ประสทิธภิาพในการตดิตามหนีค้้างช�าระ และปองกนัมิให้เกดิปญหาหนีค้้างช�าระ ตลอดจนแนวทางการปรบัปรงุแก้ไข
กระบวนการด้านสินเชื่อให้มีความรัดกุมยิ่งข้น

 ให้มีการป ิบัติโดยเคร่งครัดในกระบวนการน�าเสนอข้อมูลส�าหรับการพิจารณาสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพ่ือ
ให้การพจิารณาของคณะกรรมการบรหิารมปีระสทิธภิาพและรดักมุ  โดยให้จดัท�าข้อมูลและเอกสารประกอบอืน่ๆ ให้มคีวามกระชบั
เท่าทีจ่�าเป็น ในขณะทีย่งัครอบคลมุประเดน็ส�าคญัเพยีงพอทีใ่ช้ในการพจิารณา เน้นหวัข้อการวิเคราะห์ทีส่�าคญัทัง้ด้าน  
ของลูกค้า ความสามารถในการช�าระหนี้ ความแข็งแกร่งของแหล่งเงินทุน ปจจัยเสี่ยง ปจจัยสนับสนุน รวมถงคุณภาพของ 
หลักประกันและเงื่อนไขการควบคุมความเสี่ยง ท่ีเป็นข้อสรุปของฝายจัดการ ตลอดจนบทสรุปของประเด็นส�าคัญ ท้ังด้านธุรกิจ 
และด้านก หมาย รวมถงเงือ่นไขในการอนมัุต ิ และผลการพจิารณาของคณะกรรมการชดุย่อยระดบัฝายจัดการ ตลอดจนก�าชบัให้ 
ต้องใช้ความระมัดระวังรอบคอบในการป ิบัติงาน ต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลงบการเงินตามมาตร าน ความสัมพันธ์
ในเครือข่ายทางธุรกิจ และข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 113



 ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายด้านสินเชื่อ เช่น
- การทบทวนข้อความสัญญามาตร านของธนาคาร โดยค�านงถงข้อก หมายอย่างระมัดระวังและเป็นประโยชน์ต่อ

ธนาคารอย่างดีที่สุด รวมถงให้ กษาแนวทางการป ิบัติของสถาบันการเงินอื่นประกอบด้วย เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

- นโยบายการสนับสนุนให้ลูกค้าธนาคารใช้บริการ    อย่างครบวงจร ่งจะท�าให้เกิดประโยชน์
ในเชิงธุรกิจ และจะท�าให้การท�า  A  ตลอดจนการก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเส่ียงของลูกค้า (A  

) ได้อย่างเหมาะสม ่งเป็นแนวทางควบคุมความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
- การปรับปรุงระบบ  R  R   เพื่อให้การจัดท�า  R  สะท้อนความเสี่ยงของลูกค้าให้ 

ถูกต้องและเป็นปจจุบัน ตลอดจนการจัดท�า  รวมถงการก�าหนดกรอบ    ส�าหรับลูกค้าแต่ละ
ประเภทให้สอดคล้องเหมาะสมตาม  R  แต่ละระดับและกลุ่มธุรกิจของลูกค้า และเป็นมาตร านเดียวกันทั่วทั้งธนาคาร 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

- การก�าหนดนโยบายและระเบียบวิธีป ิบัติสินเชื่อในด้านต่างๆ และให้ด�าเนินการโดยเคร่งครัดด้วยความรอบคอบ
รัดกุม เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตร านในการป ิบัติงาน เช่น

นโยบายการวิเคราะห์ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ เพื่อก�าหนดเป็นแนวทางในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือ
ของสหกรณ์และคุณภาพสินทรัพย์ที่แท้จริง โดยการตรวจสอบคุณภาพลูกหนี้ งบการเงิน รวมถงระเบียบก เกณ ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การพิจารณาและควบคุมการให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกของสหกรณ์ ตลอดจนวิธีการด�าเนินงานของสหกรณ์ ในการบริหารความเสี่ยง 
เป็นต้น

กระบวนการเพื่อให้การตรวจสอบสตอคสินค้าของลูกค้าธนาคารมีประสิทธิภาพและเป็นการควบคุมความเสี่ยง
ของธนาคารในด้านหลักประกันให้มีความรัดกุมยิ่งข้น และให้ถือป ิบัติโดยเคร่งครัดส�าหรับลูกค้าสินเชื่อทุกรายที่มีหลักประกัน
เป็นการจ�าน�าสตอคสินค้า จะต้องน�าสตอคสินค้ามาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจให้กับธนาคาร

การจดัท�า   ในการสนบัสนนุสนิเชือ่ธรุกจิเช่า ือ้ให้แก่  รถยนต์ เพือ่ใช้เป็นคูม่อืมาตร าน
การป ิบัติงาน

หลักเกณ ์ เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ร่วมทุน ( ) ของลูกค้าธนาคารที่เป็นลักษณะกิจการร่วมค้าหรือการ
ร่วมทุน เช่น  หรือ   เป็นต้น

การน�าเสนอวงเงิน   ประเภท  
การน�าระบบ E    (E ) มาใช้ในการประเมินระดับความเสี่ยงของลูกค้าธนาคาร และเป็น

เครื่องมือส�าหรับติดตามดูแลสินเชื่อในเชิงปองกันการเกิดหนี้ด้อยคุณภาพของธนาคารอย่างมีประสิทธิภาพ
- ก�าชับให้มีการป ิบัติงานอย่างรัดกุมด้วยความรอบคอบระมัดระวัง พนักงานสินเชื่อใน านะผู้ดูแลลูกค้าจะต้อง

ตระหนกัในบทบาทหน้าทีแ่ละถอืป บิตัติามนโยบาย เงือ่นไขท่ีคณะกรรมการสนิเชือ่ได้ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครดั มีการป บัิตท่ีิเป็น
มาตร านตามหลักการความสมเหตุสมผลและระมัดระวัง 

- ให้ข้อเสนอแนะและมอบนโยบายให้ก�าหนดแนวทางปองกนัแก้ไขและยกระดบัมาตรการเฝาระวงัปองกนัข้อมลูลกูค้า
อย่างเข้มงวดขัน้สงูสดุ เพือ่ให้ลกูค้าของธนาคารมัน่ใจว่าธนาคารมกีระบวนการตดิตามและตรวจสอบในเชงิรกุ เพือ่ดแูลข้อมลูของ
ลูกค้าในระบบของธนาคารเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่อง ่งเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของธนาคารในยุค  

 มอบนโยบายด้าน        เพื่อสนับสนุนแผนการด�าเนินงานด้าน 
  ในการยกระดบัมาตร านการให้บรกิารทางการเงนิ และน�าไปสูก่ารเป็นธนาคารต้นแบบคณุธรรมภายใต้โครงการ

กรงุไทยคณุธรรม เป็นการปลกูจติส�านกพนกังาน ร่วมสร้างวั นธรรมไม่ทนต่อการทจุริตท่ัวทัง้องค์กรของธนาคาร เพือ่ให้พนกังาน
มีความยดมั่นต่อการป ิบัติงานด้วยความถูกต้อง ทั้งนี้  มีการก�าหนดแนวทางในการตรวจสอบ ร่วมกันพั นาหาแนวทางปองกัน
การทุจริตหรือกระท�าผิด และสนับสนุนแนวทางการด�าเนินงานแบบ 3    ให้มีประสิทธิภาพ

 มอบนโยบายส�าหรับการเตรียมความพร้อมและแนวทางด�าเนินการของคณะท�างานต่างๆ เพ่ือรองรับก หมายและ 
หลักเกณ ์ที่ออกหรือปรับปรุงใหม่ ตลอดจนการปรับเปลี่ยน แก้ไข ก ระเบียบต่างๆ ให้มีความทันสมัย และทันต่อเหตุการณ์

(นาย กร ท ิ อ กานนท ัย)
ระ านกรร การบริ าร

รายงาน ร จา 2561114



รา าน ะกรรมการกากั การป ั ามก ก
ประจาป

คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ของธนาคารประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุ ิ จ�านวน 3 คน โดยมี
ผู้บริหารสายงานก�ากับก เกณ ์และก หมายท�าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ และผู้บริหาร
กลุ่มก�ากับงานก เกณ ์ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์

คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ ป ิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในก บัตรคณะกรรมการ
ก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเท ไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง โดยในปี 2561 คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ ได้มีการประชุมทั้งสิ้น 12 
ครั้ง และมีการรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นรายไตรมาส ่งสรุปผลงานส�าคัญได้ดังนี้

 ิ าร ารายงานการก�ากับการ ิบัติตา ก เก ( ) ระ �า
คณะกรรมการ  พจิารณาเนือ้หาและเหน็ชอบรายงานการก�ากบัการป บิตัติามก เกณ  ์(A   R ) 

ประจ�าปี 2560 ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารพจิารณาและน�าส่งไปยังธนาคารแห่งประเท ไทยและส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการก�ากับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้นในปีถัดไป 
เช่น เพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�าหนดมาตรการลงโทษพนักงานที่ไม่ป ิบัติตามก เกณ ์ และมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรั

 ิ าร า ผน สอบทาน ละติดตา ผลการด�าเนินการตา ผนการบริ าร วา เสยงด้านการ ิบัติตา ก เก
( ) ระ �า

คณะกรรมการ  พิจารณาปรับปรุงและให้แนวทางการวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลการก�าหนดระดับความเสี่ยงตาม R  
 เพื่อจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป ิบัติตามก เกณ ์ (  ) ประจ�าปี 2561 รวมถงได้ติดตาม

ผลการด�าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการป ิบัติตามก เกณ ์ (  ) ประจ�าปี 2561 โดย
คณะกรรมการ  พิจารณารายงานผลการด�าเนินการ ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการแก้ไขปญหาและปรับปรุงกระบวนการท�างาน 
(  ) โดยให้ความส�าคัญกับเรื่อง   ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเท ไทย อีกทั้งก�าหนด
เปาหมายในการลดความเสีย่งทีช่ดัเจน และ R  ของธนาคารทีใ่ช้ในการบรหิารจัดการทรพัยากรเพือ่ลดความเสีย่งด้านการ
ป ิบัติตามก เกณ ์ 

 ทบทวน รรยาบรร รกิ นา าร ( ) ละน ยบายด้านการก�ากับการ ิบัติตา ก เก
คณะกรรมการ  พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและให้ค�าแนะน�าต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการทบทวนจรรยาบรรณ

ธุรกิจธนาคาร (   ) นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น (A -    : A  
) เพือ่ให้สอดคล้องกบัประกา เรือ่งมาตร านขัน้ต�า่ของนโยบายและแนวทางปองกนัการทุจรติในการจัด ือ้จัดจ้างท่ีผูป้ระกอบการ

ต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัด ื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครั  พ. . 2560 ของคณะกรรมการ
ความร่วมมอืปองกนัการทจุรติ โดยเน้นย�า้หลกัการเร่ืองการต่อต้านการรับ-ให้สนิบนและคอร์รปัชัน่ความ ือ่สตัย์สจุรติในการด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคาร พร้อมทั้งทบทวนนโยบายด้านการปองกันและปราบปรามการ อกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การ
ก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง (นโยบาย A ) เพ่ือให้เป็นไปตามมาตร านสากลด้านการ
ปองกันและปราบปรามการ อกเงินและสอดคล้องกับก กระทรวง ประกา ส�านักงานปองกันและปราบปรามการ อกเงิน ก่อน
น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาและประกา ใช้ภายในธนาคารต่อไป 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 115



(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
ประธานกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์

 สอบทาน ละติดตา รายงานการก�ากับด ลการ ิบัติตา ก เก องสา าต่าง ระเท ละบริ ัท นกล่ รกิ
ทางการเงิน

คณะกรรมการ  ได้สอบทานรายงานและตดิตามผลการก�ากบัการป บิตัติามก เกณ  ์(  R ) ของสาขา
ต่างประเท  8 สาขาและ 1 ส�านักงานผู้แทนเป็นรายไตรมาส และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ

 ก�า นด าตรการ วบ าย นเ อ องกนัการรบัทรั ยสนิ รอ ระ ย นอน ดอนัเ นสงิ ง เ้กดิการกระท�า วา ผดิ
คณะกรรมการ  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแนวทางการก�าหนดมาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นสิ่งจูงใจให้เกิดการกระท�าความผิด และพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต เนื้อหาและให้ค�าแนะน�า
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดท�ามาตรการควบคุมภายในเพื่อปองกันการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นสิ่งจูงใจให้เกิด
การกระท�าความผิด เพื่อให้ธนาคารด�าเนินธุรกิจบนพื้น านของหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (  ) ได้รับ
ความเชือ่มัน่และไว้วางใจจากสงัคม (  ) โดยเน้นย�า้กระบวนการสร้างการรบัรูภ้ายในธนาคาร จดัให้มีช่องทางการสือ่สาร
และกระบวนการสร้างการรับรู้ที่ชัดเจนตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถงพนักงานทุกระดับ (    )

 การ อบน ยบาย ละ ้ ้อเสนอ นะ ก่ าย ัดการ
คณะกรรมการ  ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ฝายจัดการเพื่อพั นากระบวนการป ิบัติงานของหน่วยงานก�ากับ

การป ิบัติตามก เกณ ์ให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมยิ่งข้น ดังนี้
6.1 ให้ข้อเสนอแนะโครงการ    โดยก�าหนดแนวทางในการ กษาดูงานต่างประเท

ของผูไ้ด้รบัรางวลั เน้นย�า้เรือ่งการให้ความรูพ้ืน้ านก่อนการเดนิทางและจดัท�ารายงานสรปุผลท่ีได้จากการ กษาดงูาน เพือ่สามารถ
น�าความรูม้าต่อยอดเป็น   และพั นากระบวนการป บิตังิานของธนาคารและสอดคล้องกบัก หมาย ก เกณ  ์และ
นโยบาย   พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ธนาคาร

6.2 มอบนโยบายให้มีโครงการ    ่งเป็นโครงการที่ต่อยอดจากโครงการ  
  มุ่งเน้นการก�ากับดูแลการให้บริการลูกค้าอย่างเป็นธรรม (  ) เพื่อ    

โดยใช้แนวความคิดเรื่อง    และ   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน
ของธนาคารให้เกดิการ  ระหว่างหวัหน้างานและผูป้ บิตังิาน และสามารถถ่ายทอดจากแนวความคดิไปสูก่ารลงมอื
ป ิบัติจริงภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยมีหัวใจส�าคัญคือการเปลี่ยน  ของบุคลากรธนาคารให้มี   
เพื่อสร้าง  มุ่งไปสู่เปาหมายเรื่อง  

6.3 ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการเตรียมความพร้อมของธนาคารเพื่อรองรับก หมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสหภาพยุโรป (    R  : R) ด�าเนินการลดความเสี่ยง (R ) และความรับผิด ( ) 
ที่เกิดข้นแก่ธนาคาร พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง

6.4 ให้ข ้อเสนอแนะเร่ืองความเส่ียงและประเมินผลกระทบของธนาคารเก่ียวกับการท�าธุรกรรมที่เกี่ยวข ้อง
กับ  และ   O  ( O) ตามพระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ. . 2561 
และพระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษ ากร (ฉบับที่ 19) พ. . 2561

6.5 มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้าน   และการสร้าง   
ของธนาคาร โดยให้ความส�าคัญกับการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
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รา าน ะกรรมการ รหาร าม ส
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของธนาคารประกอบด้วยกรรมการธนาคาร จ�านวน 5 คน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร จ�านวน 3 คน รวม 9 คน โดยมผีูบ้รหิารกลุม่บรหิารความเสีย่งท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงป ิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในก บัตรของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร ทัง้น้ี ในปี 2561 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมกีารประชมุทัง้สิน้ 13 ครัง้ 
โดยมีการรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกเดือน และ
รายงานคณะกรรมการธนาคารทุกไตรมาส 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลตามแนวทางของหน่วยงานก�ากับ และแนวทางพงป ิบัติที่
เป็นสากล การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ และการบริหารเงินกองทุนให้อยู่ในระดับท่ี
เหมาะสม เพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะวิก ติ สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงประเภทต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านป ิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง
ของธนาคาร ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเท  และความเสี่ยงอื่นที่มีนัยส�าคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับ
ประกา ธนาคารแห่งประเท ไทยและเหมาะสมเป็นปจจุบัน

2. ก�าหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย  R  , R  A , R   
และจัดท�ารายงาน R    โดยค�านงถงแผนธุรกิจของธนาคาร (  O ) และ
สอดคล้องกับหลักเกณ ์ E A และ  ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

3. ก�ากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามแนวนโยบายท่ีก�าหนด โดยมีการติดตามรายงานความเสี่ยงทุกด้าน รวมทั้ง
ตดิตามและเฝาระวงัสถานการณ์ความเสีย่งอย่างใกล้ชดิ ท้ังด้านภาวะเ รษ กจิ การเงนิและการธนาคาร เช่น การแข่งขัน 
การเปลี่ยนแปลงของก ข้อบังคับต่างๆ ของทางการ และประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้น (  ) ต่อ านะความ
มั่นคงของธนาคาร

4. พั นาเครือ่งมอืและปรบัปรงุกระบวนการบรหิารสินเชือ่ เพือ่ปองกนัความเสีย่งและลด  พร้อมทัง้เฝาระวงัและตดิตาม
พอร์ตสินเชื่อและ  ของธนาคารอย่างใกล้ชิด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานแนวทางการบริหารจัดการหนี้ที่
มีปญหาและความคืบหน้าในการด�าเนินการ

5. กลัน่กรองและให้ความเห็นในแผนยทุธ าสตร์ รวมถง   ของสายงานต่างๆ เพือ่ให้มัน่ใจว่า แผนยทุธ าสตร์
และ   ได้มีการพิจารณาด้านความเสี่ยงอย่างครอบคลุมรอบด้าน 
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6. ก�าหนดแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเท ประจ�าปี 2561 (    2018) ให้สอดคล้องกับแผนยุทธ าสตร์และ
แผนธรุกจิของธนาคาร โดยค�านงถงการพั นาขดีความสามารถด้านธรุกจิ การพั นาระบบงานเชิงพืน้ าน เพือ่ให้สามารถ
พั นาต่อยอดความต้องการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และการน�าเทคโนโลยีที่เหมาะสม มาใช้ในการสร้าง ักยภาพ
การแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ ดังนี้ 

6.1 ด้าน    เป็นการน�าเทคโนโลยีมาพั นากระบวนการท�างานและการให้บริการแก่ลูกค้าและ
สร้างโอกาสการเติบโตธุรกิจในอนาคตจาก   

6.2 ด้าน O    เป็นการพั นาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินการในเรื่องธุรกิจหลักและโครงการ
เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานภาครั  

6.3 ด้าน   เป็นการเสริมสร้างโครงสร้างและระบบ  ของธนาคารให้แข็งแกร่งเพื่อรองรับ
กระบวนการท�างานภายในธนาคาร

6.4 ด้าน    เป็นการจัดหาและทดแทนอุปกรณ์และระบบเดิมท่ีหมดอายุหรือล้าสมัย เพื่อให้ธนาคาร
สามารถด�าเนินธุรกิจเป็นปกติและต่อเนื่อง

ธนาคารให้ความส�าคัญในการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเท  โดยก�าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
ดแูลความเสีย่งดงักล่าวและมกีารติดตามผลความคบืหน้าแผนการด�าเนนิการด้านความปลอดภยั ง่นอกจากเรือ่ง  
ที่ส�าคัญแล้ว ยังค�านงถงเร่ือง A  เพ่ือให้ระบบงานมีความพร้อมใช้งานและให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่าง
ต่อเน่ือง และเรือ่ง  เพ่ือให้ระบบงานและข้อมลูต้องมคีวามถกูต้องและเช่ือถอืได้ โดยให้ถือเป็นนโยบายทีส่�าคญัของ
ธนาคารด้วย

7. ก�ากับดูแลและติดตามการด�าเนินการตามประเด็นสั่งการและข้อสังเกตของ ธปท. และหน่วยงานก�ากับอื่น ได้แก่ ปปง. 
ก.ล.ต. อย่างใกล้ชดิ โดยก�าหนดให้หน่วยงานทีรั่บผดิชอบใส่ใจและเร่งรดัด�าเนนิการ และมีการก�าหนดระยะเวลาด�าเนนิการ
ที่ชัดเจน

8. ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่งและก�ากบัดแูลการบรหิารความเส่ียงของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิให้เป็นไปตามแนวทาง
การก�ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเท ไทย ตลอดจนควบคุม ติดตาม และประเมินความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

มกราคม 2562

รายงาน ร จา 2561118



ปจจั าม ส

า ร มการ รหาร าม ส
ธนา าร

แน า การ รหาร าม ส ธนา าร
ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัและการเปลีย่นแปลงทาง

เ รษ กิจและสังคมที่รุนแรงและรวดเร็ว รวมถงนวัตกรรม
เทคโนโลยีในยุค  E  ที่ท�าให้เกิดการพลิกโลก 
(  ) ทั้งด้านเ รษ กิจ ธุรกิจ และการ
ด�ารงชีวิตในรูปแบบใหม่ ธุรกิจธนาคารจงต้องปรับตัวให้
สอดคล้องกับ   ดังกล่าว ่งการบริหารความเสี่ยง
เป็นปจจยัส�าคญัทีจ่ะช่วยปองกนั รกัษา และส่งเสรมิให้ธนาคาร
บรรลเุปาหมายทีต่ัง้ไว้ และการมรีะบบการบรหิารความเสีย่งที่
มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถงการบริหารจัดการที่ดี มีจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
อันเป็นราก านส�าคัญที่จะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง

ธนาคารเป็นสถาบนัการเงนิชัน้น�าขนาดใหญ่ของประเท
่งให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนด
โครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบรหิารความเสีย่งไว้อย่าง
ชดัเจน ครอบคลมุการบรหิารความเสีย่งด้านต่าง ๆ   ตามกรอบ
ข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเท ไทย  รวมถงแนวทางของ 

   O     
 ( O O) และ  E   

A  ( E A)  ง่เป็นกรอบโครงสร้างการบรหิารความเส่ียง
องค์กรเชิงบูรณาการตามหลักสากล โดยมีหลักการส�าคัญ 
คือ การเชื่อมโยงกระบวนการบริหารความเสี่ยงเข้ากับแผน
กลยุทธ์ และโอกาสทางธุรกิจของธนาคาร ่งช่วยบูรณาการ

การบริหารและจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร โดย
ธนาคารได้จัดท�าแผนภมิูความเสีย่ง (R  ) เพือ่ระบุปจจยั
เสี่ยง (R  ) ท่ีมีผลกระทบต่อธนาคารท้ังทางลบและ
ทางบวก ก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (  R   : 
R ), ระดบัความเส่ียงทีย่อมรบัได้ (R  A ), ระดบัความ

เสีย่งทีท่นได้ (R  ) ทีค่รอบคลมุทกุปจจยัเสีย่ง และ
สาเหตขุองความเสีย่ง (R  ) เพ่ือตดิตามผลการบรหิาร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ีธนาคารยอมรับได้และเป็นไปตาม
เปาหมายท่ีก�าหนด ท้ังยังสามารถระบุถงสาเหตขุองความเสีย่ง
ที่แท้จริง เพื่อหามาตรการจัดการและแนวทางการปองกันก่อน
ท่ีจะเกิดความเสียหายต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร 
โดยสายงานบริหารความเส่ียงท�าหน้าที่ในการก�ากับ ดูแล 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้ธนาคารสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเปาหมาย  ่งจะน�าไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธนาคาร 
ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ได้อย่างยั่งยืน

ธนาคารยังมีการจัดให้มีการฝกอบรม และให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่
คณะกรรมการ ผูบ้รหิารระดับสงู และพนกังานในทุกหน่วยงานของ
ธนาคาร เพื่อให้บุคลากรทุกระดับตระหนักถงความส�าคัญ มี
ความเข้าใจ ตลอดจนมส่ีวนร่วมความรบัผดิชอบต่อการป บัิติ
ตามก เกณ ์และการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ่งจะ
สนับสนุนให้หน่วยงานสามารถบรรลุเปาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีการบริหารจัดการที่เป็นไปตามหลัก
บรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ่งจะช่วยให้
ธนาคารเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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แน า การกากั ดูแล าม ส กล่ม
ธรกจการ น

ธนาคารมีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรวม 11 
บริษัท ประกอบด้วย 4 กลุ่ม คือ  กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจประกันภัย และ
ธรุกจิสนบัสนนุงานของธนาคาร โดยธนาคารได้ก�าหนดนโยบาย 
และแนวทางการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกิจทางการเงนิที่
สอดคล้องตามหลกัเกณ ก์ารก�ากบัแบบรวมกลุ่มของธนาคาร
แห่งประเท ไทย และในแนวทางเดยีวกนักบัการบริหารความเสีย่ง
ของธนาคาร โดยมีฝายบริหารความเสี่ยงองค์กรเป็นผู้ดูแล 
นอกจากนี้ ธนาคารก�าหนดให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
รายงานผลการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
อย่างสม�่าเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ
โดยมีการติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียงของแต่ละ
บริษัทอย่างใกล้ชิด

ธนาคารสนับสนุนและดูแลให้บริษัทในกลุ ่มธุรกิจ
ทางการเงิน มีการบริหารความเส่ียงที่ครอบคลุมความเส่ียงท่ี
มีนัยส�าคัญตามเกณ ์การประเมินความเพียงพอของเงิน
กองทุน (   A  A  : 

AA ) ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต การกระจุกตัวด้าน
เครดิต ด้านตลาด ด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร 
ด้านสภาพคล่อง ด้านป ิบัติการ และด้านชื่อเสียง โดยจัดฝก
อบรมและให้ความรู้แก่บริษัทอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งก�ากับ
ดแูลให้มกีารก�าหนดดชันช้ีีวดัความเส่ียง ( R ) เพ่ือเป็นเคร่ืองมอื
ในการประเมนิความเสีย่ง และรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและคณะกรรมการธนาคาร  
ท�าให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการ
พั นาเป็นล�าดับ

ร สร้า การ รหาร าม ส
ธนา าร

ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และให้สามารถ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด ้านต่างๆ ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
แต่ละหน่วยงานและสายการรายงานไว้อย่างชัดเจน ส�าหรับ
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ประกอบด้วย 
คณะกรรมการระดับนโยบายการบริหารความเส่ียง ได้แก่ 
คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ 
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตัง้คณะกรรมการขน้อกีหลายชดุ
ที่ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือท�าหน้าที่ในการบริหาร
ความเส่ียงด้านต่างๆ ของธนาคาร ได้แก่ คณะกรรมการจดัการ 

คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และหนีส้นิ คณะกรรมการสนิเชือ่ 
คณะกรรมการกลั่นกรองสินเช่ือ และคณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเท  โดยรายละเอยีดของคณะกรรมการแต่ละ
ชุดจะแสดงใน หัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและโครงสร้างการ
จัดการ หน้า 85 และหัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ หน้า 137

าม ส และมา รการ รหาร 

าม ส

าม ส ด้าน รด
เป็นความเส่ียงที่เกิดจากความเสียหายอันเนื่อง

มาจากคู่สัญญาไม่สามารถป ิบัติตามท่ีได้ตกลงและระบุไว้ใน
สญัญา รวมถงการท่ีคูค้่าของธนาคารถกูปรับลดอันดบัความเสีย่ง 
ง่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการด�ารงเงนิกองทนุของ

ธนาคาร ่งธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต ทั้งในระดับลูกค้า และระดับ  โดยระบบ
การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติทีส่�าคญั คอื การระบคุวามเสีย่ง 
การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเส่ียง 
และการรายงานความเสี่ยง

ธนาคารยังคงมีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิตให้ดีข้นอย่างต่อเนื่อง โดยท�าการทบทวนและ
ปรับปรุงนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต 
รวมถงการพั นาปรับปรุงข้ันตอนกระบวนการในการอนุมัติ
สินเชื่อผ่าน   และการก�าหนดเกณ ์มาตร าน
ส�าหรบัเงือ่นไขสนิเชือ่ต่างๆ เช่น การก�าหนด   

กล่มธรกจ า การ น
ประก ด้ กล่ม

ก ุมบร ทท ร ก บธุรกจ 
ท กย งกบ น

ธุรกจ กทร ย

ธุรกจ ร กน ย

ธุรกจ นบ นุน 
งาน งธนาคาร

รายงาน ร จา 2561120



   ส�าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
เกณ ์   และ   ส�าหรับ
ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง เป็นต้น 
เพ่ือเพิ่ม ักยภาพในการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจ
ควบคู่กับการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยรวมให้อยู่ในระดับ
ความเส่ียงทีย่อมรบัได้ การบรหิารความเสีย่งด้านเครดติจ�าแนก
ตามกลุ่มลูกค้าได้ดังนี้

สินเ อรายย่อย ละสินเ อ รกิ นาดเลก
ธนาคารมีการปรับปรุงเกณ ์การพิจารณา

สนิเช่ือเพือ่ทีอ่ยู่อา ยั โดยขยาย านลกูค้าในกลุม่บรษิทัพั นา
อสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของประเท  ส�าหรับสินเชื่อส่วนบุคคล
ยังคงให้สินเชื่อในกลุ ่มลูกค้าจากหน่วยงานราชการและ
รั วสิาหกจิ และหน่วยงานทีม่ข้ีอตกลงกบัธนาคาร ส�าหรบัสนิเชือ่
ธุรกิจขนาดเล็กได้พั นาผลิตภัณ ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งปรับปรุง
เกณ ์   และ   ให้
สอดคล้อง เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของธนาคารที่จะขยาย
สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กในปี 2561

สินเ อ รกิ นาดกลาง ละสินเ อ รกิ
นาด ่

ธนาคารมกีารเพิม่ประสทิธภิาพการประเมนิ 
ควบคุม ติดตาม และรายงานสถานะของ  ในระดับ
รายลกูค้า โดยการออกแบบและพั นากระบวนการท�างานเพือ่
แจ้งเตือนสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้า ผ่านระบบงาน E  

  (E ) เพิ่มข้น โดยแยกเป็นการแจ้งเตือน
ล่วงหน้าส�าหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง   (E  

  - E   E- ), ส�าหรบัลูกค้าธรุกิจขนาด
กลาง   (E    - E   E- ) และ
ส�าหรับลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ (E    - E  

 )
1. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�าหรับ

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง   : ระบบ E   E-  
จะท�าการส่งสัญญาณเพ่ือแจ้งเตือนพ ติกรรมของลูกค้าที่
ประมวลผลมาจากแบบจ�าลองทางสถิติ ประกอบกับการ
ก�าหนดขั้นตอนการพิจารณา ( ) ในการท�างานตาม
ระดับความเส่ียงที่เกิดข้น เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับการ
ทบทวนต่ออายุวงเงนิสนิเชือ่โดยอตัโนมตั ิผ่านระบบงาน  
R  ( R) และการแก้ไข การปรบัปรงุคณุภาพหนีผ่้านระบบ
งาน   ( A) ท�าให้ธนาคารสามารถดูแล
ลูกค้าสินเชื่อตั้งแต่แรกเริ่มของการเบิกใช้เงินกู้กับธนาคาร ไป
จนถงกระบวนการติดตามดูแลลูกค้าต่อเนื่องรายวันจนครบ
ก�าหนดระยะเวลาของการต่ออายุวงเงินสินเช่ือรายปีอย่างครบ
วงจร  โดยระบบงาน 3 ระบบ คอื ระบบ E  ระบบ R และระบบ 
A ท�างานควบคูแ่ละสัมพนัธ์กนัตลอดเวลาในรปูแบบ E - -
E  

2. กระบวนการแจ้งเตือนล่วงหน้าส�าหรับ
ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง    และลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ
ขนาดใหญ่  : ระบบ E  จะท�าการส่งสัญญาณเพื่อแจ้งเตือน
พ ติกรรมของลูกค้าท่ีประมวลผลมาจากแบบจ�าลองทางสถิติ 
ประกอบกับการก�าหนดขั้นตอนการพิจารณา ( ) ใน
การท�างานตามระดับความเสี่ยงที่เกิดข้น เชื่อมโยงความ
สัมพันธ์กับการทบทวนต่ออายุวงเงินสินเชื่อโดยอัตโนมัติ ผ่าน
ระบบงาน  R  ( R) และมีการแจ้งเตอืนเพือ่ทบทวน
การจดัอนัดบัความเสีย่งในระบบ  R  ผ่านระบบ E

ระบบงาน E  ยังได้พั นาเพิม่เตมิ งก์ชนั
การแจ้งเตอืนและตดิตามความเสีย่งของลกูค้าเป็นรายวนั อาทิ 
การแสดงประวัติระดับความเสี่ยงย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด
การพั นารายงานจ�านวนวันค้างช�าระแต่ละช่วงอายุจ�าแนก
ตามหน่วยงานสนิเชือ่ เพือ่น�ามาช่วยในการตดิตามและควบคมุ
คุณภาพสินเชื่อ พั นาการแจ้งเตือนต่ออายุ ทบทวนสินเชื่อ 
รวมถงการแจ้งเตอืนทบทวนความเหมาะสมของอนัดบัความเสีย่ง 
(  R ) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อได้ติดตาม
ทบทวนสนิเชือ่ ง่จะช่วยให้สนิเชือ่ได้ท�าการทบทวนความเสีย่ง
ทุกด้านของลกูค้า ท้ังด้านการเงนิ สภาพคล่อง การด�าเนนิธรุกจิ 
การติดตามทบทวนความสามารถในการช�าระหนี้ งบการเงิน 
การใช้วงเงนิและเงือ่นไขสนิเชือ่ โดยธนาคารก�าหนดความถีใ่น
การทบทวนสินเชื่อตามคุณภาพลูกหนี้ ทั้งนี้ หากมีสัญญาณ
บ่งชีว่้ามเีหตกุารณ์หรอืปจจยัเสีย่งทีเ่พิม่ขน้ ได้ก�าหนดให้ท�าการ
ทบทวนก่อนระยะเวลาที่ก�าหนด ส่งผลให้กระบวนการติดตาม
ลกูค้าในกลุม่ดงักล่าวมีการตดิตามและบรหิารจัดการความเส่ียง 
(R ) ได้อย่างเหมาะสมและเป็นปจจุบัน และธนาคารยัง
สามารถเพิ่มโอกาส (O ) ในการแนะน�าผลิตภัณ ์
สินเชื่อที่เหมาะสมให้กับลูกค้าได้  และยังช่วยให้กระบวนการ
ติดตามการป ิบัติตามนโยบายสินเช่ือสามารถท�าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เนือ่งจากมีข้อมูลการตดิตามแสดงผ่านระบบงาน

ส�าหรบัลกูค้าสนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลาง    
และลูกค้าสินเช่ือธุรกิจขนาดใหญ่ ธนาคารยังได้จัดให้มี
กระบวนการจัดอันดับความเสี่ยง (  R ) เพื่อเป็น
เครื่องมือประกอบการอนุมัติและการบริหารความเสี่ยงพอร์ต
สินเชื่อ รวมถงใช้ในการก�าหนดราคา โดยในปี 2561 ธนาคาร
มีการติดตามความมีประสิทธิภาพของเครื่องมือการจัดอันดับ
ความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีกระบวนการควบคุมและ
ติดตามระดับความเสี่ยงของลูกค้ารายใหญ่ (   

 หรือ ) ตามเกณ ์ที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด 
โดยการควบคมุและตดิตามปรมิาณความเสีย่งด้านเครดติของ
ลูกค้ารายใหญ่ผ่านระบบงาน  E   
( E ) ่งเป็นการติดตามทั้งในระดับรายลูกค้า (  R )  
รายกลุ ่มลูกค้า (   R ) รวมถงราย
อุตสาหกรรม (  R ) โดยประมวลผลความเสี่ยงด้าน
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เครดติท่ีครอบคลุมปรมิาณธรุกรรมทัง้ 4 ประเภท ได้แก่ สินเช่ือ 
การลงทุน ภาระผูกพัน และธุรกรรมคล้ายสินเชื่อ ่งรวมถง
ธุรกรรมที่มีกับกลุ่มธุรกิจการเงินของธนาคารด้วยเช่นกัน เพื่อ
สะท้อนปริมาณความเส่ียงด้านเครดิตที่มีกับธนาคารและกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงิน

ธนาคารยงัคงตระหนักถงการบรหิารจดัการ
านข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ 

โดยได้พั นาต่อยอดระบบงาน านข้อมูลขนาดใหญ่ (  
R   ) ทีท่�าการรวบรวมและจดัเก็บข้อมลูสารสนเท
จากระบบงาน านข้อมลูต่าง ๆ  อาท ิข้อมลูการพจิารณาอนมุตัิ
สนิเชือ่ ข้อมลูพ ติกรรมการช�าระหน้ี และข้อมลูคณุภาพสนิเชือ่ 
เป็นต้น ธนาคารได้ใช้ านข้อมูล  R    ใน
การพั นาแบบจ�าลองทางสถิติส�าหรับการบริหารความเสี่ยง
ด้านเครดิต การประมวลผลการจัดระดับความเสี่ยงของลูกค้า
เพือ่การตดิตามและทบทวนสนิเชือ่ และใช้ในการบรหิารจดัการ
ตดิตามคณุภาพสนิเชือ่เพือ่ให้ธนาคารรูแ้ละประเมนิได้ว่าลกูค้า
มีการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างไร โดยการแจ้ง
เตือนอัตโนมัติผ่านระบบงาน E  E - -E   ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการ านข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการเตรียมพร้อม
รองรบัการพั นาแบบจ�าลองความเสีย่งด้านเครดติส�าหรบัการ
วัดมูลค่าผลการด้อยค่าจากความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้น เพ่ือน�าไปสู ่การป ิบัติตามร่างมาตร านรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ( R 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 
หลกัเกณ ก์ารวดัมลูค่า : การด้อยค่า โดยการรับรู้และการวดัมลูค่า
ของค่าเผื่อผลขาดทุนของสินทรัพย์ทางการเงิน ที่ต้องมีการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงทางด้านเครดิต ่งก�าหนดให้ต้อง
ป ิบัติตามมาตร านการรายงานทางการเงินฉบับนี้กับ
งบการเงินประจ�าปี ส�าหรบัปี 2561 ธนาคารได้ด�าเนนิโครงการ 
R 9 เพื่อรองรับเกณ ์ดังกล่าว โดยในด้านการบริหาร

ความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารได้เตรียมพั นาแบบจ�าลอง
ความเสี่ยงด ้านเครดิตส�าหรับการวัดมูลค ่าผลขาดทุน
ความเสีย่งด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกดิขน้ รวมถงก�าหนดเกณ ์
การพิจารณาการเพ่ิมข้นอย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยง
ด้านเครดิตนับจากวันที่รับรู้เมื่อเริ่มแรก (  ) 
เพื่อน�าไปสู่การป ิบัติตามเกณ ์ R 9

นอกจากนี้ ธนาคารยังพั นารายงาน 
  หรือการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตามระดับ

ความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการพอร์ตสินเชื่อ
รายอตุสาหกรรม รวมทัง้จดัให้มกีารทดสอบภาวะวกิ ต (  

) เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อพอร์ตสินเช่ือ และความ
เพียงพอของเงินกองทุน ตลอดจนการติดตาม รายงานผลการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ให้เป็น
ไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต และเป็นไปตาม

แนวนโยบายการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร
แห่งประเท ไทย และหน่วยงานก�ากับต่างๆ

 วา เสยง ากการกระ กตวั องการ ส้นิเ อ
ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยงจากการ

กระจุกตัวของการให้สินเชื่อ การลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรือ
การท�าธุรกรรมที่มีลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และ
กลุม่ลกูหนี ้ ตามหลกัเกณ ก์ารก�ากบัลกูค้ารายใหญ่ท่ีทางการ
ก�าหนด นอกจากนี้ ธนาคารมีการก�าหนดปริมาณการท�า
ธุรกรรมสูงสุดส�าหรับธุรกิจแต่ละประเภท (  ) และ
ปรมิาณการท�าธรุกรรมสงูสดุในแต่ละประเท  (  )  
เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงและควบคุมไม่ให้เกิดการ
กระจุกตวัด้านเครดติอย่างมีนัยส�าคญั โดยมีการตดิตามความเสีย่ง
อย่างใกล้ชิดและมีการทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

นอกจากนี้ ธนาคารดูแลความเสี่ยงของ
ประเท คู่สัญญาโดยก�าหนดวงเงินหรือเพดานสูงสุด เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมระหว่างธนาคารกับ
ธนาคารต่างประเท  และธุรกรรมการให้สินเชื่อ ลงทุน และ
ภาระผูกพันส�าหรับลูกค้าหรือคู ่สัญญาที่มีภูมิล�าเนาอยู ่ใน
ประเท ต่างๆ และยังควบคุมความเส่ียงโดยธนาคารก�าหนด
ให้มีการรายงานการใช้วงเงินของหน่วยงานต่างๆ ทุกสิ้นเดือน 
เพื่อดูแลให้อยู ่ภายในกรอบวงเงินสูงสุดที่ก�าหนดไว้ และ
ธนาคารยังมีกระบวนการประเมินความน่าเชื่อถือด้านเครดิต
ของประเท คู่สัญญา โดยใช้อันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบัน
จัดอันดับความน่าเชื่อถือภายนอกชั้นน�า อาทิ ,  
หรือ  R  เป็นต้น

วา เสยงด้านเ รดิต อง ่สั า
ความเสีย่งด้านเครดติของคูสั่ญญา หมายถง 

ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากคู่สัญญาไม่
ป บัิตติามข้อตกลงท่ีก�าหนดไว้ในสญัญา เช่น ไม่มีการส่งมอบ
ตราสารทางการเงนิ หรอืไม่ชดเชยความเสยีหายตามทีไ่ด้ตกลงไว้ 
เป็นต้น ส�าหรับธุรกรรมท่ีมีการ ื้อขายนอกตลาด (O -

- ) ได้แก่ ธุรกรรม  ธุรกรรม ื้อขาย
ตราสารหนี้ และธุรกรรม R  A  (R )  
่งความเสี่ยงของคู่สัญญาก่อให้เกิดความเสี่ยงหลักๆ คือ
-  R  และ  R  รวมทั้งความเสี่ยง

จากการลดลงของคณุภาพเครดติของคูส่ญัญา หรอืความเสีย่ง
จากการถดถอยของคุณภาพเครดิตของคู ่สัญญา (  

 A  R )
ธนาคารได้ก�าหนดวงเงินสินเชื่อเพื่อรองรับ

ความเสี่ยงทั้ง -  R  และ  R  โดย
พิจารณาถงปจจัยต่างๆ เช่น านะทางการเงินและ  
R  ของคู่สัญญา เป็นต้น รวมทั้งควบคุม และติดตามการ
ท�าธรุกรรมให้อยูภ่ายใต้วงเงนิท่ีก�าหนดเป็นรายวนั นอกจากนี้ 
ยังได้จัดท�า   เพื่อทดสอบผลกระทบต่อคู่สัญญา
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หากเกดิภาวะวกิ ต ิโดยรายงานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง
เป็นรายเดือน

ธนาคารลดความเสีย่งของคูส่ญัญาท่ีเกดิขน้
ด้วยการลงนามในสัญญา    

 A  ( A) และ   
A  ( A) กบัคูสั่ญญา โดยมกีารวางหลกัประกนัเป็นเงินสด
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน เมื่อมูลค่ายุติธรรม
ของ  มีการเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 
ที่ก�าหนดไว้

วา เสยง ากเงิน ้สินเ อด้อย า
( )

การเพิ่มข้นของ  จะท�าให้ธนาคารต้อง
กนัเงนิส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเพิม่ขน้ ง่จะส่งผลกระทบ
ต่อผลการด�าเนินงาน สถานะทางการเงิน และความเพียงพอ
ของเงนิกองทุนของธนาคาร อย่างไรกต็าม ธนาคารมมีาตรการ
ควบคมุ  โดยการก�าหนดให้หน่วยงานอ�านวยสนิเชือ่ควบคมุ
จ�านวน   มีกระบวนการจัดการกับลูกหนี้ที่อาจมีปญหา 
ก่อนที่จะกลายเป็นหนี้  รวมถงการปรับปรุงอ�านาจในการ
อนุมัติสินเชื่อ และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อให้กระบวนการ
ในการพิจารณามีประสิทธิภาพและควบคุมความเสี่ยงได้ดีข้น 
นอกจากนี ้เครือ่งมอืประเมนิความเสีย่งลกูค้าท่ีธนาคารพั นา
อย่างต่อเนือ่ง กจ็ะช่วยให้กระบวนการคดัลกูค้ามปีระสทิธภิาพ
มากข้นด้วย

วา เสยง ากการด้อย ่า อง ลัก ระกัน
สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่มีหลักประกัน

เป็นอสังหาริมทรัพย์ ่งมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์จะข้นอยู่กับ
สภาพการณ์ทางเ รษ กิจ หากเ รษ กิจเกิดภาวะถดถอย 
มูลค่าของหลักประกันอาจจะปรับลดลง ส่งผลให้ธนาคารต้อง
เพิม่การกนัเงนิส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ส�าหรบั  และ
อาจท�าให้จ�านวนเงินที่ธนาคารควรจะได้รับจากการขายทอด
ตลาดหลักประกนั รวมถงก�าไรสทุธแิละเงนิกองทนุของธนาคาร
ลดลง อีกทัง้อาจส่งผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อ านะการเงนิ
และผลการด�าเนินงานของธนาคาร

อย่างไรก็ตาม ธนาคารได้ก�าหนดให้มีการ
ทบทวนการประเมนิราคาหลกัประกนัให้เป็นปจจบุนั ง่ความถี่
ในการประเมนิราคาของหลกัประกนัแต่ละประเภท เป็นไปตาม
หลักเกณ ์ที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด เพื่อให้ทราบ
มูลค่าที่แท้จริงของหลักประกัน สามารถน�าไปก�าหนดกลยุทธ์
ในการด�าเนินการให้สอดคล้องกับความเสี่ยงด้านสินเช่ือท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และมีการกันเงินส�ารองค่าเผื่อการด้อยค่าของ
ทรัพย์สินรอการขายไว้แล้ว ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 7.9

าม ส ด้าน ลาด
เป็นความเสี่ยงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหาย

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของ านะทั้งที่อยู่ในและนอกงบ
แสดง านะทางการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้า
โภคภัณ ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุน
ของธนาคาร

ธนาคารมอบหมายให้ฝายบรหิารความเส่ียงด้านตลาด 
่งเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ท�าธุรกรรม (  O )

ท�าหน้าที่ในการควบคุมดูแลความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสและ
มปีระสทิธภิาพ สอดคล้องตามแนวทางการก�ากบัดแูลความเสีย่ง
ด ้านตลาดของธนาคารแห่งประเท ไทย และนโยบาย
บริหารความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร โดยมีการก�าหนด
กรอบเพดานหรือตัวบ่งชี้ความเส่ียงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ 
เช่น านะในบัญชีเพื่อการค้า ่งติดตามจากมูลค่า านะการ
ลงทนุ ผลขาดทนุสงูสุด ตวัวดัความเสีย่งทางสถติ ิได้แก่  

 R  ( R) และตัววัดค่าความอ่อนไหว ( ) ส่วน
านะในบญัชเีพือ่การธนาคาร จะตดิตามจากการเปล่ียนแปลง

การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อปี (    
) และการเปลีย่นแปลงของมูลค่าเ รษ กิจ (E  

 ) โดยก�าหนดแนวทางป ิบัติรองรับกรณีเกิน
เพดานความเสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติไว้ รวมท้ังมีการ
ประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิก ต 
(  ) อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�า
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ระเบียบผลติภณั  ์(  ) และ  ส�าหรบั
การท�าธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินประเภทใหม่ พร้อมกับการ
พั นารูปแบบรายงาน ระบบงาน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมนิและควบคมุความเส่ียงให้มปีระสทิธภิาพ และสามารถ
รองรับการท�าธุรกรรมที่มีความ ับ ้อนมากข้น

ธนาคารควบคุมดูแลความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่ม
ธรุกจิทางการเงนิโดยการตดิตามจากตวับ่งชีค้วามเสีย่งประเภท
ต่างๆ และก�าหนดให้บรษิทั  น�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงาน
ร่วมกับผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า

โดยปี 2561 บัญชีเพื่อการค้ายังคงอยู่ภายใต้กรอบ
เพดาน หรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ 

วา เสยงด้านอตัราดอกเบย (
) นบั เ อการ นา าร

เป็นความเสีย่งทีร่ายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบั
ผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ
รายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดง านะ
ทางการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบ้ีย (R  

 ) ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
(   ) มูลค่าตลาดของรายการเพ่ือค้า 
(  A ) รวมถงรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์
กับอัตราดอกเบี้ย

ปี 2561 อัตราดอกเบีย้ของประเท ไทยยงัคง
อยู่ในระดับต�่า โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) 
ธนาคารแห่งประเท ไทยมีมติเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น
อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี  ่งคณะกรรมการ  ประเมินว่า 
เ รษ กิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองตามแรงของอุปสงค์
ในประเท แม้อุปสงค์ต่างประเท จะชะลอลง อัตราเงินเ อ
ทัว่ไปและอัตราเงนิเ อพืน้ านมแีนวโน้มใกล้เคยีงกบัทีป่ระเมนิ
ไว้ ภาวะการเงินโดยรวมยังอยู่ในระดับผ่อนคลายและเอื้อต่อ
การขยายตวัทางเ รษ กจิ เสถยีรภาพระบบการเงนิโดยรวมยัง
อยู ่ในเกณ ์ดีแต่ต้องติดตามความเสี่ยงที่อาจสะสมความ
เปราะบางในระบบการเงนิได้ในอนาคต  ทัง้นี ้ธนาคารมกีารตดิตาม
ควบคมุความเสีย่งด้านอตัราดอกเบีย้ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ 
โดยการก�าหนดกรอบเพดานความเสีย่งและดชันชีีว้ดัความเสีย่ง 
การทดสอบภาวะวกิ ตเป็นรายไตรมาส การก�าหนดให้น�าเสนอ
ข้อมลูภาวะอตัราดอกเบีย้ ภาวะเ รษ กจิ ตลาดเงนิ ตลาดทนุ  
ทั้งในประเท และต่างประเท ต่อคณะกรรมการบริหาร
สนิทรพัย์และหนีส้นิ และน�าเสนอรายงานการบรหิารความเสีย่ง
ต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้
ก�าหนดแนวทางป บิตัริองรบัหากเกดิการเกนิเพดานความเสีย่ง
แต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ 

วา เสยงด้านอตัราดอกเบย (
) นบั เ อการ ้า

เป็นความเสีย่งทีร่ายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบั
ผลกระทบในทางลบ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบีย้ มผีลต่อ านะการถอืครองของตราสารหนีแ้ละอนพุนัธ์
ทางการเงินที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า

ปี 2561 อตัราดอกเบีย้สกลุเงนิบาทระยะยาว
ของประเท ไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้นจากปีก่อนในขณะท่ี
อัตราดอกเบี้ยสกุลบาทระยะส้ันไม่เปล่ียนแปลงมากนัก 
เนื่องจากปจจัยต่างๆ เช่น การขายพันธบัตรของนักลงทุนทั้ง
ไทยและต่างชาต ิจากอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรระยะยาวของ
สหรั  ท่ีปรับเพิ่มข้น ข้อมูลตัวเลขทางเ รษ กิจของสหรั  
ที่ออกมาดี  และการปรับกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนที่ถือ
ครองพันธบัตรระยะสั้นมากข้น เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการ
ติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ โดยการก�าหนดกรอบเพดานความเส่ียงและดัชนีชี้
วดัความเสีย่ง การทดสอบภาวะวกิ ตเป็นรายเดอืน การจดัท�า
รายงานการบรหิารความเสีย่งน�าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงูเป็น
รายวัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้ง
ได้ก�าหนดแนวทางป ิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความ
เสี่ยงแต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

วา เสยง ากอตัรา ลกเ ลยนเงนิตราต่าง
ระเท ( )

เป็นความเสีย่งทีร่ายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบั
ผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน 
เนื่องมาจากการท�าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเท  หรือจาก
การมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเท  เม่ือแปลง
มูลค่าเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ท�าให้มูลค่าทางบัญชีของ
ธนาคารลดลง รวมถงการลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุน
จากการค้าเงินตราต่างประเท

ปี 2561 ค่าเงินบาทยังมีความผันผวน โดย
เงินบาทมีแนวโน้มปรับตัวอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 
เนื่องจากมีปจจัยต่างๆ มากระทบ เช่น เงินทุนไหลออกจาก
ความกังวลของนกัลงทุนต่อสงครามการค้าระหว่างสหรั  และ
จีน ความเสี่ยงด้านเ รษ กิจและการเมืองของ E RO  
และความไม่แน่นอนในสถานการณ์เ รษ กจิการเงนิโลกทีม่ากขน้ 
เป็นต้น ท้ังนี้ ธนาคารมีการติดตามควบคุมความเส่ียงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยการก�าหนด
กรอบเพดานความเส่ียงและดัชนีชี้วัดความเส่ียง การทดสอบ
ภาวะวิก ตเป็นรายเดอืน การจดัท�ารายงานการบรหิารความเส่ียง
น�าเสนอต่อผู ้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมทั้งได้ก�าหนดแนวทาง
ป ิบัติรองรับหากเกิดการเกินเพดานความเสี่ยงแต่ละระดับท่ี
ได้รับอนุมัติ
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วา เสยง ากรา าตราสารทน ( )
เป็นความเสีย่งท่ีรายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบั

ผลกระทบในทางลบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ตราสารทุน ท�าให้มูลค่าของกลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนเพ่ือค้า
ของธนาคารลดลง

ป ี  2561 ดัชนีตลาดหลักทรัพย ์ของ
ประเท ไทยมคีวามผนัผวนและมแีรงเทขายจากนักลงทุนต่างชาติ 
ส่งผลให้ดัชนี E   ปรับตัวลดลง โดยมีปจจัยท่ี
เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเท  
โดยเฉพาะเงินทุนไหลออกในกลุ่มประเท  E   
ความกงัวลเกีย่วกบัการปรบัขน้อตัราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง
สหรั  (  R  ) ความรุนแรงของนโยบาย
กีดกันทางการค้า เป็นต้น ทั้งนี้ ธนาคารมีการติดตามควบคุม
ความเสีย่งด้านราคาตราสารทุนให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้  โดย
การก�าหนดกรอบเพดานความเสี่ยงและดัชนีช้ีวัดความเสี่ยง 
การทดสอบภาวะวิก ตเป็นรายเดือน การจัดท�ารายงานการ
บริหารความเสี่ยงน�าเสนอต่อผู ้บริหารระดับสูงเป็นรายวัน 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นรายเดือน รวมท้ังได้
ก�าหนดแนวทางป บิตัริองรบัหากเกดิการเกนิเพดานความเสีย่ง
แต่ละระดับที่ได้รับอนุมัติ

วา เสยง ากรา าสิน ้ า ั
( )

เป็นความเสีย่งท่ีรายได้หรอืเงนิกองทนุได้รบั
ผลกระทบในทางลบเนือ่งจากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้า  
โภคภัณ ์ 

ปี 2561 ราคาสนิค้าโภคภัณ มี์ความผนัผวน 
โดยธนาคารยังไม่มนีโยบายถอืครอง านะดงักล่าว จงด�าเนนิการ
บริหารความเสี่ยงในลักษณะ   

าม ส ด้านป ั การ
เป็นความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อัน

เนื่องมาจากความไม ่ เ พียงพอหรือความบกพร ่องของ
กระบวนการภายใน บุคลากร ระบบงานของธนาคาร หรือ
เหตกุารณ์ภายนอก รวมถงความเสีย่งด้านก หมาย แต่ไม่รวม
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (  R ) และความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง (R  R )

ธนาคารดูแลและให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
ความเส่ียงด้านป บัิตกิาร  โดยยดหลกัการบรหิารจดัการความเส่ียง 
3 ขั้น ได้แก่

ันท   คือ หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนต่างๆ ใน านะเจ้าของความเสี่ยง (R  O ) 
มหีน้าทีร่ะบ ุประเมนิ ควบคมุและตดิตามความเสีย่ง พร้อมท้ัง
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ความเสี่ยงด้านป ิบัติการ (O  R  O  : ORO)  

เพือ่ท�าหน้าทีป่ระสานกบัหน่วยงานทีด่แูลความเสีย่งด้านป บิตักิาร 
ทัง้ด้านการใช้เครือ่งมอืและการบรหิารจดัการความเสีย่งให้เป็น
ไปตามแนวทางที่ธนาคารก�าหนด

ันท   คือ หน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการควบคมุก�ากบัดแูลด้านต่างๆ  ท�าหน้าทีส่นบัสนุนเครือ่ง
มอื แนวทาง และวธีิการให้หน่วยงานในขัน้ที ่1 ใช้ในการบรหิาร
จัดการความเสี่ยง

ขั้นที่ 3  คือ หน่วยงานด้านการตรวจสอบ ท�า
หน้าที่ตรวจสอบและทดสอบกระบวนการด�าเนินธุรกิจและ
บริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อสร ้างความเช่ือมั่นให้แก่
คณะกรรมการชดุต่างๆ ว่าการบรหิารจดัการความเสีย่งและระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานต่างๆ จะมีการบริหารความเสี่ยงด้าน
ป ิบัติการ ่งประกอบด้วยการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม 
และรายงานความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ 
อาทิ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดจาก
ความเสี่ยงด้านป ิบัติการ (O    

) การประเมินการควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง 
(R    A  : R A) และการก�าหนดดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยงด้านป ิบัติการ (O   R  

 : R )  ่งในแต่ละหน่วยงานของธนาคารจะมี ORO 
ทีท่�าหน้าทีป่ระสานงานในการบรหิารความเส่ียงด้านป บิตักิาร
ของหน่วยงาน โดยธนาคารจะเน้นการปรบัปรุงกระบวนการเพือ่
ปองกันความเสี่ยง (R  ) และการจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดความเสียหายต่อ
ธนาคารและลกูค้าของธนาคาร นอกจากนี ้ธนาคารยังก�าหนดให้
หน่วยงานต่างๆ ท�าการประเมนิความเสีย่งและประสทิธภิาพของ
การควบคุมความเสี่ยงส�าหรับผลิตภัณ ์ใหม่ต่างๆ ผ่าน
กระบวนการออกผลิตภัณ ์ใหม่ (   ) ที่
น�ามาใช้ให้ครบถ้วน เพ่ือให้ม่ันใจว่าผลิตภัณ ์ใหม่ดังกล่าวมี
ความเสีย่งอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้และมกีระบวนการควบคมุที่
เหมาะสมก่อนที่จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า อีกทั้งมีการดูแล
ติดตามความเสี่ยงจากผู้ให้บริการภายนอก (O )

ในปี 2561 ธนาคารได้ก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ด้านป ิบัติการเพื่อใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน
ป ิบัติการในภาพรวมของธนาคาร โดยมีการก�าหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (R  A ) และระดับความเสี่ยง
ทีท่นได้ (R  ) เพือ่ใช้ในการบรหิารจดัการ นอกจากนี้ 
ธนาคารได้มีการควบคุมความเสี่ยงจากปจจัยดังกล่าวผ่าน
มาตร านการป ิบัติงาน (  O  : 
O ) และผ่านมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ทั้งใน

ลกัษณะการปองกนัและการตรวจพบ เพือ่ลดความผดิพลาดใน
การป ิบัติงาน รวมไปถงปองกันและลดความเสียหายอันอาจ
เกิดข้นกับธนาคารและลูกค้าของธนาคาร
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ส�าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ภายนอกที่
อยู่นอกเหนือการควบคุมของธนาคาร ธนาคารมีการจัดท�า
แผนรองรบัการด�าเนนิธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง (   

 : ) เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจว่าแม้ในภาวะฉกุเฉนิหรอืภาวะ
วิก ต ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารได้
อย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดให้มกีารทดสอบแผนอย่างสม�า่เสมอ 
รวมไปถงมีการทดสอบแผน  ร่วมกับผู้ให้บริการภายนอกท่ี
ธนาคารใช้บริการ เพื่อปรับปรุงแผนให้มีประสิทธิภาพ และยัง
เป็นการสร้างความมั่นใจให้ทั้งกับพนักงานและลูกค้าของ
ธนาคาร

ทั้งนี้ ธนาคารจะมีการสรุป วิเคราะห์หาสาเหตุ
และรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อทราบและบริหารจัดการ
สถานะความเสี่ยงที่มีอยู่และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

าม ส ด้าน น ล สารสน
เป ็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากความไม่พร้อมใช้ของ

เทคโนโลยีสารสนเท   ความไม่สามารถเข้าถงข้อมูล และการ
เข้าถงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอ�านาจ 
รวมถงความเสี่ยงที่เกิดข้นกับ านข้อมูลต่างๆ ของระบบ
สารสนเท ภายในองค์กร และจากการถูกคุกคามโดยบุคคล
ภายนอกองค์กร เช่น ภัยไ เบอร์ (  A ) ข้อมูลถูก
ท�าลาย ถกูบกุรกุ โจรกรรมข้อมลูส�าคญั ถกูลกัลอบเข้ามาแก้ไข
เปลี่ยนแปลงข้อมูล เป็นต้น

ธนาคารให้ความส�าคัญกับงานเทคโนโลยีสารสนเท  
โดยครอบคลมุถงระบบงาน (A ) ข้อมลู ( ) 
โครงสร้างพื้น านด้านเทคโนโลยีสารสนเท  ( ) 
งานด้านป ิบัติการ (O ) รวมถงบุคลากรและ
กระบวนการที่จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเท  (   

) เพื่อน�าไปสู่แนวทางป ิบัติที่ดี (   ) ใน
การปองกันความเสี่ยงหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดข้นต่อ
ธนาคาร ภายใต้กรอบหลักการของ ธปท. ที่ส�าคัญ 3 ประการ 
คือ การรั กษาความปลอดภั ยของระบบและข ้ อมู ล 
( ) ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบงานและ
ข้อมูล ( ) และความพร้อมใช้ของงานเทคโนโลยี
สารสนเท ที่ใช้บริการ (A )

ป จจุบัน ธนาคารได ้มีการปรับปรุงโครงสร ้าง
เทคโนโลยีเพื่อรองรับการเป็น   โดยตระหนัก
ถงความเสี่ยงจากภัยไ เบอร์ และให้ความส�าคัญกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไ เบอร์ ( ) จงได้มีการ
เตรยีมความพร้อมทัง้ด้านบคุลากร เครือ่งมือ และกระบวนการ
ท�างาน มีการติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีการ
ควบคมุปองกนัดแูลเมือ่เกดิเหตกุารณ์ผดิปกต ิการบกุรกุโจมตี

บนระบบเครือข่าย ปดช่องโหว่ที่มีโอกาสให้ผู้คุกคามภายนอก 
( ) เจาะระบบธนาคาร พร้อมกบัการควบคมุสถานการณ์ 
และ น ูระบบให้คืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบที่
อาจเกิดข้นต่อลูกค้าธนาคาร

นอกจากน้ี ธนาคารยังได้ประกา นโยบายและ
กระบวนการรักษาความปลอดภัยสารสนเท  และทบทวน
มาตร านการรักษาความปลอดภัยสารสนเท  ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเท ไทย หรือ
ตามมาตร านสากลอย่างต่อเนื่องเป็นปจจุบัน มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเท  (   

) ท�าหน้าท่ีก�ากับควบคุมดูแลความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเท ของธนาคาร เพื่อพิจารณาให้ค�าแนะน�า
ไปสู ่การปรับปรุงกระบวนการท�างานให้ดีย่ิงข้น (  

) และพจิารณาความเสีย่งท่ีอาจจะส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธรุกจิของธนาคาร เพือ่เป็นการสร้างความเชือ่มัน่
ในระบบรกัษาความปลอดภยัข้อมูลสารสนเท ของธนาคารเป็น
ส�าคัญ
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าม ส น ก ้
 วา เสยงด้านส า ล่อง

คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีธนาคารไม่
สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถงก�าหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สามารถจดัหา
เงินทุนได้เพียงพอ หรือจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ระดับท่ียอมรับได้  ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงิน
กองทุนของธนาคาร

ปี 2561 สภาพคล่องในตลาดการเงินมีการ
ปรบัตวัเพิม่ขน้จากปีก่อนหน้า ธนาคารจงได้ปรบัโครงสร้างการ
ระดมเงินของธนาคารให้เหมาะสม โดยการขยาย านเงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันในกลุ ่มลูกค้าบุคคล
ธรรมดาและเอกชน รวมถงปรับลดสัดส่วนของเงินฝากประจ�า
ผ่านโปรโมชั่นพิเ ษลง เพ่ือบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โดย ณ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมี  

 R  ( R) และ    R  
( R) สูงกว่าเกณ ์ที่ ธปท. ก�าหนดไว้

ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายและ
กระบวนการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกบั
กลยุทธ์ของธนาคาร สภาวะตลาด และเป็นไปตามแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการเงินของ
ธนาคารแห่งประเท ไทย โดยธนาคารมีกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส�าคัญ ดังนี้

1. การระบุความเสี่ยง
เป็นการวเิคราะห์แหล่งทีม่าของความเสีย่ง

จากโครงสร้างงบดุล เพื่อระบุถงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ของธนาคาร โดยพิจารณาจากลักษณะของแหล่งที่มาและ
แหล่งใช้ไปของสภาพคล่อง รวมทัง้ความสามารถในการเปลีย่น
สินทรัพย์ต่างๆ ให้เป็นเงินสด

2. การวัดความเสี่ยง
เป็นการวดัความเส่ียงด้านสภาพคล่องจาก

ประมาณการกระแสเงนิสดรบัและจ่าย รวมถงภาระผกูพันนอก
งบดุล เพื่อดู านะสภาพคล่องในแต่ละช่วงเวลาต่างๆ 
(  ) หรือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เพื่อ
ทราบถงแนวโน้มความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ 
ธนาคารได้ก�าหนด   ที่ธนาคารสามารถบริหาร
สภาพคล่องได้อย่างเพียงพอในการด�าเนินธุรกิจภายใต้
สถานการณ์วิก ตที่ธนาคารเป็นผู้ก�าหนด

3. เพดานหรอืตวับ่งชี ้( ) ความเสีย่ง 
และการควบคุมความเสี่ยง

ธนาคารมกีารก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้มกีารตดิตามดแูล านะสภาพคล่อง
และรายงานต่อคณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างสม�า่เสมอ 
รวมทั้ งมี การก� าหนดเพดานห รือตั วบ ่ งชี้  ( )

ความเส่ียงด้านสภาพคล่องท้ังสกุลเงินบาทและสกุลเงินตรา
ต่างประเท ท่ีมีนยัส�าคญั ท่ีได้รบัการอนมัุตจิากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อใช้ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้

4. การติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ธนาคารมกีารตดิตามและรายงาน านะ

สภาพคล่องอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีรับผิดชอบใน
การบรหิารและจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้รบัทราบถง
านะและระดบัความเสีย่งทีม่อียู ่เพือ่เตรยีมจัดหาแหล่งเงนิทุน

ให้เพียงพอกับความต้องการหรือลดความเส่ียงที่จะขาด
สภาพคล่อง

นอกจากน้ี ธนาคารยังมีการทดสอบ
ภาวะวิก ตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาส ตาม
กรอบนโยบายการทดสอบภาวะวิก ตของธนาคาร โดยใช้
สถานการณ์ที่ธนาคารก�าหนดข้นเอง ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี 
ได้แก่ (1) ภาวะวิก ตท่ีเกิดข้นกับธนาคารเอง ( -

 ) (2) ภาวะวิก ตที่เกิดข้นกับระบบสถาบัน
การเงนิและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร ( -

 ) และ (3) ภาวะวิก ตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสอง
ปจจยั (   ) โดยในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง
จะสมมติให้มีการเบิกถอนเงินฝากของลูกค้าแต่ละประเภทใน
สดัส่วนทีต่่างกนั สภาพคล่องในตลาดสนิทรพัย์สภาพคล่องลดลง 
ความสามารถในการเข้าถงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง 
เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารมีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับ
พ ติกรรมท่ีเกิดข้นจริงท้ังในภาวะปกติและภาวะวิก ต และ
ธนาคารได้จดัท�าแผนฉกุเฉนิสภาพคล่องเพือ่รองรบัภาวะวิก ต
โดยค�านงถงผลการทดสอบภาวะวิก ตในแต่ละสถานการณ์
จ�าลอง โดยก�าหนดตวับ่งชีเ้พือ่เตอืนภัยส�าหรบัวกิ ตสภาพคล่อง 
เพื่ อให ้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิ งลบจาก
ปญหาสภาพคล่องทีจ่ะเกดิขน้ได้อย่างทนัท่วงทด้ีวยค่าใช้จ่าย
ต้นทุนที่สมเหตุสมผล

การบริ าร ัดการเงินกองทน
ธนาคารได้ด�าเนินการบริหารจัดการเงิน

กองทุนตามหลักเกณ ์   ท่ีธนาคารแห่งประเท ไทย
ก�าหนด ทั้งในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน  
โดยได้ถือป ิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นมา ่ง
การก�ากับดูแลเงินกองทุนตาม   ประกอบด้วย 3 
หลักการ ดังนี้

ลักการท การด�ารงเงินกองทน ันต�า  
ก�าหนดให้ธนาคารต้องด�ารงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้าน
เครดิต ด้านตลาด และด้านป ิบัติการ
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ลักการท การก�ากับด ล ดยทางการ
ก�าหนดให้ธนาคารด�ารงเงินกองทนุสงูกว่าเงินกองทนุขัน้ต�า่ตาม
หลักการที่ 1 (  ) เพื่อรองรับความเสี่ยงที่ไม่ครอบคลุมทั้ง
ในภาวะปกติและภาวะวิก ต และก�าหนดให้ธนาคารมีระบบ
การบริหารความเสี่ยงที่ดี โดยธนาคารต้องมีกระบวนการ
ประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน ( AA )  โดยค�านงถง
ความเสี่ยงทุกด้านของตนเอง และมีการทดสอบภาวะวิก ตที่
เหมาะสม

ลักการท การ ก้ล กตลาด นการก�ากบั
ด ล ก�าหนดให้ธนาคารต้องเปดเผยข้อมูลเก่ียวกับการด�ารง
เงินกองทุน ระดับความเสี่ยงและระบบบริหารความเสี่ยงของ
ตนเอง เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาด
สามารถใช้ข้อมลูดงักล่าววเิคราะห์และประเมินความเสีย่งของ
ธนาคาร ่งจะเป็นกลไกตลาดท่ีส�าคัญในการผลักดันให้
ธนาคารมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีดี นอกเหนือจากการ
ควบคุมภายในของธนาคารและการก�ากบัดแูลโดยธนาคารแห่ง
ประเท ไทย

ธนาคารมีการป ิบัติตามกระบวนการ
มาตร านในการบรหิารความเส่ียง และการดแูลความเพียงพอ
ของเงินกองทุนตามหลักเกณ ์ของธนาคารแห่งประเท ไทย
และหลักป ิบัติสากลมาโดยตลอด มีการท�า   
ครอบคลุมความเส่ียงที่มีนัยส�าคัญท้ังในภาวะปกติและภาวะ
วกิ ต เพือ่ประเมนิผลกระทบต่อความเพยีงพอของเงนิกองทนุ 
รวมทั้ง กษาผลกระทบจากเกณ ์   เพ่ือใช้ในการ
วางแผนเงินกองทุน (  ) รวมถงการก�าหนด
นโยบายจ่ายเงินปนผลของธนาคาร

ณ สิ้นปี 2561 ธนาคารมีอัตราส่วนเงิน
กองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร) 
ร้อยละ 18.21 และมอีตัราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งหลงั
การ   สูงกว่าเกณ ์ขั้นต�่าที่ธนาคารแห่งประเท ไทย
ก�าหนด สะท้อนความแข็งแกร่งของ านะเงินกองทุนของ
ธนาคารที่จะสามารถรองรับการขยายธุรกิจ รวมถงความเสี่ยง
ที่อาจเกิดข้นจากการเปล่ียนแปลงทางเ รษ กิจ สังคม และ
ก ระเบียบต่างๆ ของทางการ

ส�าหรบัการป บิตัติามหลกัเกณ ก์ารก�ากบั
แบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่งประเท ไทย ธนาคารได้จัดส่ง
รายงานการด�ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเท ไทยเป็นรายไตรมาส และ
ได้เปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนและข้อมูลความ
เสี่ยงด้านต่าง ๆ  ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามเวลาที่ก�าหนด
ทาง  ของธนาคาร  โดยธนาคารและกลุ่มธรุกิจทางการเงนิ
มีเงินกองทุนสูงกว่าเกณ ์ข้ันต�่าที่ธนาคารแห่งประเท ไทย
ก�าหนด

อย่างไรกด็ ีธนาคารแห่งประเท ไทยร่วมกบั
ธนาคารพาณชิย์ในประเท ไทยอยู่ระหว่างการพจิารณาทบทวน
การค�านวณสนิทรพัย์เสีย่งทัง้ทางด้านเครดติ ความเสีย่งด้านตลาด 
และความเสีย่งด้านป บิติัการ เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณ ์
ของ      ( ) ที่
อาจมีการบังคับใช้ในอนาคตส�าหรับธนาคารพาณิชย์ใน
ประเท ไทย  โดยได้มกีารประเมนิผลกระทบ (  

 A  : A) ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารในอนาคต

วา เสยงด้านกลยท ( )
ความเสีย่งด้านกลยุทธ์ คอื ความเส่ียงท่ีเกดิ

จากการก�าหนดแผนกลยุทธ์ แผนด�าเนินงาน และการน�าไป
ป ิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปจจัยภายใน และ
สภาพแวดล้อมภายนอก อนัส่งผลกระทบต่อรายได้ เงนิกองทุน 
หรือการด�ารงอยู่ของกิจการ

ธนาคารกรุงไทยด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ระมดัระวงัและให้ความส�าคญัอย่างมากกบัแผนการด�าเนนิงาน
และการบริหารความเสี่ยง โดยสรุปดังนี้ 

1) ธนาคารมีมาตรการบริหารความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์ที่เป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบของธนาคาร
แห่งประเท ไทย (ธปท.) และแนวทางการบรหิารจดัการองค์กร
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ด้านการบรหิารความเสีย่งของส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รั วิสาหกิจ (สคร.) โดยมีการจัดท�านโยบายและคู่มือในการ
บริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และทบทวนเป็นประจ�าทุกปี

2) กระบวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์ของ
ธนาคารใช้หลกัการด�าเนนิการให้สอดคล้องและครอบคลมุตาม
แนวทางของระบบประเมินคุณภาพรั วิสาหกิจ (  
E   A : E A)  มกีารระบขุัน้ตอน
และผูเ้กีย่วข้อง รวมทัง้กรอบระยะเวลาทีช่ดัเจน คณะกรรมการ
และผู ้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนกลยุทธ์
ธนาคาร  มกีระบวนการน�าแผนกลยทุธ์ธนาคารไปสูก่ารป บัิติ
และได้สือ่สารแผนกลยทุธ์ของธนาคารให้ผูบ้รหิารทกุหน่วยงาน
ได้ทราบโดยทั่วกัน 

3) แผนกลยทุธ์ของธนาคารมคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดย
มุ ่งเน้นการใช้ข้อมูลจริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เปาหมายธนาคารและคู่เทียบ  มีการจัดท�า O  A  
และน�ามาก�าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง แก้ไขจุดอ่อน 
ช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเชิงบวก และปองกันอุปสรรคจากแรง
กดดนัภายนอกเชงิลบ รวมกนัเป็นกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคาร
ทั้งระยะส้ันและระยะยาวที่สนองตอบต่อ   

 ( O ) วิสยัทั น์ พนัธกจิ และค่านยิมหลกัของธนาคาร

4) มกีระบวนการตดิตามผลการด�าเนนิงาน
เปรยีบเทยีบกบัเปาหมายเป็นระยะ และมกีารรายงานต่อผูบ้รหิาร
อย ่างสม�่ า เสมอ เพื่อให ้การผลักดันกลยุทธ ์ต ่างๆ มี
ประสิทธิภาพ  รวมถงมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนการ
ด�าเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีอาจ
เปลี่ยนแปลงไป

วา เสยงด้าน อเสยง ( )
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากการท่ีสาธารณชน 

ได้แก่ ลกูค้า คูค้่า นกัลงทุน และผู้ก�ากบัดูแล รบัรูถ้งภาพลักษณ์
ในเชิงลบหรือขาดความเชื่อมั่นในธนาคาร เนื่องจากการ
ด�าเนินธุรกิจของธนาคารเป็นการให้บริการประชาชนเป็นหลัก 
กอปรกบัระบบการตดิต่อสือ่สารในปจจบุนัท่ีคนทัว่โลกสามารถ
ตดิต่อสือ่สาร และรบัรูข้้อมูลข่าวสารได้ในระยะเวลาอนัรวดเรว็ 
ขณะเดียวกันก็อาจเป็นช่องทางในการแพร่กระจายข่าวลือ ค�า
วจิารณ์ของประชาชนท่ีมีต่อธนาคารได้เช่นกนั  ง่ส่งผลกระทบ
ต่อภาพลักษณ์และความเช่ือม่ันต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคาร 
และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และ หรือเงินกองทุนของ
ธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ ความเสี่ยงด้าน
ช่ือเสียงอาจเป็นผลจากความเสี่ยงด้านป ิบัติการท่ีการป ิบัติ
งานไม่เป็นไปตามระเบียบก เกณ ์ของทางการ หน่วยงาน
ก�ากับดูแล  การป ิบัติที่ไม่สอดคล้องกับจรรยาบรรณ หรือ
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ความคาดหวังของสังคม หรือมาตร านการบริการของธุรกิจ 
หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลง หรือการบริการที่ไม่เป็นมิตรกับ
ลูกค้า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการบริหารความเส่ียงด้าน
ชื่อเสียงเพิ่มเติมจากการบริหารความเสี่ยงท่ีส�าคัญด้านอ่ืนๆ 
พร้อมก�าหนดแนวทางและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้าน
ชื่อเสียง โดยมีการทบทวนความเหมาะสมตามรอบระยะเวลา
ทีก่�าหนดหรอืทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทีม่นียัส�าคญั  ส�าหรบั
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านชื่อเสียงนั้น  ธนาคารมีการ
ก�าหนดปจจัยเสี่ยง ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ตลอดจน 
R  A  และ R   โดยมกีารตดิตามความเสีย่ง
ตามดัชนีชี้วัดที่ก�าหนดและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเป ็นประจ�าทุกเดือน หากพบว ่าดัชนีชี้วัดมี
ค่าเกินระดับความเสี่ยงท่ีก�าหนด จะต้องรายงานพร้อมช้ีแจง
เหตผุลรวมทัง้ก�าหนดแนวทางแก้ไข ลดความเสีย่ง (A  )

วา เสยง ากทรั ยสินรอการ าย
ความเส่ียงหลักของทรัพย์สินรอการขาย 

ได้แก่ ความเสี่ยงจากการด้อยค่าหรือมูลค่าที่ลดลงของ
ทรัพย์สิน หรือเสื่อมราคา ่งเกิดจากสภาพทรัพย์หรือ
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น ความเสื่อมโทรมทาง
กายภาพ ปญหาน�้าท่วม ภัยธรรมชาติ ภาวะเ รษ กิจ การ
ปรับลดของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สะท้อนตามภาวะตลาด
ปจจุบัน ข้อก หมาย ผังเมือง และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีผลกระทบต่อ ักยภาพในการขาย ทั้งนี้ 
ระดับความเสี่ยงข้นอยู่กับประเภทของทรัพย์ การเปลี่ยนแปลง
ของราคาตลาด และระยะเวลาการถือครอง อย่างไรก็ดี 
ธนาคารได้มีการพิจารณาถงแนวทางลดความเสี่ยง รวมทั้งมี
การติดตามและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
เช่น การด�าเนินการกับผู้บุกรุก การจัดการทรัพย์ให้มีสภาพ
พร้อมขายอยูเ่สมอ การก�าหนดราคาขายทีเ่หมาะสม และมกีาร
จัดโปรโมชั่นเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย เป็นต้น 
เพื่อเร่งขายทรัพย์สินรอการขายของธนาคารโดยเร็ว

วา เสยง าก าวะเ ร ฐกิ
แม้เ รษ กิจไทยปี 2561 ขยายตัวต่อเนื่อง 

ร้อยละ 4.1 จากแรงขับเคลื่อนของภาคการส่งออกที่เติบโตสูง
ตามการ นตัวของเ รษ กิจโลก และภาคการท่องเที่ยวที่ยัง
ขยายตัวได้ดีเป็นส�าคัญ แต่เ รษ กิจไทยก็ยังเผชิญความเสี่ยง 
จากผลพวงของสงครามการค้าระหว่างสหรั  กับจีนที่เริ่มส่ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการส่งออกของไทยผ่าน
สินค้าที่ไทยอยู่ในห่วงโ ่การผลิตของจีน ตลอดจนผลกระทบ
จากการชะลอตวัทีช่ดัเจนขน้ของเ รษ กจิจีน นอกจากนี ้รายได้
ครัวเรือนภาคเกษตรเติบโตในระดับต�่าตามราคาสินค้าเกษตร
ที่ยัง บเ า โดยเฉพาะราคายางพารา ปาล์มน�้ามัน และ

อ้อย ขณะที่ยังคงมีแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
อีกทั้งการ นตัวของเ รษ กิจยังคงกระจุกอยู่เพียงในบางภาค
อุตสาหกรรมและในกลุ ่มผู ้ประกอบการรายใหญ่ ขณะที่
ผู้ประกอบการ E  และประชาชนระดับ านรากได้รับผลดี
จากการ นตวัน้อยกว่า ทัง้นี ้ธนาคารมกีารตดิตามและประเมนิ
ความเสีย่งด้านเ รษ กจิ สงัคม การเงนิและการธนาคาร ทัง้ใน
และต่างประเท อย่างใกล้ชดิ โดยมกีารวเิคราะห์ถงผลกระทบ
ในเชิงบวกและลบ เพื่อรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการชุด
ต่างๆ รวมถงได้ส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท�าให้
ธนาคารสามารถปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปได้

เ รษ กิจไทยปี 2562 ยังมีแนวโน้มเติบโต
จากแรงขบัเคลือ่นภายในประเท เป็นส�าคญั ท้ังปจจัยบวกจาก
การลงทุนภาคเอกชนและภาครั ที่คาดว่าจะขยายตัวเร่งข้นใน
ช่วงคร่งหลังของปี ตามการลงทุนในโครงสร้างพื้น านและ
ความคบืหน้าของโครงการระเบยีงเ รษ กจิพเิ ษภาคตะวนัออก
หรือ EE  นอกจากนี้ มาตรการดูแลเ รษ กิจ านรากของ
ภาครั จะช่วยเสริมก�าลัง ื้อของภาคครัวเรือน ขณะที่ภาคการ
ท่องเที่ยวคาดว่าจะยังคงขยายตัวในเกณ ์ดี หลังจากปจจัย
กดดันในปีก่อนทยอยคลี่คลายลง และได้รับผลบวกจาก
มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียม   A  ทั้งนี้ ธปท. 
มีแนวโน้มจะปรบัขน้อตัราดอกเบ้ียนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเ รษ กิจ ระดับเงินเ อ และการ
เข้มงวดผ่านนโยบาย  ด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อา ัย อย่างไรก็ดี มีปจจัยเส่ียงท่ีต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด 
อาทิ สถานการณ์สงครามการค้าระหว่างสหรั  กับจีน และ
ผลกระทบจากการชะลอตวัของเ รษ กจิจนีต่อภาคการส่งออก
และการท่องเที่ยวของไทย ตลอดจนสถานการณ์การเลือกตั้ง
ทั่วไปของไทย และความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุน ทั้งน้ี  
ธนาคารจะยังคงติดตามความเสี่ยงด้านเ รษ กิจอย่างใกล้ชิด 
พร้อมทั้งประเมินผลกระทบภายใต้การทดสอบภาวะวิก ตที่
ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดข้น ่งจะช่วยลดผล
กระทบที่อาจมีต่อการด�าเนินธุรกิจได้อย่างทันท่วงที 
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ระ การ ม า ใน

ธนาคารให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดี 
เนื่องจากสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในท่ีดีจะช่วยลด
ความเส่ียงในการด�าเนินกิจการ รวมถงสร้างเสริมแนวทางใน
การด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ให้มปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล 
อันจะน�ามา ่งการบรรลุเปาหมายที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี โดยมีการก�ากับดูแลและติดตามอย่าง 
ต่อเนือ่ง เพือ่ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การด�าเนนิธรุกจิ
ของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ การด�าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานข้อมูลทางการเงิน
และการด�าเนินงานมีความน่าเชื่อถือ และการป ิบัติงานเป็น
ไปตามก หมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ  รวมทั้งปองกัน
มิให้เกิดการกระท�าอันอาจก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและ 
ชื่อเสียงของธนาคาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
ให้มรีะบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิลตามมาตร านของ 
O O (     O   

 ) เพื่อปองกันความเสี่ยง และเพื่อให้
มีการป ิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย 
โดยมีการรายงานคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน 

นอกจากน้ี ธนาคารได้มีการควบคุมดูแลการด�าเนินงาน
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ โดย 
มอบหมายให้สายงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจสอบบริษัทใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินและมีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง 
หน่วยงานตรวจสอบของธนาคารและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิทางการเงนิ
เป็นประจ�าทุกปี

ทั้งนี้ จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2561 
(ดูรายละเอียดหน้า 186) ให้ความเห็นว่า งบการเงินของ
ธนาคาร และการเปดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้ 
สอดคล้องกับมาตร านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ การตรวจสอบภายใน มี
ความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการป ิบัติงานที่มีความ
เสีย่งสงู และมกีระบวนการตรวจสอบทีส่อดคล้องกบัมาตร าน
งานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ากับดูแลการป ิบัติงานให ้
ถูกต ้องตามก หมายหรือก เกณ ์ได ้อย ่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจปจจุบัน

หั หน้า าน ร จส า ในและหั หน้า าน
กากั ดแูละการป ั ามก ก ร ั

หั หน้า าน ร จส า ใน 
นายสันติ  ปริวิสุทธิ
ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส ผูบ้ริหารสายงาน  

 สายงานตรวจสอบภายใน
 

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให้ความเชือ่มัน่และค�าปรกษาต่อฝายจดัการและ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการ
ด�าเนนิงานของธนาคารให้บรรลตุามเปาหมาย ด้วยการประเมิน
ความเพียงพอ และประสิทธิผลของกระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการก�ากับดูแล

ท้ังนี ้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการพจิารณา
ให้ความเห็นชอบคุณสมบัติ ตลอดจนแต่งตั้ง ถอดถอน และ
โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน (ดูราย
ละเอียดในโครงสร้างผู ้ถือหุ ้นและโครงสร้างการจัดการ  
หน้า 85) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว ่า  
นายสนัต ิปรวิสิทุธ ิมคีวามเหมาะสมในการป บิตัหิน้าทีหั่วหน้า
งานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ เข้าใจใน
ธุรกิจของธนาคาร มีความสามารถในการบริหารจัดการ มี
ทั นคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีคุณสมบัติตามเกณ ์ของ 
หน่วยงานก�ากับ

ส�าหรบัประวติัการ กษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่ง
อ่ืนในปจจุบัน และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีที ่
ผ่านมาของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ได้แสดงไว้ในหัวข้อ
ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป  
หน้า 19

การ ม า ในและการ รหารจดัการ าม ส
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หั หน้า านกากั ดูแลการป ั ามก ก
(Head of Compliance)

นางวิ าวด เลิ รสริยะ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
กลุ่มก�ากับงานก เกณ ์ 

วันที่ด�ารงต�าแหน่ง 
15 สิงหาคม 2560

คุณวุ ิทางการ กษา 
- ปริญญาโท : A, ,   , 

 , A
- ปริญญาตรี :     A , R  

,  , A

ประวัติการอบรม
- หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการป ิบัติงานให้แก่

ผู ้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก�ากับดูแลการป ิบัติงาน 
ประจ�าปี 2560 โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ 

- หลกัสูตรผูก้�ากบัดแูลการป บิติังานด้านธรุกจิธนาคารพาณชิย์ 
 O  รุน่ที ่3 โดยคณะนติิ าสตร์ จุ าลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

ประสบการณ์ท�างาน (ปี 2551-ปจจุบัน)
บ  นา ารกรง ทย 

สิงหาคม 2560 - ปจจบัุน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารกลุม่
กลุ่มก�ากับงานก เกณ ์ 

นา าร ิ ต  ิต ย บงกิง อร อเร ัน
2558 - สิงหาคม 2560 , ผู้อ�านวยการอาวุโส 

นา ารส ตนดารด ารเตอรด ( ทย) 
2556-2558 , ผู้อ�านวยการอาวุโส
2551-2556

หน้าท่ีความรับผิดชอบด้านงานก�ากับ
ดูแลการป ิบัติตามก เกณ ์

ควบคุมดูแลการก�ากับการป ิบัติงาน
ของธนาคารให้เป็นไปตามก เกณ แ์ละก หมาย
ของหน่วยงานก�ากับดูแลต่างๆ ได้แก่ ธนาคาร
แห่งประเท ไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเท ไทย และหน่วยงานทางการอื่นที่มี
อ�านาจตามก หมาย รวมถงให้ค�าปรกษาด้านการ
ป ิบัติงานให้เป็นไปตามก เกณ ์และก หมาย 
เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานก�ากับและหน่วยงานทางการท่ี
มีอ�านาจตามก หมายกับหน่วยงานภายในของ
ธนาคาร รวมทั้งสื่อสารก เกณ ์และก หมายที่
ออกใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงาน
ภายในของธนาคารทราบ

รายงาน ร จา 2561132



รา าน ะกรรมการ สระ
 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัเป็นอย่างยิง่กบับทบาทหน้าทีข่องกรรมการอสิระ เนือ่งจากเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้โครงสร้าง
ของคณะกรรมการและการจดัการมกีารตรวจสอบและถ่วงดลุ ( ) กนัอย่างเพียงพอ โดยโครงสร้างคณะกรรมการ
ของธนาคารมีจ�านวนทั้งสิ้น 12 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจ�านวน 11
คน ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 6 คน หรือมอีตัราเท่ากบั 1 ใน 2 คดิเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทัง้หมด ง่มากกว่าข้อก�าหนดของ
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) ทีใ่ห้มกีรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด แต่ต้องไม่
น้อยกว่า 3 คน กรรมการอสิระแต่ละท่านสามารถแสดงความคดิเห็นทีเ่ป็นอิสระ ให้ความเห็นแย้งหรอืมข้ีอสงัเกตอื่นใดในการประชุม
คณะกรรมการธนาคารโดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือดแูลสทิธแิละปองกนัประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นรายย่อยและผูมี้ส่วนได้เสยีอืน่ๆ อนัเป็นการ
ส่งเสรมิการด�าเนนิการด้านการก�ากบัดแูลกจิการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าท่ีของตนเองใน านะกรรมการอสิระ ทัง้นี้
คณะกรรมการธนาคารได้ยกระดบัการท�างานของกรรมการอสิระโดยให้มกีารด�าเนนิงานในรปูแบบขององค์คณะในลกัษณะเช่นเดยีวกนั
กับคณะกรรมการชดุย่อยอ่ืนๆ ของธนาคาร จดัให้มกี บตัรคณะกรรมการอิสระท่ีได้ก�าหนดคณุสมบัติ วาระการด�ารงต�าแหน่ง รวมถง
หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการอิสระเห็นสมควรให้มีการจัดท�ารายงานของคณะกรรมการอิสระเป็นประจ�าทุกปี
และให้เปดเผยรายงานดังกล่าวในรายงานประจ�าปี 2561 เป็นต้นไป

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 คณะกรรมการอสิระ มีรายนามดังต่อไปนี้

1) นายดิสทัต โหตระกิตย์ ประธานกรรมการอิสระ

2) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ กรรมการอิสระ

3) พลเอก เทียนชัย รับพร กรรมการอิสระ

4) นายสมชัย บุญน�า ิริ กรรมการอิสระ

5) นายธันวา เลาห ิริวง ์ กรรมการอิสระ

6) นายวิชัย อั รัสกร กรรมการอิสระ

นายนรุิ มณพัีนธ์ เลขานุการคณะกรรมการอิสระ

นางวิภาวดี เลิ รีสุริยะ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

นางสาวสินีนา ด�าริห์อนันต์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอิสระ

ในปี 2561 คณะกรรมการอสิระ มกีารประชมุทัง้ส้ิน 4 ครัง้ และมกีารรายงานผลการประชมุต่อคณะกรรมการธนาคาร สรปุสาระ
ส�าคัญได้ดังนี้

1. ก�าหนดขอบเขตของเรื่องที่จะน�าเสนอเป็นวาระในการประชุมคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
1.1 ภารกิจที่คณะกรรมการอิสระต้องดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย
1.2 เสนอแนะหรือให้ค�าแนะน�าแก่ฝายจัดการให้มีการบริหารจัดการให้ทุกเรื่องมีความสมดุลกันทั้งด้านการบริหาร  

การควบคุมภายใน การก�ากับดูแลให้มีการป ิบัติตามก หมาย และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
1.3 เรือ่งร้องเรยีนธนาคาร เฉพาะเรือ่งทีม่ผีลกระทบต่อฝายจดัการ หรอืกรรมการทีม่อี�านาจจดัการ ในประเดน็ทีม่ปีญหา 

หรือเป็นเรื่องที่มุ่งเน้นด้านธุรกิจจนขาดสมดุลในด้านการก�ากับดูแลหรือการควบคุมภายในที่ดี
1.4 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย
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(นายดิสทัต โหตระกิตย์)
ประธานกรรมการอิสระ

2. คณะกรรมการอิสระได้พิจารณาและเห็นควรให้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�านวน 2 คน ได้แก่
.(พเิ ษ) ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์ และพลเอก เทยีนชยั รบัพร เป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี

ครั้งที่ 26 (ปี 2562)

3. คณะกรรมการอิสระเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขก บัตรคณะกรรมการอิสระดังนี้
3.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

กรรมการอสิระต้องไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการอสิระ ลกูจ้าง พนักงาน ทีป่รกษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า 
หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรอืของผูม้อี�านาจ
ควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี้ ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว ไม่รวมถง
กรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรอืท่ีปรกษาของส่วนราชการ ง่เป็นผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของธนาคาร

่งการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวท�าให้คุณสมบัติกรรมการอิสระของธนาคาร ณ ปจจุบัน จากเดิมที่มีความเข้มกว่าหลัก
เกณ ์ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนในเร่ืองการถือหุ้นแล้ว ยังมีเรื่องความสัมพันธ์ทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน เพิ่ม
เติมอีกประการหน่ง

3.2 วาระการด�ารงต�าแหน่ง
ให้กรรมการอสิระด�ารงต�าแหน่งได้ไม่เกนิกว่า 9 ปีตดิต่อกนั โดยเมือ่ครบ9 ปีแล้ว หากคณะกรรมการธนาคาร ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

จะแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระของธนาคารอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจในการจัดการ
ที่ปรกษา หรือพนักงาน ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่น
ขอความเห็นชอบการด�ารงต�าแหน่งกรรมการต่อธนาคารแห่งประเท ไทย

4. พิจารณาและอนุมัติหลักเกณ ์และแบบประเมินผลคณะกรรมการอิสระ โดยเริ่มใช้ประเมินผลการป ิบัติงาน
ของคณะกรรมการอิสระในรอบปีบัญชี 2561 เป็นต้นไป

5. ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในการจัดท�าแนวทางป ิบัติของกรรมการธนาคาร ( ) เพื่อให้เป็นคู่มือกรรมการ
ธนาคารใช้เป็นแนวทางในการป ิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบใน านะกรรมการธนาคารได้อย่างถูกต้อง
ตามก หมายและหลักเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง

6. ให้ค�าแนะน�าและข้อเสนอแนะในการจัดท�ารายการตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการธนาคารและบุคคลท่ีเสนอแต่งตั้ง
เป็นกรรมการธนาคาร ให้มีการตรวจสอบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามก หมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ โดยจะต้องระมัดระวัง
มิให้มีคุณสมบัติขัดหรือมีลักษณะต้องห้ามตามก หมายและหลักเกณ ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง

รายงาน ร จา 2561134



รา าน ะกรรมการ รร ั าล
และ ามรั ผด ่ สั มประจาป

ธนาคารกรุงไทย ตระหนักถงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (  : ) และการด�าเนิน
ธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม (   R : R) เพื่อน�าไปสู่การพั นาอย่างย่ังยืน (  

) ใน 3 มิติ คือ มิติเ รษ กิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม ส�าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร ตามวิสัยทั น ์ 
 : กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ โดยคณะกรรมการธนาคารได้จัดตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อก�าหนดแนวทางและติดตามผลการด�าเนินงาน โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล  ประกอบด้วย 
กรรมการธนาคารจ�านวน 3 คน และในปี 2561 มีการประชุมท้ังสิ้น 14 ครั้ง 

ในปี 2561 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล  ได้ก�าหนดยุทธ าสตร์บรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 ภายใต้
โครงการกรุงไทยคุณธรรม โดยใช้ยุทธ าสตร์ 3 ป. คือ ปลูกจิต ปองกัน และปรับเปลี่ยน เพื่อยกระดับการสร้างวั นธรรมองค์กร
ที่ไม่ทนการทุจริต (  ) ผ่านกระบวนการ ระเบิดจากข้างใน  ่งเป็นการน้อมน�าหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการป ิบัติเพื่อเปดโอกาสให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการระดมความคิด 
ในการสร้างคุณธรรมในการท�างานที่ส่งผลให้งานประสบความส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรม 1 หน่วยงาน 1 แผนงาน
ความยั่งยืน 

่งผลจากการด�าเนินการปี 2561 ส่งผลให้ธนาคารได้รับรางวัลเกี่ยวกับด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

-  รางวัลรั วิสาหกิจดีเด่น ประจ�าปี 2561 ประเภทรางวัลการเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น จากส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง

- มีรายชื่ออยู่ใน A EA    50 อันดับแรก ที่ได้คะแนนสูงสุด 
-  รางวลั      2018 จากวารสาร  ปี 2018 โดยธนาคารได้รางวลัเป็นปีที ่2 ตดิต่อกนั 
-  โล่ประกา เกียรติคุณ จากส�านักงานปองกันและปราบปรามการ อกเงิน (ปปง.) ใน านะหน่วยงานที่สนับสนุน 

และประสานงานกับส�านักงาน ปปง. 
- รางวัลสนับสนุนและส่งเสริมการออมดีเด่นประจ�าปี 2561
-  รางวัลรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2561 ประเภทรางวัล ดีเด่น โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ส�านักงาน 

คณะกรรมการการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพั น์

จากรางวัลและผลการประเมินที่ธนาคารได้รับล้วนสะท้อนให้เห็นถงประสิทธิภาพของการด�าเนินงานท่ีดี ่งธนาคารพร้อม 
ที่จะยดถือป ิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

(นายวิชัย อั รัสกร)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
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รา าน ะกรรมการสรรหาและกาหนด า่ แ นประจาป
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคาร ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร ่งเป็นกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน โดยมีนายนนทิกร  

กาญจนะจิตรา เป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน นายดิสทัต โหตระกิตย์ และนายสมชัย บุญน�า ิริ เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการป ิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารในการก�าหนดก เกณ ์ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเท ไทย และป ิบัติตาม 
ก ระเบียบรวมทั้งก หมายที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีการประชุมทั้งสิ้น 17 ครั้ง เพื่อป ิบัติหน้าที่ตามก บัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส ค�านงถงประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็น
ในประเด็นส�าคัญต่างๆ ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร ่งมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้

1.  ทบทวนและก�าหนดนโยบายหลักเกณ ์การสรรหากรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร เพ่ือใช้เป็นข้อมูล 
และแนวทางอ้างอิง ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงกับวิสัยทั น์และกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

2.  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลายสาขา
อาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามก หมาย ก เกณ ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของธนาคาร หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร ตลอดจนวิเคราะห์
ทักษะและความรู้ที่จ�าเป็นจาก   ของธนาคาร และพิจารณาจาก านข้อมูลกรรมการ (  ) ของกระทรวงการคลังและสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( O ) รวมถงตรวจสอบประวัติและผลการท�างานตั้งแต่อดีตจนถงปจจุบัน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ (   ) พร้อมค�านงถงขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป ก่อนท่ีจะขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเท ไทยและหน่วยงานก�ากับที่เก่ียวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 
และ หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

3.  คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งและหมุนเวียน (R ) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร โดยค�านงถงคุณสมบัติ 
และความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการเป็นผู้น�าและมีความช�านาญในต�าแหน่งที่ได้รับ สามารถตัดสินใจเพื่อธุรกิจ
ของธนาคารได้อย่างมีเหตุมีผล ตลอดจนมีวิสัยทั น์และทั นคติท่ีดีต่อธนาคาร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคารและการบริหาร
จัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและ หรือขอความเห็นชอบต่อธนาคารแห่งประเท ไทยและหน่วยงาน
ก�ากับที่เกี่ยวข้อง 

4.  พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการสืบทอดต�าแหน่ง (  ) และกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารในระดับผู้บริหารสายงาน 
( -1) และผู้บริหารกลุ่ม ( -2) ของธนาคาร รวมถงทบทวนแผนการสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหารจัดการอันเป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจ และการบริหารจัดการของธนาคาร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  พิจารณาและก�าหนดแนวทางการประเมินผลการป ิบัติงานของกรรมการธนาคาร คณะกรรมการชุดย่อย กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้มีอ�านาจ 
ในการจัดการของธนาคาร เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณ ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี และสามารถสะท้อนผลการป ิบัติหน้าที่ได้อย่างชัดเจน

6.  ก�าหนดหลักเกณ ์และพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยค�านงถงความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย  
ผลประกอบการของธนาคาร ภาวะเ รษ กิจโดยรวม ตลอดจนหลักเกณ  ์ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบั และเป็นไปตามหลักการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ี

7.  ก�าหนดหลักเกณ ์และพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาถงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร ผลการป ิบัติงาน ผลประกอบการของธนาคาร 
และการจ่ายผลตอบแทนของธนาคารคู่เทียบ รวมถงเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

8.  พิจารณาหลักเกณ ์การบริหารจัดการด้านการแต่งต้ังผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคารไปป ิบัติงานระหว่างบริษัทในเครือ ( )  
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่เป็นการพั นาพนกังานอย่างต่อเนือ่งด้วยวิธกีารหมนุเวยีน (R ) มทีกัษะหรอืสมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรบั
การเข้าสู่ต�าแหน่งตามเส้นทางความก้าวหน้าในงาน ตลอดจนเพื่อให้บริษัทในเครือมีแนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในทิ ทางเดียวกับธนาคาร

9.  พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของธนาคารให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้น อันเป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร ได้แก่
9.1 โครงสร้างผลตอบแทนของธนาคาร
9.2 แนวทางและกลยุทธ์ในการพั นาและเสริม ักยภาพบุคลากร
9.3 แนวทางการบริหารจัดการพนักงานที่มี ักยภาพสูงของธนาคาร
9.4 แนวทางการปรับปรุงกระบวนการทางวินัยของพนักงาน
9.5 แนวทางการว่าจ้างพนักงานชาวต่างชาติของธนาคาร

นอกจากนี้ ได้เปดเผยนโยบายและรายละเอียดของกระบวนการสรรหา นโยบายเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและเปดเผยค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ 
รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย

(นายนนทิกร กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายงาน ร จา 2561136



น า การกากั ดูแลกจการ

การกากั ดูแลกจการ
ธนาคารกรุงไทยมีความมุ่งมั่น และตระหนักถง

การด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม 
ตามแนวทางของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ให้เป็นองค์กรท่ี
มปีระสทิธภิาพและมคีวามเป็นเลิ ในการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ าน
ของความรบัผดิชอบอย่างมีจรรยาบรรณ ค�านงถงผู้มส่ีวนได้เสยี
ทกุกลุม่ สร้างความเชือ่มัน่และประโยชน์แก่ผูถ้อืหุ้น ง่ถอืเป็น
ส่วนส�าคญัทีท่�าให้ธนาคารเจรญิเตบิโตและก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื

คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับการก�ากับ
ดูแลกิจการที่ดีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยธนาคาร
ได้ด�าเนินงานภายใต้หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่อีย่างจรงิจงั 
มกีารส่งเสรมิให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุระดบัยดมัน่
และป ิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ัง
มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีน�าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีวั นธรรม
บรรษัทภิบาล พร้อมทั้งยกระดับการก�ากับดูแลกิจการ
ของธนาคารให้เป็นไปตามมาตร านสากล

นอกจากนี้ คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
ก�าหนดแผนป ิบัติการ และมาตรการการติดตาม เพ่ือให้มี
การป ิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และมีการ

ประเมินผลการป ิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งปรับปรุงนโยบาย
ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ รวมท้ังมีการ
ติดตามและปรับปรุงแนวทางป ิบัติให้สอดคล้องตามแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทั้งในและต่างประเท เพื่อมุ่งไปสู่
มาตร านสากล

ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวทางป ิบัติท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร ่งสอดคล้องกับแนวทางการก�ากับดูแล
กจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเท ไทย รวม 7 ประการ 
ดังนี้

1)      : 
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

2) A  : 
แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3) R  : 
รู้ส�านกในหน้าที่

4)     : 
ส่งเสริมการป ิบัติที่เป็นเลิ

5) E   : 
ป ิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

6)  : 
แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

7)   E  A  :
ส�านกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การกากั ดูแลกจการ
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หลกับรรษัทภบิาล 7 ประการของธนาคาร เป็นนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่ได้สื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ 
ผ่านสือ่ต่างๆ ของธนาคาร และยงัได้ผสมผสานก�าหนดเป็นภารกจิ
ที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการด�าเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล
ของธนาคาร ่งจะท�าให้มั่นใจได้ว่าธนาคารได้ด�าเนินการ
ตามแนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีกรรมการธนาคารทกุคน
ได้ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของธนาคาร รวมถงการด�าเนินกิจกรรม
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
และก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ธนาคารได้พั นาโครงการด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อมให้มปีระสทิธภิาพยิง่ข้น โดยการเชือ่มโยง
กจิกรรมในโครงการต่างๆ และด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งภายใต้
แนวคดิการสร้างทนุทางปญญา และทีส่�าคญั ธนาคารได้เชญิชวน
ให้สังคม ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เข้าร่วมกิจกรรมของ
ธนาคารด้วย เพื่อให้เกิดกระแส และเป็นพลังผลักดันให้สังคม
มกีารตืน่ตวัทีจ่ะใส่ใจ ง่กนัและกนั และพร้อมจะแบ่งปนให้กับ
ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปญหา
สิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงมากข้น

ในปี 2561 ธนาคารด�าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง อาทิ

1) การก�าหนดแผนยุทธ าสตร์ด้านบรรษัทภิบาล 
บมจ.ธนาคารกรงุไทย ปี 2560-2564 เพ่ือยกระดบัการด�าเนนิงาน
ของธนาคารให้สอดรับกับยุทธ าสตร์ชาติว่าด้วยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะที่ 3 (พ. . 2560-2564) 
และยุทธ าสตร์ธนาคารที่มุ ่งสู ่การเป็นธนาคารต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างวั นธรรมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตในองค์กร (  ) ่งยุทธ าสตร์
ด้านบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารกรุงไทย ปี 2560-2564 
ประกอบด้วย 5 ยุทธ าสตร์หลัก ได้แก่ 

ยุทธ าสตร์ที่ 1
สร้างวั นธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธ าสตร์ที่ 2
ยกระดับเจตจ�านงด้านคุณธรรมในการต่อต้านทุจริต
ยุทธ าสตร์ที่ 3
พั นาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธ าสตร์ที่ 4
ยกระดบัมาตร านกระบวนการปราบปรามการทจุรติ
ยุทธ าสตร์ที่ 5
ยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครั  (   
 A : A) ของธนาคาร

2) การน�าหลกับรรษัทภบิาลสูก่ารป บัิตงิาน (   
 ) โดยมีการปรับปรุงแนวทางการด�าเนินการ

ด้านบรรษทัภบิาล ปี 2561 ให้สอดคล้องกบัการประเมินคณุธรรม
และความโปร่งใสในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครั  
(    A : A) 

3) การด�าเนนิโครงการกรงุไทยคณุธรรม ท่ีด�าเนนิการ
ผ่านกลยุทธ์ 3 ป. ได้แก่ ปลูกจิต ปองกัน ปรับเปลี่ยน เพื่อให้
เกิดผลด้าน  , R , 

     และ E  
เพื่อมุ่งสู่ธนาคารคุณธรรมต้นแบบและองค์กรที่ยั่งยืน

4) การประกา เจตนารมณ์ เจตจ�านงสจุรติในการ
บริหารงานอย่างมีคุณธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต  รวมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายจากประธาน
กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และประธานกรรมการ
บรรษทัภบิาลและความรบัผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ

5) การจัดกิจกรรมสัมมนาวันกรุงไทยคุณธรรม 
(9 มกราคม 2562) เพื่อส่งเสริมการสร้างและพั นามาตร าน
ด้านคณุธรรมจรยิธรรม และยกระดับการสร้างวั นธรรมองค์กร
ให้มีบรรษัทภบิาลท่ีด ีและปรา จากการทุจรติคอร์รปัชนั (  

) โดยมกีารมอบนโยบายดงักล่าวสู่ผู้บรหิารระดบัสงู
ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร 
เพื่อน�าไปป ิบัติต่อไป โดยมีการบรรยายพิเ ษ เรื่อง องค์กร
คุณธรรมที่ยั่งยืน โดย . เกียรติคุณ นพ. เกษม วั นชัย และ
การเสวนา เรือ่ง องค์กรแห่งความย่ังยืน โดยประธานกรรมการ
ก�ากบัการป บิตัติามก เกณ  ์ประธานกรรมการบรรษทัภบิาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ่ง
คณะกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิารระดับสูงของธนาคาร ผูบ้รหิาร
ระดับสูงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจของธนาคาร และหน่วยงาน
ภาคีเครือข่ายของธนาคาร ต่างให้ความส�าคัญในการเข้าร่วม
งานนี้ 

6) การประเมนิผลการป บิตังิานตามหลกับรรษทัภิบาล
ของบริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100

7) การเผยแพร่บทความ และข่าวสารด้านบรรษทัภบิาล
ผ่านทางเวบ็ไ ต์ และอนิทราเนต็ของธนาคาร รวมถงส่งตรงไป
ยังอีเมลของพนักงาน

8) การเข้าร่วมกบัหน่วยงานภายนอกในการส่งเสรมิ
และพั นาแนวทางการประพ ตปิ บิตัติามหลกับรรษทัภบิาล 
ตาม   และการช่วยเหลอืระหว่างกนัในกลุม่เครอืข่าย
รั วิสาหกิจและหน่วยงานภายนอก

น า การกากั ดูแลกจการ
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถงความส�าคัญของ

การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี จงได้อนุมัติให้จัดท�านโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกา
ให้ถอืป บิตัทิัว่ทัง้องค์กรเป็นครัง้แรกในปี 2545 และมีการทบทวน
เพื่อปรับปรุงนโยบายดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง 
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เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยธนาคารได้เผยแพร่
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ทั้ งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไ ต์
ของธนาคาร . . .

ะกรรมการ ด ่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โครงสร้างคณะกรรมการของ

ธนาคาร ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อย จ�านวน 7 คณะ 
ดังนี้

1. คณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์
7. คณะกรรมการอิสระ
โดยมีรายชื่อกรรมการ หน้าท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการแต่ละคณะ รวมถงรายชื่อกรรมการตรวจสอบ
ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ตาม
รายละเอียดทีเ่ปดเผยไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ หน้า 92

นอกจากนี ้ธนาคารมคีณะกรรมการชดุย่อยของฝายจดัการ 
ดังนี้

ะกรรมการจดัการ
คณะกรรมการจัดการมีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนด

นโยบายและแผนยุทธ าสตร์ของธนาคาร และก�ากบัดแูลการป บิติั
ตามนโยบายที่คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร 
และ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ก�าหนด และติดตามผลการ
อนุมัติออกผลิตภัณ ์ของคณะกรรมการผลิตภัณ ์ (  

) รวมทั้งติดตามและทบทวนการด�าเนินงาน
ให้เป็นไปตามแผนยทุธ าสตร์ ตลอดจนมอี�านาจอนมุตัใินเรือ่ง
ต่างๆ ตามที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ ค�าสั่งของธนาคาร โดย
ก�าหนดให้มกีารประชมุเดอืนละ 2 คร้ัง หรอืตามความเหมาะสม

ะกรรมการ รหารสน รั และหนสน
คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหน้ีสินมีอ�านาจ

หน้าทีใ่นการก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารโครงสร้างสนิทรพัย์ หนีส้นิ 
และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับปจจัยแวดล้อม
ภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง และการท�าก�าไร
ของธนาคาร โดยรวมถงการน�าเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ต่างๆ 
มาใช้เพื่อก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนด้านสินเชื่อและ
เงินฝาก รวมทัง้การลงทนุในสินทรพัย์ให้เหมาะสมกบัการบรหิาร
จัดการสภาพคล่องของธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ะกรรมการสน ระดั
คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�านาจอนุมัติสินเชื่อ

และปรับปรุงโครงสร้างหน้ีตามท่ีก�าหนดไว้ในค�าสั่งธนาคาร 
เรือ่ง อ�านาจอนมุตัสินิเชือ่และปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้และมีอ�านาจ
อนมุตัรัิบโอนหลกัทรพัย์ประกนัช�าระหนี ้ตามทีธ่นาคารก�าหนด 
และมีอ�านาจแต่งตั้งพนักงานในฝายสนับสนุนคณะกรรมการ
สินเชื่อ ตั้งแต่ระดับรองผู้อ�านวยการฝายข้นไป เป็นผู้ป ิบัติ
หน้าที่เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ โดยจัดให้มีการประชุม
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ะกรรมการกลันกร สน
คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อมีหน้าที่พิจารณา

กลัน่กรองงานที่อยู ่ในอ�านาจของคณะกรรมการบริหารและ
คณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ การขออนมุตัสินิเชือ่และปรบัปรงุ
โครงสร้างหนี้ตามท่ีธนาคารก�าหนด การ ื้อขายทรัพย์สิน
พร้อมขาย และการเข้ารบัประกนัการจ�าหน่าย และ หรอืการลงทนุ
ในตราสารหนี ้ ยกเว้นตราสารหนี้ที่ออกโดยรั บาล ธนาคาร
แห่งประเท ไทย หรอืหน่วยงานของรั ทีก่ระทรวงการคลงัค�า้ประกนั 
รวมท้ังพิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหน้ี
และธรุกรรมสนิเชือ่ตามทีธ่นาคารก�าหนด และป บัิตหิน้าทีอ่ืน่ใด
ตามท่ีได้รบัมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการธนาคาร และมีอ�านาจแต่งต้ัง
พนักงานในฝายสนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ ตั้งแต่ระดับ
รองผูอ้�านวยการฝายขน้ไป ผูป้ บัิตหิน้าท่ีเลขานกุารและผูช่้วย
เลขานุการ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ะกรรมการน า น ล สารสน
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยสีารสนเท มอี�านาจ

หน้าที่ในการก�ากับควบคุมดูแลการป ิบัติงานของธนาคาร
ให้เป็นไปตามก หมาย ก ระเบียบต่างๆ ท่ีเกีย่วข้องกบัธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลสารสนเท  พิจารณากลั่นกรอง
แผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเท ของธนาคาร และแผนป บิตัิ
งานของโครงการต่างๆ ให้ครอบคลุมถงความถูกต้องต่อเนื่อง
ในการให้บรกิารแก่ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนตดิตามช่องทาง
การทุจรติผ่านระบบสารสนเท  และแนวทางปองกนัภยัคกุคาม
ทีอ่าจเกดิข้นจากกการใช้เทคโนโลยสีารสนเท  ง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

ะกรรมการ รหารจดัการ ร ั ใน ร
คณะกรรมการบริหารจัดการบริษัทในเครือมีอ�านาจ

หน้าทีใ่นการพจิารณาแนวทางการด�าเนินงานของบรษิทัในเครอื
ให้มีทิ ทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และยุทธ าสตร์ของ
ธนาคาร รวมทั้งพิจารณาก�าหนดหลักเกณ ์และแนวทาง
การก�ากับดแูลทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เป็นไปตามระเบยีบก�ากบัดแูล
บริษัทที่ธนาคารลงทุน โดยได้ก�าหนดจ�านวนการประชุม
เบื้องต้นไว้ ไตรมาสละ 1 ครั้ง
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การสรรหาและแ ่ ั กรรมการ และ 
ผู้ รหารระดั สู สด

การสรรหากรรมการ
 กรร การ
วิ การ ัดเลอกกรร การ
1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ท�าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ รวมถง
านข้อมูลกรรมการ (  ) และในกรณีการสรรหา

บุคคลด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จะมี
การพจิารณาบคุคลทีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ (ถ้ามี) จากการเปดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าส�าหรับ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
สรรหา  จะพจิารณาคดัเลอืกและกลัน่กรองบุคคล โดยค�านงถง
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคารตามนโยบายของธนาคาร
ที่ก�าหนดให้คณะกรรมการมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน
ความรู้ ( ) ทักษะและความเชี่ยวชาญ (  ) 
และประสบการณ์ (E ) ที่สอดคล้องกับภารกิจและ
ยุทธ าสตร์ธนาคาร อาทิ ด้านบัญชีและการเงนิ ด้านเ รษ าสตร์ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเท  ด้านทรพัยากรบคุคล ด้านก หมาย 
เป็นต้น ่งควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ หรือประสบการณ์
ท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัด้านธุรกจิธนาคารพาณชิย์อย่างน้อย 1 คน 
ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน และด้านเทคโนโลยี
สารสนเท อย่างน้อย 1 คน รวมถงด้านที่ธนาคารยังขาดหรือ
ต้องการบุคคลที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้
บคุคลทีม่คีวามเหมาะสม ท้ังความรู ้ทกัษะและความเชีย่วชาญ 
ประสบการณ์ และองค์ประกอบเกี่ยวข้องกับความต้องการ 
วัตถุประสงค์ ตลอดจนภารกิจและยุทธ าสตร์ธนาคาร ทั้งใน
ปจจบุนัและอนาคต นอกจากนี ้จะต้องเป็นบคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคบัของธนาคาร และก บตัร
คณะกรรมการธนาคาร ดังนี้ 

คุณสมบัติกรรมการ
1) เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความ

สามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3) ไม่เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา

ถงทีส่ดุให้จ�าคกุในความผดิเกีย่วกบัทรพัย์ทีไ่ด้กระท�าโดยทุจรติ
4) ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออก หรอืปลดออก

จากราชการ หรอืองค์กร หรือหน่วยงานของรั  านทุจริตต่อหน้าที่
5) มี คุณสมบั ติ ก า ร เป ็ นก ร รมกา ร

ดังที่ก�าหนดไว ้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด 
พระราชบญัญตัธิรุกจิสถาบนัการเงิน พระราชบญัญตัคิณุสมบัติ
มาตร านส�าหรับกรรมการและพนักงานรั วิ สาหกิจ 

พระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พระราชก ษ กีา
ว่าด้วยการควบคมุดูแลธุรกิจบรกิารการช�าระเงนิทางอเิลก็ทรอนกิส์ 
ตลอดจนก หมายและหลักเกณ ์ของหน่วยงานก�ากับ
ทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธุรกจิของธนาคาร และข้อบงัคบัของ
ธนาคาร รวมถงไม่มีลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกา
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6) มีความรู ้ความเชี่ยวชาญตาม  
 ที่ธนาคารก�าหนดไว้ ่งสอดคล้องกับภารกิจและ

ยุทธ าสตร์ธนาคาร
7) สามารถป ิบัติหน้าท่ีและแสดงความ

คดิเหน็ได้โดยอสิระ อทุิ เวลาในการป บิตัหิน้าทีไ่ด้อย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

น�าเสนอชือ่บคุคลและความเหน็ต่อคณะกรรมการธนาคาร เพือ่
ด�าเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้

กร ท  การ ต่งตังกรร การ ทนผ้ออก าก
ต�า น่งตา วาระ

คณะกรรมการธนาคารจะน�าเสนอรายชือ่บคุคล 
ข้อมูลประวัติ รวมถงความเห็นของคณะกรรมการสรรหา  
ต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น ท้ังนี ้กรรมการ ง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ 
อาจได้รับเลือกเข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้ โดยมีหลักเกณ ์และ
วิธีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดังต่อไปนี้

- ผู ้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับ 
1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

- ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ 
ให้ลงคะแนนเสียงเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยผูถ้อืหุน้
แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดเลือกต้ังบุคคลเดียว
หรอืหลายคนเป็นกรรมการกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้แก่ผูใ้ด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคล ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตาม
ล�าดับลงมาเป็นผู ้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน
กรรมการท่ีจะพงมีหรอืจะพงเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณท่ีีบุคคล
่งได้รับเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ�านวนกรรมการท่ีจะพงมีหรือจะพงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการธนาคาร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเท ไทยก่อนการน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กร ท  การ ต่งตังกรร การ ทนต�า น่ง
ทว่าง นกร อนท ิ ่กร ท 

คณะกรรมการธนาคารโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เหลืออยู่ เลือกผู้ ่งมีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตั้งเป็นกรรมการแทน และให้
อยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงเท่าวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการทีต่นแทน
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3. หน่วยงานภายในธนาคาร จะด�าเนินการ
จดทะเบียนเปลีย่นแปลงกรรมการต่อกระทรวงพาณชิย์ รวมถง
รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�าหนด 

โดยทีผ่่านมา ธนาคารได้มกีารด�าเนนิการถกูต้อง
ครบถ้วนตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

 กรร การอสิร
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้ง

กรรมการอิสระด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ณ วันที ่31 ธนัวาคม 
2561 ธนาคารมีกรรมการอิสระ จ�านวน 6 คน จากจ�านวน
กรรมการธนาคารทั้งหมด 12 คน เท่ากับ 1 ใน 2 หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 50 ของจ�านวนกรรมการทั้งคณะ โดย
กรรมการอิสระทุกท่านเป็นผู้มีคุณวุ ิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร และเป็นผู้ที่ป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
มีความระมัดระวัง ื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามก หมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของธนาคาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ตลอดจนท�าหน้าทีด้่วยความเป็นอสิระทีส่มบรูณ์ มคีวามเป็นอสิระ
จากฝายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร ช่วยดูแล
การด�าเนินธุรกิจของธนาคารให้มีการผสานประโยชน์ของ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝายได้อย่างเหมาะสม และไม่มกีรรมการอสิระ
ของธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน

กระบวนการสรร า ละ ต่งตังกรร การอิสระ
อง นา าร

มกีระบวนการด�าเนนิการเช่นเดยีวกบัการสรรหา
กรรมการ ง่มรีายละเอยีดตามหวัข้อวธิกีารคดัเลือกกรรมการ 
หน้า 140 โดยบุคคลทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระ นอกจาก
จะต้องมีคุณสมบัติกรรมการแล้ว จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระของธนาคารด้วย ดังนี้

นิยา กรร การอิสระ
กรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจ หรือการงาน

ทีเ่กีย่วข้องกับธนาคารพาณชิย์ อันอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจ
โดยอิสระของตน และต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ่งเข้มกว่า
หลักเกณ ข์องคณะกรรมการก�ากบัตลาดทุนในเร่ือง การถอืหุน้ (ก) 
และความสมัพนัธ์ทางการมส่ีวนร่วมในการบรหิารงาน (ข) ดงันี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร 
ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม ่เป ็นหรือเคยเป ็นกรรมการท่ีไม ่ใช ่
กรรมการอิสระ ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกษาทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ�า
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัร่วม บรษัิทย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืของผู้
มอี�านาจควบคมุของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลีกัษณะ
ดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักล่าว 
ไม่รวมถงกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเป็นข้าราชการ หรือทีป่รกษา
ของส่วนราชการ ง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของธนาคาร

(ค) ไม่เป็นบคุคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ 
หรือโดยการจดทะเบียนตามก หมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของ
กรรมการรายอ่ืน ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี�านาจควบคมุ 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กบัธนาคาร บรษัิทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะท่ีอาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมท้ังไม่เป็น
หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ หรอืผูมี้อ�านาจควบคมุของธนาคาร 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ง รวมถง
การท�ารายการทางการค้าทีก่ระท�าเป็นปกติเพือ่ประกอบกจิการ 
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ ด้วย
การรบัหรอืให้กูยื้ม ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนั
หนี้สิน รวมถงพ ติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ่งเป็นผลให้
ธนาคารหรอืคูส่ญัญามภีาระหนีท้ีต้่องช�าระต่ออกีฝายหน่งตัง้แต่
ร้อยละสามของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธขิองธนาคาร หรอืต้ังแต่
ย่ีสบิล้านบาทขน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ท้ังนี ้การค�านวณ
ภาระหนีด้งักล่าวให้เป็นไปตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกา คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนว่าด้วย
หลักเกณ ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้น
ในระหว่างหน่งปีก่อนวันท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองธนาคาร 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู ้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย 
ผู ้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี 
ง่มีผูส้อบบัญชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษัิทย่อย บรษิทัร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี
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(ฉ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใดๆ 
่งรวมถงการให้บริการเป็นที่ปรกษาก หมายหรือที่ปรกษา

ทางการเงิน ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
จากธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่ 
หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของธนาคาร และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ที่มีนัย 
ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุ้นส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชีพน้ันด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้นเพื่อ
เป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้น ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

( ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน 
และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของธนาคารหรอืบรษิทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการ
ทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกษาทีไ่ด้รับเงินเดอืน
ประจ�า หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทัอ่ืน ง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่างเดยีวกนั
และเป็นการแข่งขนัทีม่นียักบักจิการของธนาคารหรอืบรษิทัย่อย

( ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม ่สามารถ
ให้ความเหน็อย่างเป็นอิสระเกีย่วกบัการด�าเนินงานของธนาคาร

(ญ) ต ้องเป ็นผู ้ที่ผ ่านกระบวนการสรรหา
ของคณะกรรมการธนาคาร หรือคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ทัง้นี ้ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระ
ทีม่ลีกัษณะเป็นไปตามวรรคหนง่ (ก) ถง (ญ) แล้ว กรรมการอสิระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการ
ด�าเนินกิจการของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคมุของธนาคาร โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบขององค์คณะ 
(  ) ได้

นอกจากนี ้กรณทีีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้มปีระกา
ปรับปรุง ผ่อนปรนหลักเกณ ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ 
ก็ให้ถือป ิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระของธนาคาร เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมี
ความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้บริการทางวชิาชพีเกนิมลูค่า
ทีก่�าหนดไว้ในนยิามกรรมการอสิระ ธนาคารจะจดัให้มคีวามเหน็
คณะกรรมการธนาคาร ง่ได้มกีารพจิารณาตามหลกัในมาตรา 
89 7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ. . 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิแล้วว่า การแต่งต้ังบคุคลดงักล่าว
ไม่มผีลกระทบต่อการป บิตัหิน้าทีแ่ละการให้ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ 
และจัดให้มีการเปดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือเชิญประชุม
ผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- ลกัษณะความสมัพนัธ์ทางธรุกจิหรอืการให้
บรกิารทางวชิาชพีท่ีท�าให้บุคคลดงักล่าวมีคณุสมบัตยัิงไม่เป็นไป
ตามที่ก�าหนด

- เหตผุลและความจ�าเป็นทีย่งัคงหรอืแต่งตัง้
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

- ความเห็นของคณะกรรมการธนาคาร
ในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

โดยทีผ่่านมา ธนาคารได้มกีารด�าเนนิการถกูต้อง
ครบถ้วนตามกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

วา สั ัน ทาง รกิ องกรร การอิสระ
หลักเกณ ์ตามประกา คณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทนุ ที ่ทจ. 39 2559 เรือ่ง การขออนญุาตและการอนญุาต
ให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ธนาคารขอเปดเผยข้อมูลกรณี
กรรมการอสิระมีความสมัพนัธ์ทางธรุกิจ มูลค่าตัง้แต่ร้อยละสาม
ของสนิทรพัย์ทีม่ตีวัตนสทุธิของธนาคาร หรอืต้ังแต่ยีสิ่บล้านบาท
ขน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ง่ธนาคารได้ใช้เกณ ม์ลูค่า
ตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทข้นไป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีกรรมการอิสระ
ของธนาคารจ�านวน 4 คน ได้แก่ 

1. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.การบนิไทย 
และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการก�ากับการป ิบัติตาม
ก หมายและระเบียบ และกรรมการธรรมาภิบาล การไ า
ฝายผลิตแห่งประเท ไทย

2. นายวชิยั อั รสักร ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.ปตท. กรรมการ 
บจ.พาเนล พลัส และกรรมการ บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอ  

3. . (พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ปตท. และกรรมการอิสระ บมจ.ดุสิตธานี

4. นายธันวา เลาห ิริวง ์ กรรมการอิสระ 
และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทีพีบีไอ 

โดยนติบิคุคลทัง้ 7 แห่งดงักล่าว มคีวามสมัพนัธ์
ทางธรุกจิกบัธนาคาร โดยธนาคารให้วงเงนิสนิเชือ่และภาระผกูพนั
มูลค่าเกนิกว่าย่ีสิบล้านบาท ง่เป็นการท�าธุรกรรมท่ีเป็นธรุกจิปกติ
ในการประกอบกิจการของธนาคาร และมีเง่ือนไขทางการค้า
ทั่วไป อีกทั้งไม่มีลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณ และไม่มีผลกระทบต่อการป ิบัติหน้าท่ีและ
การให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณ ์
ที่เกี่ยวข้อง

รายงาน ร จา 2561142



การสรรหาผู้ รหาร ธนา ารใน าแหน่
กรรมการผู้จดัการใหญ่

ธนาคารป ิบัติตามพระราชบัญญั ติคุณสมบัติ
มาตร านส�าหรบักรรมการและพนกังานรั วสิาหกจิ พ. . 2518 
และมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส 
โดยจะประกา รบัสมคัร เพ่ือเปดโอกาสให้ผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถ 
และมปีระสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่และมวีสิยัทั น์ 
สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
ธนาคารจะแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าทีส่รรหาคดัเลอืก
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม 
เพือ่เสนอชือ่ต่อคณะกรรมการธนาคารพจิารณา แล้วมอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนด�าเนินการก�าหนด
ผลตอบแทน และแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป

การสรรหาผู้ รหาร ธนา ารใน าแหน่
ผู้ รหารสา าน

ธนาคารมีกระบวนการในการสรรหาและคัดเลือก
อย่างโปร่งใส โดยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และสายงานทรพัยากร
บุคคลและบรรษัทภิบาลจะพิจารณาสรรหาบุคคลภายใน
ธนาคารที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานในความรบัผดิชอบของสายงานนัน้ๆ จาก   
ก่อน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถสรรหาบุคคลภายใน
ทีม่คีวามเหมาะสมขน้มาทดแทนได้ทนั จงจะพจิารณารบับุคคล
ภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ 
ภาวะผูน้�า ตลอดจนวสิยัทั น์ และทั นคตท่ีิดต่ีอองค์กรเข้ามา
ป ิบัติงานกับธนาคาร โดยน�าเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการธนาคาร เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

การกากั ดแูลการดา นน าน ร ั ่
และ ร ั ร่ ม

ธนาคารมีนโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของธนาคารเข้า
เป็นกรรมการ เพือ่ประโยชน์ในการควบคมุดแูลการด�าเนนิงาน
และประสานประโยชน์ร่วมกับธนาคารและบริษัทอ่ืนๆ โดย
ธนาคารก�าหนดให้คณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้บริหารของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
และคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้บริหาร
ของธนาคารเข้าเป็นกรรมการในบริษทัร่วม ทัง้น้ี ธนาคารได้ก�าหนด
ระเบียบป ิบัติส�าหรับการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุม
ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย และบริษัทร่วม จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริหาร ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนดให้บริษัทย่อย
จัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี น�าเสนอต่อธนาคาร
เพือ่ขอความเห็นชอบ พร้อมก�าหนดตวัชีว้ดัผลงานของบรษิทัย่อย 
เพือ่ให้นโยบายการด�าเนินกจิการมคีวามสอดคล้องกบันโยบาย

ของธนาคาร นอกจากนัน้ ธนาคารจะควบคมุดแูลการใช้ไปของ
เงนิทนุ และการด�าเนนิงานของบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ 
โดยจัดท�าข ้อมูล พร ้อมทั้ งรายงานผลการด�าเนินงาน
รายไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และรายงาน
ผลการบริหารความเสี่ยงรายคร่งปีเสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง รวมท้ังจัดท�าผลการด�าเนินงานรายปีเสนอ
ต่อคณะกรรมการธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่หน่วยงานก�ากับ 
นอกจากนี ้ธนาคารยังได้ก�าหนดให้บรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ
น�าส่งข้อมูลทางการเงินและรายการระหว่างกันรายไตรมาส
มายังธนาคาร เพ่ือจัดท�างบการเงินรวม รวมถงก�าหนดให้
รายงานข้อมูลการท�าธุรกรรมภายในกลุ ่มมายังธนาคาร
เป็นประจ�าทกุเดอืน เพือ่ให้ธนาคารสามารถตรวจสอบความถกูต้อง
ของข้อมูลได้อย่างสม�่าเสมอ

นอกจากนี ้ธนาคารได้ก�าหนดให้กรรมการผูแ้ทนในบรษิทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องเสนอขอความเห็นชอบส�าหรับ
กรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายในบริษัทที่เป็นนัยส�าคัญ 
เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การลงทุนขนาดใหญ่ ่งเกินกว่า
ก่งหน่งของสินทรัพย์รวมปจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�าหนดให้
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร และบริษัทร่วม
ขอความเห็นชอบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ก่อนด�าเนินการ

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู้ถือหุ้นอื่นในการบริหารจัดการ
บริษัทร่วม ในลักษณะ   โดยมีจ�านวนกรรมการ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และมีกรรมการอิสระตามท่ีหน่วยงาน
ก�ากับบริษัทนั้นๆ ก�าหนดไว้

การดูแล ร การใ ้ ้ มูล า ใน
ธนาคารได้ก�าหนดมาตรการดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน

ไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้
1. ห้ามพนกังานท�าการ ือ้ ขาย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรัพย์ 

ในประการที่น ่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก
โดยอา ยัข้อมลูภายใน อนัเป็นสาระส�าคญัต่อการเปลีย่นแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลักทรัพย์  และตนได้ล่วงรู้มาในต�าแหน่งหรือ านะที่
สามารถล่วงรูข้้อเท็จจรงิหรอืการเป็นพนกังานของธนาคาร และ
ไม่ว่าการกระท�าดงักล่าวจะกระท�าเพือ่ประโยชน์ต่อตนเองหรอื
ผู้อื่น หรือน�าข้อมูลภายในนั้นออกเปดเผย เพื่อให้ผู้อื่นกระท�า
ดังกล่าว โดยตนได้รับประโยชน์
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2. กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร
สายงาน และผู้ด�ารงต�าแหน่งระดบัผูบ้ริหารฝายหรือเทยีบเท่าขน้ไป
ในสายงานบัญชีหรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยธนาคาร ทั้งของตน ของคู่สมรส 
และของบตุรทียั่งไม่บรรลุนติภิาวะต่อส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณ ์ที่
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์
ก�าหนดภายใน 3 วันท�าการ นอกจากน้ี กรรมการธนาคาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รายงาน
การถือหลักทรัพย์ท่ีออกโดยธนาคาร ทั้งของตน ของคู่สมรส 
และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นประจ�าทุกเดือนต่อ
คณะกรรมการธนาคาร รวมถงการรายงานการมีส่วนได้เสีย
ให้เลขานกุารบรษิทัทราบ เพือ่จะได้รายงานให้ประธานกรรมการ 
และประธานกรรมการตรวจสอบตามหลกัเกณ ข์องส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พร้อมทัง้
จัดส่งส�าเนารายงานดงักล่าวให้ฝายก�ากบัการป บิตัติามก เกณ ์
ธุรกิจ เพื่อรวบรวมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการด�าเนินการ
ตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป

3. การก�ากับดูแลการ ื้อขายหลักทรัพย์และปองกัน
การใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะเวลาทีจ่�ากดัการ ือ้ขาย
หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับ
ในการปองกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ พนักงาน และ
ผูเ้กีย่วข้องได้ทราบอย่างสม�า่เสมอ ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

นอกจากนี ้เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ก�าหนดแนวทางให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
เปดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของตน และผู ้ที่ เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมการ  ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเท ไทย ส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเท ไทย เป็นต้น รวมถงข้อมูลเกี่ยวกับการ ื้อขายหุ้น
ของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยให้กรรมการแจ้งต่อเลขานุการ
คณะกรรมการธนาคาร และผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อฝายก�ากบั
การป ิบัติตามก เกณ ์ธุรกิจ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อน
ท�าการ ื้อขาย

ในปี 2561 ไม่ปราก ว่ามีกรณีที่กรรมการและผู้บริหาร
ของธนาคารรายใด มกีารกระท�าผดิเกีย่วกบัการ ือ้ขายหลกัทรพัย์
โดยการใช้ข้อมูลภายใน

่า แ น ผู้ส ัญ
่าตอบ ทน ากการสอบบั  (  )

ธนาคารและบรษิทัย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบญัชี
ให้แก่ผู้สอบบัญชีของธนาคารในรอบปีบัญชี 2561 จ�านวนเงิน
รวม 8,540,000 บาท 

่าบริการอน (  )
ธนาคารและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงาน

บริการอ่ืน ่งได้แก่ การตรวจสอบยอดก�าไรข้ันต้นจากการ
ปรวิรรตเงนิตราต่างประเท  และการสอบทานค�าแปลงบการเงนิ
ภาษาองัก ษ ให้แก่ผูส้อบบญัชขีองธนาคารในรอบปีบญัช ี2561 
จ�านวนเงินรวม 710,000 บาท

การนาหลักการกากั ดูแลกจการ ด
สาหรั ร ั จด ะ น ป ปปรั ใ ้

คณะกรรมการธนาคาร ในการประชมุครัง้ท่ี 27 2560 (974) 
เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2560 ได้มกีารพจิารณาหลกัป บิตั ิ   
ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า   
เป็นหลักป ิบัติท่ีมีประโยชน์ส�าหรับคณะกรรมการใน านะ
ผูน้�าหรอืผูร้บัผดิชอบสงูสดุขององค์กรน�าไปปรบัใช้ให้เหมาะสม
กับบริบททางธุรกิจของธนาคาร เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการ
อย่างย่ังยืน รวมท้ังได้มีการทบทวนการด�าเนนิการของธนาคาร
ตามหลักป ิบัติตาม   ในแต่ละหลักป ิบัติ เพื่อให้
ม่ันใจว่าผลการป บัิต ิ(O ) มีความเหมาะสม นอกจากนี้ 
คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควรให้มีการพิจารณาและ
ทบทวนการน�าหลักป บิติัตาม   ไปปรบัใช้ตามบรบิท
ทางธรุกจิของธนาคารอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่ให้มกีารพั นา
การด�าเนนิการด้านต่างๆ เป็นไปตามหลักการก�ากบัดแูลกจิการ
ท่ีดีอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง และให้บันทกการพิจารณาไว้
เป็นส่วนหน่งของมติคณะกรรมการด้วย

ทัง้นี ้ธนาคารได้มกีารด�าเนนิการตามหลกัป บิตั ิ   
ในภาพรวมแล้ว แต่มีเพียงแนวป ิบัติส่วนน้อยบางประการ
ที่เป็นเรื่องเชิงนโยบาย ่งธนาคารมีแนวป ิบัติที่สอดคล้องกับ
บริบททางธุรกิจของธนาคารที่ใช้อยู่ในปจจุบัน จ�านวน 4 แนว
ป ิบัติ ดังนี้
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แน ป ั าม แน ป ั ธนา าร

1. ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ
2. ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ  
ควรพิจารณาก�าหนด

2.1 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระ
มากกว่าก่งหน่ง รอ

2.2 แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่งร่วมพิจารณาก�าหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการ

 ก บัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมการไว้ว่า ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอสิระ ใน
กรณท่ีีประธานกรรมการธนาคารไม่ใช่กรรมการอสิระ คณะกรรมการ
ธนาคารควรส่งเสรมิให้เกดิการถ่วงดลุอ�านาจระหว่างคณะกรรมการ
ธนาคารและฝายจัดการ โดยพิจารณา
 1) องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
กรรมการอิสระมากกว่าก่งหน่งของจ�านวนกรรมการธนาคาร
ทั้งหมด หรือ
 2) แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหน่งร่วมพิจารณาก�าหนดวาระ
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
 โดยปจจุบันโครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย
กรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 2 หรือเท่ากับร้อยละ 50 ของ
จ�านวนกรรมการทั้งคณะ
 นอกจากนี ้ก บัตรคณะกรรมการอสิระได้ก�าหนดหน้าทีแ่ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระไว้ประการหน่งว่า  
เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่
เห็นว่ามีเรื่องส�าคัญหรือประเด็นปญหาท่ีคณะกรรมการธนาคาร 
ควรพิจารณาและยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม

 การทีป่ระธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอสิระ มไิด้กระทบต่อ
การใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ เนื่องจากประธาน
กรรมการเป็นบุคคลภายนอกที่มีคุณวุ ิ ความรู้ ความสามารถ 
และผ่านการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา  ่งได้มีการ
ก�าหนด   ที่สอดคล้องกับยุทธ าสตร์ธนาคาร รวมถง
ธนาคารยังมีแนวทางการถ่วงดุลอ�านาจ ดังนี้ 

- ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีกลไก
ในการด�าเนินงานที่มีการถ่วงดุลอ�านาจ และโปร่งใส 

- ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม และ
ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งประธาน ตลอดจนการเป็นกรรมการใน 
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร

- ประธานกรรมการไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีแยกกันอย่างชัดเจน 
โดยประธานกรรมการมีบทบาทหน้าที่ในการก�ากับดูแล ติดตาม
การป ิบัติหน้าที่ของทั้งคณะกรรมการและฝายจัดการให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพเพือ่ให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์และเปาหมาย
หลักขององค์กร ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารระดับ
สูงสุดของฝายจัดการ มีหน้าท่ีในการบริหารจัดการธนาคาร 
ให้เป็นไปตามทิ ทางและนโยบายที่คณะกรรมการได้ก�าหนดไว้

- การพิจารณาในเรื่องท่ีมีนัยส�าคัญจะอยู่ในรูปแบบของ
องค์คณะ มิได้อยู่ภายใต้การตัดสินใจของคนใดคนหน่ง
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- โครงสร้างของคณะกรรมการและการจดัการมกีารตรวจสอบ
และถ่วงดลุ (   ) กนัอย่างเพยีงพอ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการ
ด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จัดให้มีก บัตร 
คณะกรรมการอิสระท่ีได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง รวมถงหน้าที่และความรับผิดชอบ และมีการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยปจจุบัน 
นายดิสทัต โหตระกิตย์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรกษาภายนอก 
มาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น 
ในการประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อย
ทุกๆ 3 ปี และเปดเผยการด�าเนนิการดงักล่าวไว้ในรายงาน
ประจ�าปี

 ก บตัรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหน่งว่า ต้องจัดให้มีการ
ประเมนิผลการป บิตังิาน ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ 
และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการประเมิน 
ดงักล่าวมาปรบัปรงุและพั นาการท�างาน รวมถงใช้ประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มี 
ที่ปรกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเดน็ในการประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการกไ็ด้
ตามหลักเกณ ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร โดยต้องเปดเผย 
การด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี
 ง่ปจจบุนัธนาคารมรีะบบการประเมนิผลการป บิตังิานของ
คณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี 
 - การจัดท�าแบบประเมิน มีการก�าหนดหลักเกณ  ์
การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ก�ากับ ได้แก่ สคร. ตลท. ก.ล.ต. O  และธปท. 
 - มีการทบทวนแบบประเมนิเป็นระยะตามความเหมาะสม 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
 - เป ด เผยการด� า เนิ นการ เกี่ ย วกับการประ เมิน 
ผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงาน
ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

 กระบวนการประเมินผลการด�าเนินการของคณะกรรมการ
ธนาคาร มีความเข ้มงวดมากกว ่ าบริษัทจดทะเ บียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยโดยทั่วไป เพราะนอกจาก 
คณะกรรมการธนาคารจะมีการประเมินผลตนเองแล้ว ยังมี
กระบวนการที่ผลการด�าเนินงานจะถูกประเมินโดยบุคคล
ภายนอก ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ 
(สคร.) ่งมีการด�าเนินการตามระบบประเมินผลการด�าเนินงาน
รั วิสาหกิจ ( E A) เป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการประเมิน 
ผลการด�าเนนิงานรอบด้าน รวมถงด้านการบรหิารจัดการองค์กร  
่งมีการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรั วิสาหกิจ โดยมี 

การก�าหนดเกณ ์วัดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก 
ดังนี้
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- โครงสร้างของคณะกรรมการและการจดัการมกีารตรวจสอบ
และถ่วงดลุ (   ) กนัอย่างเพยีงพอ คณะกรรมการ
ธนาคารได้ยกระดับการท�างานของกรรมการอิสระโดยให้มีการ
ด�าเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ ในลักษณะเช่นเดียวกันกับ
คณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ของธนาคาร จัดให้มีก บัตร 
คณะกรรมการอิสระที่ได้ก�าหนดคุณสมบัติ วาระการด�ารง
ต�าแหน่ง รวมถงหน้าท่ีและความรับผิดชอบ และมีการแต่งตั้ง
กรรมการอิสระ 1 คน เป็นประธานกรรมการอิสระ โดยปจจุบัน 
นายดิสทัต โหตระกิตย์ ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการอิสระ

3. คณะกรรมการอาจพิจารณาจัดให้มีที่ปรกษาภายนอก 
มาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็น 
ในการประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการอย่างน้อย
ทุกๆ 3 ปี และเปดเผยการด�าเนนิการดงักล่าวไว้ในรายงาน
ประจ�าปี

 ก บตัรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการหน่งว่า ต้องจัดให้มีการ
ประเมนิผลการป บิตังิาน ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ 
และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการประเมิน 
ดงักล่าวมาปรบัปรงุและพั นาการท�างาน รวมถงใช้ประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารอาจพิจารณาจัดให้มี 
ที่ปรกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทาง และเสนอแนะ
ประเดน็ในการประเมนิผลการป บิตังิานของคณะกรรมการกไ็ด้
ตามหลักเกณ ์และช่วงเวลาที่เห็นสมควร โดยต้องเปดเผย 
การด�าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจ�าปี
 ง่ปจจบุนัธนาคารมรีะบบการประเมนิผลการป บิตังิานของ
คณะกรรมการธนาคารที่มีความเหมาะสมอยู่แล้ว โดยมี 
 - การจัดท�าแบบประเมิน มีการก�าหนดหลักเกณ  ์
การประเมินเทียบเคียงกับหลักการ ข้อเสนอแนะของหน่วยงาน
ก�ากับ ได้แก่ สคร. ตลท. ก.ล.ต. O  และธปท. 
 - มกีารทบทวนแบบประเมนิเป็นระยะตามความเหมาะสม 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา
 - เป ด เผยการด� า เนิ นการ เกี่ ย ว กับการประ เมิน 
ผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารไว้ในรายงาน
ประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

 กระบวนการประเมินผลการด�าเนินการของคณะกรรมการ
ธนาคาร มีความเข ้มงวดมากกว ่ าบริ ษัทจดทะเ บียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยโดยทั่วไป เพราะนอกจาก 
คณะกรรมการธนาคารจะมีการประเมินผลตนเองแล้ว ยังมี
กระบวนการท่ีผลการด�าเนินงานจะถูกประเมินโดยบุคคล
ภายนอก ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ 
(สคร.) ่งมีการด�าเนินการตามระบบประเมินผลการด�าเนินงาน
รั วิสาหกิจ ( E A) เป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการประเมิน 
ผลการด�าเนนิงานรอบด้าน รวมถงด้านการบรหิารจดัการองค์กร  
่งมีการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรั วิสาหกิจ โดยมี 

การก�าหนดเกณ ์วัดที่ชัดเจน โดยพิจารณาจาก 2 ประเด็นหลัก 
ดังนี้

แน ป ั าม แน ป ั ธนา าร

 1)  บทบาทและการป ิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
  1.1) การก�าหนดให้มแีผน ทิ ทาง กลยทุธ์ นโยบาย
และเปาหมายที่ส�าคัญ
  1.2) การติดตามและทบทวนความเพียงพอของ
ระบบงานที่ส�าคัญ
  1.3) การดูแลติดตามผลการด�าเนินงาน
  1.4) การประเมนิผลงานของผูบ้ริหารระดบัสงู 
และผู้บริหารสูงสุด
  1.5) การประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ
  1.6) การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  1.7) การส่งเสรมิการด�าเนนิงานด้าน  และ R
 2) การพั นาตนเองของคณะกรรมการ
  2.1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
  2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ

4. คณะกรรมการควรก�าหนดโครงสร้างค่าตอบแทน 
ทีเ่ป็นเครือ่งจูงใจให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารระดบัสงู 
และบุคลากรอื่นๆ ทุกระดับป ิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และเปาหมายหลกัขององค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ่งรวมถง 
 - การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วน 
ค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือนกับผลการด�าเนินงานระยะสั้น 
เช่น โบนัส และผลการด�าเนินงานระยะยาว เช่น E  

 O  

 ธนาคารมีการบริหารค่าตอบแทนพนักงานทุกระดับ 
ทีส่อดคล้องกบัผลการด�าเนนิงานของธนาคารทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาว โดยการวัดผลการป ิบัติงานตาม  

 ธนาคารได้ด�าเนินงานตามนโยบาย O 
(   O ) คอื องค์กรทีข่บัเคลือ่น
ด้วยผลการป ิบัติงานเป็นส�าคัญ  โดยพนักงานจะได้รับ 
ผลตอบแทนสอดคล้องตาม  ของตนเอง 
นอกจากนั้น ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และ
สทิธปิระโยชน์ท่ีเหมาะสมตามต�าแหน่งหน้าท่ี ความรบัผดิชอบ 
และให้อยู่ในอัตราท่ีเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ช้ันน�า 
หรือสถาบันการเงินอื่น และจัดให้มีสวัสดิการที่หลากหลาย 
สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานได้อย่างเหมาะสม
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การป ั ามหลักการกากั ดูแลกจการ
ดใน ร น

รา านการป ั ามหลักการกากั ดูแล
กจการ ด

ธนาคารให้ความส�าคญัและยดมัน่ในการด�าเนนิธรุกจิ
ภายใต้ก หมายและหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีทัง้นี ้จากผลส�ารวจ
การก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร โดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ( O ) ตามโครงการส�ารวจการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนประจ�าปี 2561 ในภาพรวม ธนาคาร
ได้รับผลประเมินอยู่ในเกณ ์ ดีเลิ

นอกจากน้ี ตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี หรือ 

   (  ) ที่ออกใช้ตั้งแต่
เดอืนมนีาคม 2560 โดยได้รวมแนวป บัิติตามหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ที่ออกโดย
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเท ไทย เข้าไว้เป็นส่วนหนง่ใน   
ด้วย เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนน�าหลักป ิบัติ
ดังกล่าวไปปรับใช้บนหลัก A   E  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการธนาคารได้พจิารณาหลกัป บิตั ิ   ด้วย
ความรบัผิดชอบ ระมัดระวงัแล้ว เหน็ว่า   เป็นหลักป บัิติ
ทีม่ปีระโยชน์ส�าหรบัคณะกรรมการใน านะผู้น�าหรอืผูร้บัผดิชอบ
สูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
ของธนาคารเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ได้มกีารทบทวนการด�าเนนิการของธนาคารตามหลักป บัิตติาม 

  ในแต่ละหลักป ิบัติ เพื่อให้มั่นใจว่าผลการป ิบัติ 
(O ) มีความเหมาะสม นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารเหน็สมควรให้มีการพจิารณาและทบทวนการน�าหลักป บิติั
ตาม   ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของธนาคาร
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพ่ือให้มีการพั นาการด�าเนนิการด้านต่างๆ 
เป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและ
ต่อเนื่อง และให้บันทกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหน่งของมติ
คณะกรรมการด้วย

ในปี 2561 ธนาคารได้ด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล
กิจการในปี 2561 สรุปได้ดังนี้ 

สิทธิของ ้ อืหุน้ (   )
คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญกับสิทธิและ

การปกปองสิทธิของผู ้ถือหุ ้น ไม่กระท�าการใดๆ อันเป็น
การละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผู้ถอืหุ้น ละเว้นการกระท�าทีอ่าจเป็น
การจ�ากัดโอกาสของผู ้ถือหุ้นในการ กษาสารสนเท ของ
ธนาคาร โดยได้ก�าหนดนโยบายและการปกปองสทิธขิองผูถ้อืหุน้
ไว้เป็นส่วนหน่งในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร 
รวมถงการส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุ้นใช้สทิธขิองตน โดยครอบคลมุสิทธิ
พืน้ านตามก หมาย อนัประกอบด้วยสทิธใินการ ือ้ ขาย โอน 
หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปนผล สิทธิ

ในการเข้าร่วมประชมุผูถ้อืหุ้น สทิธใินการเสนอวาระการประชมุ
ผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งและก�าหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบัญช ีสทิธใินการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญั
ของธนาคารผ่านการพิจารณาในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น เช่น 
การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิ ทางในการด�าเนิน
ธุรกิจของกิจการ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้ง
ข้อบงัคบัของธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี ้ธนาคารยงัด�าเนนิการ
ตามแนวป บิตัทิีด่ใีนการดแูลผูถ้อืหุน้มากกว่าสทิธพิืน้ านตาม
ก หมายในด้านอืน่ๆ อกี เพือ่เป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความ
สะดวกในการใช ้สิทธิของผู ้ถือหุ ้น โดยผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิ
ในการรบัทราบข้อมลูผลการด�าเนนิงาน นโยบายการบรหิารงาน 
และข้อมลูทีส่�าคญัผ่านทางเวบ็ไ ต์ของธนาคาร ง่สามารถเข้าถง
ได้ง่ายและสะดวก รวมถงการจัดให้ผูถ้อืหุ้นเข้าเย่ียมชมกจิการ 
เป็นต้น

การ ระ ผ้ อ ้น
คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุม

ผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายใน 4 เดือนนับแต่
วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น
คราวอืน่ๆ เรยีกว่า การประชมุวสิามญั การจดัการประชมุผูถ้อืหุน้
ของธนาคารทุกครั้ง จัดข้นในวัน เวลา และสถานที่ โดยค�านง
ถงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารได้มีการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญประจ�าปี 
และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้ก�าหนดวนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ท่ี 25 (ปี 2561) 
ในวนัที ่27 เมษายน 2561 ณ ห้องแอทธนิ ีครสิตลั อลล์ ชัน้ 3 
โรงแรมพลา ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังจัดท�า
แผนท่ีและข้อมูลการเดินทางเป็นเอกสารแนบส่วนหน่ง
ในหนังสือเชิญประชุม และน�าส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชุม

การ ง้เ ิ ระ  ละเอกสารการ ระ  
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 3 2561 

(977) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติก�าหนดวันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) โดยก่อน 9.00 น. 
ของวันท�าการถัดไป ธนาคารได้ท�าการเผยแพร่มติท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคารดังกล่าวพร้อมกัน ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและความเห็นคณะกรรมการ
ในแต่ละวาระ วนัก�าหนดรายชือ่ผูถื้อหุ้นทีม่สีทิธเิข้าร่วมประชมุ 
และก�าหนดการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมบนเว็บไ ต์ของธนาคาร ให้ผู้ถือหุ้นและ
ผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไ ต์
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย และเวบ็ไ ต์ของธนาคาร
เป็นการล่วงหน้า 58 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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ธนาคารจัดท�าหนังสือเชิญประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุม รวมถงรายงานประจ�าปีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ โดยมข้ีอมลูก�าหนดวนั เวลา และสถานทีจ่ดัประชมุ 
วาระการประชุมที่ระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ 
รวมทั้งแบ่งเป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที่เกี่ยวกับ
กรรมการ ได้แยกเร่ืองการเลือกต้ังกรรมการและการอนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ เป็นต้น ในแต่ละวาระ
การประชุมมีการระบุถงวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็น
คณะกรรมการ ตลอดจนรายละเอียดข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง
อย่างเพียงพอ อาทิ วาระอนุมัติการจ่ายเงินปนผล มีข้อมูล
ประกอบ เช่น นโยบายการจ่ายเงนิปนผล อตัราเงินปนผลท่ีเสนอ 
พร้อมทั้งเหตุผลและข้อมูลประกอบ เป็นต้น วาระเลือกตั้ง
กรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ
การ กษาและการท�างาน จ�านวนบรษิทัจดทะเบยีน ไม่ใช่บรษิทั
จดทะเบียนและองค์กรอ่ืนๆ ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
หลักเกณ ์และวิธีการสรรหา ประเภทของกรรมการที่เสนอ 
และในกรณีที่เป็นการเสนอชื่อกรรมการเดิมกลับเข้ามาด�ารง
ต�าแหน่งอีกครัง้ ได้จดัให้มข้ีอมลูการเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา 
และวนัทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ เป็นต้น วาระค่าตอบแทน
กรรมการ มีข้อมูลประกอบ เช่น นโยบายและหลักเกณ ์
ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละต�าแหน่ง โดยได้
เสนอค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณา เป็นต้น วาระแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าสอบบญัชี 
มข้ีอมลูประกอบ เช่น ชือ่และรายละเอยีดของผูส้อบบญัช ีข้อมลู
ทีแ่สดงถงความเป็นอสิระของผูส้อบบญัช ี จ�านวนค่าสอบบญัชี
ที่เสนอ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุมให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะทราบข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถส่งค�าถาม
เป็นการล่วงหน้ามายงัธนาคารได้ท่ีอเีมล: . . .  
หรือติดต่อส�านักกรรมการธนาคาร บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
ชั้น 13 อาคารนานาเหนือ โทร. 0-2208-4136, 0-2208-4144, 
0-2208-4146 หรือ ูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2111-1111

ธนาคารได้เผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชญิประชมุผู้ถอืหุน้
และเอกสารประกอบการประชุมพร้อมกันทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองัก ษ ง่สามารถดาวน์โหลดได้บนเวบ็ไ ต์ของธนาคาร
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2561 ่งเป็นเวลาล่วงหน้า 32 วันก่อน
วันประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลา กษา
ข้อมลูเป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนได้รบัข้อมลูในรปูแบบ
เอกสารจากธนาคาร ส�าหรบัการน�าส่งหนงัสอืเชญิประชมุให้แก่
ผูถ้อืหุน้ ธนาคารได้มอบหมายให้บรษิทั นูย์รบัฝากหลกัทรพัย์ 
(ประเท ไทย) จ�ากัด นายทะเบยีนหุน้ของธนาคาร เป็นผูด้�าเนนิการ 
่งได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุมทุกรายพร้อมกัน โดยแยกฉบับภาษาไทยให้แก่ผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย และฉบับภาษาอังก ษให้แก่ผู้ถือหุ้นต่างด้าว โดย
น�าส่งทางไปรษณีย์ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ่งเป็นเวลา

ล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ธนาคาร
ได้ลงประกา หนังสือพิมพ์รายวันจ�านวน 1 ฉบับ ติดต่อกัน
อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา 3 วนั คอื ตัง้แต่วนัท่ี 17-19 เมษายน 2561 
่งเป็นการล่วงหน้า 10 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

การด�าเนินการ ระ ผ้ อ ้น
ธนาคารมนีโยบายให้ประธานกรรมการ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ
เข้าร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้ทกุครัง้ เว้นแต่จะตดิภารกจิทีส่�าคญั
และจ�าเป็นที่ท�าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นได้ 
เพื่อชี้แจงผลการด�าเนินงานและนโยบายบริหารงาน และตอบ
ข้อ ักถามให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ รวมถงจัดให้มีผู้ตรวจสอบ
การนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที ่25 (ปี 2561) กรรมการธนาคารได้เข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นจ�านวน 11 คนจากกรรมการทั้งหมด 12 คน 
และผู้บริหารสายงานบริหารการเงิน ใน านะ   
O  ( O) ได้เข้าร่วมประชมุด้วย โดยธนาคารได้มอบหมายให้ 
บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด ท�าหน้าที่ดูแลการประชุม 
( ) ให้เป ็นไปตามก หมายและข้อบังคับของ
ธนาคาร ตลอดจนหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี และได้เชิญผู้ถือหุ้น
รายย่อย 1 คน มาเป็นผูแ้ทนของทีป่ระชุมในการร่วมเป็นสกัขพียาน
การนับคะแนนเสียงด้วย โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้ง
รายช่ือกรรมการ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร 
ตลอดจนผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงท่ีเข้าร่วมประชุม 
ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนการเข้าสู่วาระการประชุม

ธนาคารจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ในทุกวาระการประชุม โดยได้น�าระบบบาร ์โค ้ดมาใช ้
ในการรบัลงทะเบยีน โดยใช้ R  ในการนบัคะแนนเสยีง 
และมีการแสดงผลในทุกวาระ ง่ช่วยให้การด�าเนนิการประชมุ
เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและรวดเรว็ ท้ังนี ้ประธานในท่ีประชุม
ได้แจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบถงก เกณ ท์ีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอน
การออกเสียงลงมติ ่งได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระ
การประชุมที่ก�าหนด โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุ
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ในทุกวาระการประชุม 
ประธานในท่ีประชมุได้เปดโอกาสและให้เวลาแก่ผูถ้อืหุ้นทุกคน
มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการด�าเนินงานของ
ธนาคาร สอบถาม แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะ
ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับวาระหรือเกี่ยวกับธนาคารได้โดยอิสระ
ในเวลาท่ีเหมาะสมเพยีงพอ พร้อมท้ังบันทกประเดน็ต่างๆ เหล่านัน้
ที่ส�าคัญ รวมถงค�าชี้แจงของธนาคารไว้ในรายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น

ธนาคารได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการทกุรปูแบบ 
ได้แก่ ค่าตอบแทนใน านะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�า
ต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยไม่มี
การให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
เป็นประจ�าทกุปี โดยได้ระบไุว้ในหนังสือเชญิประชมุให้ผูถ้อืหุน้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 149



ได้ทราบถงการก�าหนดนโยบายและหลักเกณ ์ค่าตอบแทน
กรรมการและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดย
ได้มกีารเปรยีบเทยีบหลกัเกณ แ์ละอตัราการจ่ายค่าตอบแทน 
รวมถงการค�านงถงความเหมาะสมของภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ในการให้นโยบาย แก้ปญหา และตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร เพือ่ให้บรรลเุปาหมายและทิ ทางธรุกจิของธนาคาร 
่งได้เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเท ไทย และธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน 
โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนแล้ว โดยได้เสนอจ�านวนเงินค่าตอบแทน รวมถง
ข้อมูลค่าตอบแทนในปีที่ผ่านมา ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี ครั้งท่ี 25 (ปี 2561) ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการประจ�าปี 2561 ตามทีเ่สนอ โดยได้เปดเผยรายละเอยีด
ค่าตอบแทนกรรรมการ ไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น และ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 101

ในวาระเลอืกตัง้กรรมการ ง่มกีารพจิารณาเลอืกต้ัง
กรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระจ�านวนหลายคน ธนาคาร
ได้เสนอรายชือ่บุคคลทลีะคนให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพิจารณา และ
ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ่งมีราย
ละเอียดหลักเกณ ์และวิธีการตามท่ีได้เปดเผยไว้ในหัวข้อการ
สรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้รหิารระดับสูงสดุ หน้า 140 
ทั้งนี้ กรรมการทุกคนที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ออกจาก
ห้องประชุมเป็นการช่ัวคราว จนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณา
และลงมติเรียบร้อยแล้ว จงกลับเข้าห้องประชุม

การเ ดเผย ติ ละรายงานการ ระ ผ้ อ น้
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี คร้ังท่ี 25 

(ปี 2561) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ ้นเสร็จส้ิน ธนาคาร
ได้ท�าการเผยแพร่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พร้อมผลการลงคะแนนเสยีง
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกสียงในแต่ละวาระ ทัง้ภาษาไทย
และภาษาอังก ษ ให้ผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทราบผ่านทางระบบข่าว
อิเลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไ ต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย 
และเว็บไ ต์ของธนาคาร

ในการจัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) ได้มีการบันทกรายละเอียด
ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ไว้ด้วย

- รายชื่อและต�าแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วม
ประชมุและไม่ได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งตัวเลขสัดส่วน
ที่ค�านวณได้ของทั้ง 2 กรณี เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 
ง่ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารของทีป่ระชมุ ผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคาร 

รวมถงผู้บริหารสายงานบรหิารการเงนิ ผู้สอบบัญช ีผูแ้ทนสมาชกิ
อาสาพทิกัษ์สิทธผิูถ้อืหุน้ สมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ผูแ้ทนของ
บรษิทั กรุงไทยก หมาย จ�ากัด ่งท�าหน้าที่ดูแลการประชุม 
( ) และผู้ถือหุ้นรายย่อยที่เสนอช่ือเพ่ือเป็นผู้แทน
ของที่ประชุมในการร่วมเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง

- วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง 
วิธีการและข้ันตอนการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ่ง
เลขานุการของท่ีประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มเข้าสู่
วาระการประชุม

- สรปุสาระส�าคญัของข้อ กัถาม ความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของผูถ้อืหุ้น รวมท้ังค�าชีแ้จงของกรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคารที่ได้ตอบในแต่ละวาระ

- มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมรายละเอียด
จ�านวนและสัดส่วนของคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ 
ที่ระบุอย่างชัดเจนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บัตรเสีย

ธนาคารได้เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
บนเว็บไ ต์ของธนาคารภายในก�าหนด 14 วัน นับจากวัน
ประชมุผูถ้อืหุน้ ง่สามารถดาวน์โหลดได้ทัง้ฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาอังก ษ

การป ิบัติต่อ ้ ือหุ้นอย่างเท่าเทีย กัน 
(    )

นา าร น ยบาย นการ ิบัติต่อผ้ อ ้น
ต่ละรายอย่างเท่าเทย กัน ละเ น รร

โดยไม่เลือกป ิบัติ และส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม 
ทั้งผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน รวมถงผู้ลงทุนต่างชาติ 
ให้เข้าร่วมประชมุผู้ถอืหุน้ และได้ใช้สทิธขิองตนใน านะผูถ้อืหุน้
และได้รบัการดแูลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม พร้อมทัง้อ�านวย
ความสะดวก โดยเ ลือกสถานท่ี จัดการประชุมท่ีง ่ าย
ต่อการเดนิทาง และเพยีงพอกบัจ�านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าเข้าร่วมประชมุ 
รวมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีต้อนรับ ดแูล ให้ความสะดวกอย่างเพยีงพอ
ตลอดการประชมุ เตรยีมการรกัษาความปลอดภยัและแผนรองรบั
เหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งมีการน�าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการประชุม

การ ้ ้อ ลก่อนการ ระ ผ้ อ ้น
มีรายละเอียดการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล

กิจการท่ีดีท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น การแจ้งเชิญประชุม
และเอกสารการประชมุ การด�าเนนิการประชมุ รวมถงการเปดเผย
มติและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตามท่ีได้เปดเผยไว้ใน
หัวข้อสิทธิของผู้ถือหุ้น (R   ) หน้า 148 
สรุปได้ดังนี้

- ธนาคารได้เผยแพร่มตท่ีิประชมุคณะกรรมการ
ธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ ่งมีรายละเอียด
เกีย่วกบัการก�าหนดวนัประชมุผู้ถอืหุน้ ระเบยีบวาระการประชมุ
ผู้ถือหุ้น และความเห็นคณะกรรมการในแต่ละวาระ เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไ ต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และเว็บไ ต์
ของธนาคาร เป็นการล่วงหน้า 58 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
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- หนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ได้มกีารให้ข้อมลู
เก่ียวกบัหลักเกณ  ์และวธิกีารต่างๆ ทีใ่ช้ในการประชมุ ขัน้ตอน
การออกเสียงลงคะแนน ่งไม่ยุ่งยากสลับ ับ ้อน รวมถง
สทิธกิารออกเสียงลงคะแนนของหุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธิ ง่
มคีะแนนเสยีงเท่ากนัคอื 1 หุน้ เป็น 1 เสยีง และถือเสยีงข้างมาก
เป็นมติ ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ
ธนาคารหรือตามทีก่ หมายก�าหนดไว้เป็นประการอืน่ นอกจากนี้ 
ในการด�าเนินการประชุม เลขานุการของท่ีประชุม ได้แจ้ง
ต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบถงเร่ืองดังกล่าวก่อนเข้าสู่วาระ
การประชุม

- ธนาคารจัดท�าหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ และท�าการเผยแพร่พร้อมกัน
บนเว็บไ ต์ของธนาคารเป็นการล่วงหน้า 32 วันก่อนวันประชุม
ผู้ถือหุ้น โดยได้น�าส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
เข้าร่วมประชมุทกุรายพร้อมกนั แยกฉบบัภาษาไทยให้แก่ผูถ้อืหุน้
สัญชาติไทย และฉบับภาษาอังก ษให้แก่ผู ้ถือหุ้นต่างด้าว 
ทางไปรษณีย์เป็นเวลาล่วงหน้า 28 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

การ ้ รองสิท ิ องผ้ อ ้นส่วนน้อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการก�ากับดูแล

ธนาคาร และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและ
ป ิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝาย ธนาคารได้เปดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลพร้อมข้อมูลด้านคุณสมบัติ
และการให้ความยินยอมของผูไ้ด้รับการเสนอชือ่ เพ่ือรับการคดัสรร
ผ่านคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการธนาคารพจิารณาน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผู้ถอืหุน้เพือ่
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการเสนอเรือ่งเพ่ือเป็นวาระ
การประชมุผู้ถือหุ้น โดยด�าเนินการตามหลักเกณ ์ที่ธนาคาร
ก�าหนด ผ่านทางเว็บไ ต์ของธนาคารก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้า 3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีวันที่ 
31 ธนัวาคมของทกุปี โดยการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ครัง้ที่ 
25 (ปี 2561) ได้ก�าหนดช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถง 
31 ธันวาคม 2560 และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
ครั้งที่ 26 (ป ี 2562) ได ้ก�าหนดช่วงระยะเวลาตั้งแต ่
วันที่ 1 ตุลาคม ถง 31 ธันวาคม 2561 โดยธนาคารได้แจ้ง
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นได้ทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์
บนเว็บไ ต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และเว็บไ ต์
ของธนาคาร ในวนัที ่25 กนัยายน 2560 และวนัที ่24 กนัยายน 2561 
ตามล�าดับ ่งไม ่มีผู ้ถือหุ ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข ้ารับ
การพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการและไม่มีการเสนอเรื่อง
เพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

ธนาคารเปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะในการลงคะแนนเสียงแทนได้ โดยธนาคารได้น�าส่ง
เอกสารดังต่อไปนีไ้ปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุให้กบัผู้ถอืหุ้นด้วย 

ได้แก่ แบบหนังสือมอบฉันทะตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด 
ครบท้ัง 3 แบบ คอื แบบ ก-แบบท่ัวไป ง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ บั อ้น 
แบบ ข-แบบทีก่�าหนดรายการต่างๆ ทีจ่ะมอบฉนัทะทีล่ะเอยีด
ชัดเจนตายตัว ่งธนาคารแนะน�าให้ผู้ถือหุ้นใช้ และแบบ ค-
แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู ้ถือหุ ้นเป็นผู ้ลงทุนต่างประเท และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเท ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
โดยได้เสนอชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระจ�านวน 2 ท่านไว้
เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะ พร้อมทัง้แนบเอกสารหรือหลัก าน
ท่ีต้องใช้ในการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม ตลอดจนค�าแนะน�า
ขั้นตอนในการมอบฉันทะ โดยไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขใด
ที่ท�าให้ยากต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ธนาคารดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยไม่ให้มกีารเพ่ิม
วาระการประชมุท่ีไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดย
เฉพาะวาระส�าคัญท่ีผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการ กษาข้อมูล
ก่อนตดัสนิใจ เว้นแต่จะได้มกีารด�าเนนิการถกูต้องตามกระบวนการ
และขัน้ตอนทีก่ หมายก�าหนด โดยทีผ่่านมารวมถงการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้
ในหนังสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ง่ธนาคารได้น�าส่งให้แก่ผูถ้อืหุน้
เป็นการล่วงหน้าโดยไม่มีการเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระการประชมุ 
และไม่มกีารเพิม่วาระอืน่ๆ ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืนดัประชมุ 
นอกจากนี้ ในวาระการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ ธนาคาร
ได้เสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายคน

การ องกันการ ้ ้อ ล าย น
ธนาคารได้เปดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อ

การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมูลภายใน หน้า 143 โดยมาตรการปองกนั
การใช้ข้อมูลภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจน ห้าม
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง น�าข้อมูล
ภายในของธนาคารไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่
ให้บุคคลอ่ืนทราบ รวมทั้งก�าหนดให้มีการเก็บรักษาปองกัน
การใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์อักษร พร้อมทัง้แจ้งแนวทาง
ดงักล่าวให้ทกุคนในองค์กรถอืป บิตั ิ ง่ทีผ่่านมาจนถงปจจบุนั
ไม่พบการใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

ทั้งนี้ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร 
ก�าหนดให้กรรมการแจ้งต่อเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร 
และผูบ้รหิารระดับสงูแจ้งต่อฝายก�ากบัการป บัิตติามก เกณ ์
ธรุกจิ เกีย่วกบัการ ือ้ขายหุน้ธนาคาร อย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า
ก่อนท�าการ ื้อขาย รวมทั้งให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และ
ผูด้�ารงต�าแหน่งระดบัผูบ้รหิารฝายหรอืเทยีบเท่าขน้ไปในสายงาน
บญัชหีรอืการเงนิ มหีน้าทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์
ที่ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน ของคู่สมรส และของบุตรที่ยัง
ไม่บรรลนุติภิาวะ ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
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และตลาดหลกัทรพัย์ ตามหลักเกณ ท์ีก่�าหนด รวมทัง้รายงาน
การถือครองหลักทรัพย์ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ทราบเป็นประจ�าทุกเดือน

การ ส่วน ด้เสย องกรร การ
คณะกรรมการธนาคารในการประชุมคร้ังที่ 

13 2552 (751) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ได้มีการพิจารณา
ให้มีการด�าเนนิการตามมาตรา 89 14 มาตรา 89 15 และมาตรา 
89 16 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ. . 2535 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ โดยก�าหนดให้กรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคารต้องรายงานให้ธนาคารทราบถงการมี
ส่วนได้เสียของตนรวมถงผู้ที่เกี่ยวข้อง ่งเป็นส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของธนาคารและ
บริษัทย่อยตามแบบ อร์มที่ธนาคารก�าหนด โดยเลขานุการ
บริษัทมีหน้าที่เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว และ
จัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันท�าการ 
นับแต่วันที่ธนาคารได้รับรายงาน โดยที่ผ่านมา กรรมการและ
ผู้บริหารของธนาคารได้มีการรายงานตามหลักเกณ ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนด

นอกจากนี้ ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 34. ได้
ก�าหนดให้กรรมการคนใดมีส่วนได้เสียในการประชุมเรื่องใด 
ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น โดยประธานอาจเชิญ
ให้ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวก็ได้

การคํานง งบทบาทของ ้ ีส่วนได้เสีย
การ ิบัติต่อกล่ ด้กล่ เสยต่าง

ธนาคารได้ตระหนักถงสิทธิและบทบาทของ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร 
โดยได้ก�าหนดไว้เป็นส่วนหนง่ในจรรยาบรรณธรุกจิ พร้อมท้ังเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไ ต์ธนาคาร เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทกุกลุม่ได้รบัรู ้ ง่ธนาคารยดถอืเป็นหลกัป บิตัอิย่างเคร่งครดั 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ของธนาคาร สรุปได้ดังนี้

การป บิตัต่ิอผู้ถอืหุน้: ธนาคารมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิ
ให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถสร้างผลก�าไรให้เติบโตข้น
อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ 
โปร่งใส ป ิบัติตามก หมาย ก เกณ ์ หรือข้อก�าหนด
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และยดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
ทางธรุกจิเพือ่สร้างความเชือ่มัน่และความไว้วางใจของผูถ้อืหุน้ 
อีกท้ังยังมุ่งมั่นพั นาและเสริมสร้าง ักยภาพในการแข่งขัน 
เพือ่สร้างมลูค่าเพิม่ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยาว นอกจากนี ้ธนาคาร
ยงัค�านงและให้ความส�าคญักบัสทิธขิัน้พืน้ านของผูถ้อืหุน้ โดย
จัดให้มีการเปดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
สม�่าเสมอ มีการจ่ายเงินปนผลที่เหมาะสมและเป็นธรรม และ

เปดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม
ในการด�าเนินงานของธนาคาร

การป ิบัติต่อลูกค้า: ธนาคารด�าเนินการภายใต้
ก หมายและมาตร านที่เกี่ยวข้อง มุ่งม่ันให้บริการแก่ลูกค้า
ด้วยความเต็มใจ เสมอภาค เป็นธรรม รวมถงค�านงถงสุขภาพ 
และความปลอดภยัของลกูค้า เพือ่ตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวงัของลกูค้า ให้ลกูค้าได้รบัประโยชน์และความพงพอใจ
สูงสุด โดยการน�าเสนอผลิตภัณ ์และบริการทางการเงิน
ทีม่คีณุภาพและมคีวามหลากหลาย โดยมกีารพั นากระบวนการ
ท�างานและน�าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้อย่างเหมาะสม 
รวมถงพั นาช่องทางการให้บริการผ่านเทคโนโลยีต่างๆ 
เพื่ออ�านวยความสะดวกและลดต้นทุนของลูกค้าในการเข้าถง
บริการของธนาคาร ในด้านความปลอดภัยของข ้อมูล 
ธนาคารมีมาตรการในการดแูลรกัษาความลบัของลูกค้าทีร่ดักมุ 
รวมท้ังจัดให้มีช่องทางเพื่อรับเรื่องร้องเรียนของลูกค้า และ
ด�าเนินการแก้ไขปญหาด้วยความใส่ใจ ตลอดจนการติดตาม
วัดผลความพงพอใจของลูกค้าเพื่อการพั นาปรับปรุง
ผลิตภัณ ์และบริการ ในด้านการโ ษณาประชาสัมพันธ์และ
การส่งเสริมการขาย (  ) ธนาคารได้กระท�า
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ ไม่ท�าให้เกดิความเข้าใจผดิ หรอืใช้ประโยชน์
จากความเข้าใจผิดของลูกค้า

การป ิบัติต่อเจ้าหนี้: มีนโยบายในการป ิบัติ
ต่อเจ้าหนี้ทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝากเงิน ผู้ถือหุ้นกู้ และเจ้าหนี้อื่นๆ 
อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพื้น านของการได้รับ
ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทัง้สองฝายตามสญัญา หรอืเงือ่นไข
ต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถป ิบัติ
ตามเงื่อนไขข้อใดข้อหน่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า 
เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขในการเจรจาต่อรอง
ทางธุรกิจ พงละเว้นการเรียก รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ 
ทีไ่ม่สจุรติในการค้า รวมถงรายงานข้อมูลทางการเงนิทีถ่กูต้อง 
ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้อย่างสม�่าเสมอ

การป ิบัติต่อคู่ค้า: ธนาคารมีหลักในการด�าเนิน
ธรุกจิกบัคูค้่าทกุรายอย่างเสมอภาค มกีระบวนการจดั ือ้จดัจ้าง
และเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงท่ีเป็นธรรม เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส โดยยดผลประโยชน์สงูสดุของธนาคารเป็นส�าคญั 
ไม่เอือ้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรอืพวกพ้อง มกีารให้ข้อมูลทีถ่กูต้อง
ครบถ้วน และอยู่บนพ้ืน านของความจริงแก่คู่ค้า หลีกเลี่ยง
การรับของก�านัล สินน�้าใจ การเลี้ยงรับรอง หรือบริการ
ท่ีจัดข้นให้เป็นการส่วนตัวหรือหมู่คณะอย่างเฉพาะเจาะจง 
เพือ่หลกีเลีย่งข้อครหาต่างๆ และปองกนัมใิห้เกดิความโน้มเอยีง
ทีอ่าจจะช่วยเหลอืตอบแทนฝายใดฝายหนง่เป็นพเิ ษ โดยยดถอื
การป ิบัติตามระเบียบการจัด ื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด 
นอกจากนี ้ธนาคารได้ส่งเสรมิการพั นาการประกอบธรุกจิกบั
คู่ค้าอย่างย่ังยืน โดยในบางกรณีได้ช่วยให้ความรู้ พั นา

รายงาน ร จา 2561152



กัยภาพ และยกระดบัความสามารถในการผลติและให้บรกิาร
ที่ได้มาตร าน ชี้แจงและดูแลให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและ
ป บิตัต่ิอแรงงานของตนเองอย่างเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคม
และส่ิงแวดล้อม รวมถงติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคูค้่า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายการจัดหา
พัสดุของธนาคาร ดังนี้

(ก) การด�าเนินงานด้านการพัสดุของธนาคาร
ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด โปร่งใส และคุ้มค่า 
สามารถตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลได้ทุกขั้นตอน 

(ข) การจัดหาพัสดุต้องด�าเนินการให้เกิดผลดี
ต่อธนาคารมากทีส่ดุ และได้รบัพสัดตุรงตามความต้องการของ
หน่วยงานผู้ใช้ ทั้งในด้านคุณภาพ ราคา จ�านวน ตรงตามเวลา
ที่ต้องการใช้งานและการให้บริการ 

(ค) การจัดหาพัสดุจะต้องกระท�าอย่างเปดเผย
และเที่ยงธรรม ทั้งนี้ ให้ค�านงถงคุณภาพ ความคุ้มค่า และ
ประโยชน์ต่อธนาคาร รวมถงผลกระทบต่อภาระของประชาชน
และสังคม โดยไม่ถือราคาที่เสนอต�่าสุดเป็นเกณ ์อย่างเดียว 
แต่ค�านงถงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในระยะยาว และมี
การน�าปจจัยต่างๆ มาประเมนิกบัผลลพัธ์ทีจ่ะได้จากการจดัหา
พัสดุ แล้วเลือกวิธีที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อธนาคาร 

(ง) การจดัหาพสัดตุ้องเปดโอกาสให้มกีารแข่งขนั
อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยค�านงถงคุณสมบัติ 
และความสามารถของผู้เสนอราคาทกุรายด้วยความเสมอภาค 
ทั้งในด้านการให้ข่าวสารและการพิจารณาท่ีไม่ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้น

เกณ ์การคัดเลือกคู่ค้า
1) ต้องเป็นผู้มีอาชีพจัดหาและจัดจ้างตามท่ี

ธนาคารก�าหนด และ หรือ เป็นผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน
จากเจ้าของลิขสิทธิ

2) ต้องไม่เป็นผูถ้กูระบชุือ่ไว้ในบญัชรีายชือ่ท้ิงงาน
ของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3) ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน 
ง่อาจป เิสธไม่ยอมข้น าลไทย เว้นแต่รั บาลของผู้เสนอราคา

ได้มีค�าสั่งสละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4) ต ้องเป ็นผู ้มีอ�านาจในการท�านิติกรรม

ในนามบรษัิท ห้างหุน้ส่วน หรอืนติบิคุคล แต่ในกรณทีีไ่ม่สามารถ
ย่ืน องเสนอราคาด้วยตนเองได้ กส็ามารถมอบอ�านาจให้กรรมการ
อื่น หรือหุ้นส่วน หรือพนักงานคนหน่งคนใดเป็นผู้ด�าเนินการ
แทนได้ ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือมอบอ�านาจที่ลงนามโดย
กรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนผู้มีอ�านาจกระท�าการในนามของ
นิติบุคคลนั้น พร้อมทั้งประทับตราส�าคัญของบริษัท ห้าง
มามอบต่อธนาคาร เพื่อเป็นหลัก านด้วย

5) ต้องไม่อยูใ่น านะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรบั
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน

ในสาระส�าคัญ ทั้งในขณะที่เข้าร่วมการจัดหาพัสดุและลงนาม
สัญญา

6) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายอ่ืน และ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัคณะกรรมการในการจดั ือ้จดัจ้างครัง้น้ัน และไม่เป็น
ผูก้ระท�าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม

7) ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย หรอือยูร่ะหว่างถกู อง
ล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างขอ น ูกิจการ หรืออยู่ระหว่าง
กระบวนการปรบัโครงสร้างหนี ้โดยผูป้ระสงค์จะเสนอราคาเป็น
ผู้จัดท�าหนังสือรับรองยืนยันนิติบุคคล บุคคล

แนวทางป ิบัติงานร่วมกันกับธนาคาร
1) ความ ื่อสัตย์สุจริต
- ต้องด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ านของความ ือ่สตัย์ 

สุจริต มีจริยธรรม และไม่ขัดต่อก หมายและ ีลธรรมอันดี
- ไม่เอาเปรียบลูกค้า เช่น ปลอมปนสินค้า 

หรือส่งสินค้าที่มาตร านต�่ากว่าที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นต้น
- ไม่เสนอหรอืให้สิง่ตอบแทนใดๆ ท้ังในรปูแบบ

ตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เพื่อให้เกิดการอ�านวยความสะดวกใน
เรื่องต่างๆ หรือเพื่อโน้มน้าวการตัดสินใจหรือไม่ตัดสินใจ
กระท�าการใดๆ

2) การเก็บรักษาความลับ
- มีนโยบาย และการสื่อความให้พนักงาน

ในบริษัทรักษาข้อมูลความลับของธนาคาร
- ต้องปองกนัการรัว่ไหลของข้อมูลทีเ่ป็นความลบั 

และไม่น�าข้อมลูของธนาคารไปใช้เพือ่วตัถปุระสงค์ท่ีผดิก หมาย 
และ หรือเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล และ หรือเพ่ือประโยชน์
ทางการค้า พร้อมทัง้มีระบบการจดัเกบ็รกัษาเอกสารและข้อมลู
ของธนาคาร

- ต้องมแีผนรองรบัการด�าเนินธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 
(   ) เพื่อรองรับกรณีงานที่ให้บริการมี
ปญหาหยุดชะงักลง เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

3) การเคารพก หมายและการป บิติัตามก เกณ ์
- ต ้องป ิบัติตามก เกณ ์ของทางการ

ที่เกี่ยวข้อง เคารพวั นธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในทุก
พื้นที่ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ

- ต้องจ่ายค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ท่ีลูกจ้าง
พงได้ตามก หมายให้กับแรงงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม

4) การมีส่วนได้ส่วนเสยีและผลประโยชน์ทับ อ้น
- ต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์

อกัษร หากพบว่ามีการด�าเนนิการใดๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ทบั อ้น
ระหว่างผู้ส่งมอบ คู่ค้า คู่ความร่วมมือ และบุคลากรของ
ธนาคาร
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- ต้องด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ในทุกขัน้ตอน ก่อให้เกดิการแข่งขันทางธรุกจิอย่าง
เสรีและเป็นธรรม ปองกันการผูกขาด ปองกันการทุจริต 
คอร์รัปชัน และการบิดเบือนกลไกการแข่งขัน

5) ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม
- ต้องจดัสภาพแวดล้อมในการท�างานทีป่ลอดภยั

และถกูสุขลักษณะตามก หมาย หรอืระเบยีบข้อบังคบัทีเ่กีย่วข้อง
ให้กับลูกจ้าง และด�าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

- สร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
พนักงานและชุมชน ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกพ้ืนที่
ที่ด�าเนินธุรกิจ

การป บิตัต่ิอพนัธมติรธุรกจิของธนาคาร: มุง่ม่ัน
ที่จะป ิบัติตามข้อตกลงที่ได้ท�าไว้กับพันธมิตรธุรกิจของ
ธนาคาร มีการประสานประโยชน์ด้านองค์ความรู้เพ่ือพั นา
ักยภาพ และยกระดับความสามารถในการให้บริการที่ได้

มาตร าน และให้ความช่วยเหลอืธรุกจิในลกัษณะเอือ้ประโยชน์
่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

การป ิบัติต ่อคู ่แข ่ง : ธนาคารมีนโยบาย
การประกอบธรุกจิด้วยการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม เปดเผย โปร่งใส 
ไม่สร้างความได้เปรยีบทางการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม และไม่มี
นโยบายแข่งขันด้วยการใส่ร้ายปายสี กลั่นแกล้ง หรือบิดเบือน
ข้อเทจ็จรงิของคูแ่ข่ง แต่ขณะเดยีวกนักห็ลกีเลีย่งการตกลงหรอื
การพูดคุยถกเถียงกับพนักงานของหน่วยงานหรือสถาบัน
การเงินอื่นๆ เกี่ยวกับต�าแหน่งที่ตั้ง ภูมิประเท  การตลาด 
การจัดสรรลูกค้า อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถง
ผลิตภัณ ์ บริการ หรือแผนธุรกิจ ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการแข่งขันทางธุรกิจของธนาคาร

การป ิบตัิต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: ธนาคารให้
ความส�าคัญ และมุ่งปลูกฝงจิตส�านกในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมให้เกดิขน้ในหมูผู่บ้รหิารและพนกังาน
ทุกระดับผ่านนโยบายและโครงการด้าน R ต่างๆ ที่ธนาคาร
จัดขน้ ด้วยความมุง่มัน่ในการเป็นองค์กรทีด่ขีองสงัคม มส่ีวนร่วม
ในการพั นาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนและสังคมโดยรวม 
ทั้งนี้ ในด้านสิ่งแวดล้อม แม้ธุรกิจของธนาคารจะเกี่ยวข้องกับ
เ รษ กิจและการเงินเป็นหลัก ่งไม่ได้สร้างผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติโดยตรง แต่ธนาคาร
ก็ได ้ตระหนักถงความส�าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยได้ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิธนาคาร และตัง้เปาหมาย
ในการปองกันและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อันเนื่องมาจากการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

การป ิบัติต ่อคณะกรรมการและผู ้บริหาร:
คณะกรรมการและผู้บริหารของธนาคารได้รับรู้ถงสิทธิของตน
เป็นอย่างด ีและพร้อมเป็นแบบอย่างในการใช้สทิธแิละป บิตัหิน้าที่
ของตนตามกรอบทีธ่นาคารก�าหนดไว้ ขณะเดยีวกันยงัตระหนกั

ถงการดแูลสทิธขิองผูม้ส่ีวนได้เสยีทุกกลุม่ของธนาคารอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

การป บิตัต่ิอพนกังาน: ให้ความส�าคญักบัการบรหิาร
และพั นาบุคลากร โดยจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคล
ท่ีเป ดโอกาสให ้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ
อย่างเท่าเทียมกัน มีการป ิบัติท่ีเป็นไปตามก หมาย และ
มาตร านท่ีเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน
ควบคูไ่ปกบัการดูแลในเรือ่งเงนิเดอืน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
อื่นๆ รวมถงสวัสดิการพนักงานให้อยู ่ในระดับที่สามารถ
เทียบเคียงกับบริษัทชั้นน�า ท่ัวไป รวมท้ังมีการก�าหนด
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการด�าเนินงานของธนาคาร
ท้ังในระยะสัน้และระยะยาว โดยมีการวดัผลการป บัิตงิานตาม 

  ส�าหรับการจ ่ายผลตอบแทน
ให้กับพนักงาน ธนาคารได้ด�าเนินงานตามนโยบาย O 
(   O ) คอื องค์กรทีข่บัเคลือ่น
ด้วยผลการป ิบัติงานเป็นส�าคัญ  โดยพนักงานจะได้รับ
ผลตอบแทนสอดคล้องตาม  ของตนเอง นอกจากนัน้ 
ธนาคารดูแลให้พนักงานได้รับเงินเดือน และสิทธิประโยชน์
ทีเ่หมาะสมตามต�าแหน่งหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ให้อยูใ่นอตัรา
ท่ีเทียบเท่ากับธนาคารพาณิชย์ช้ันน�าหรือสถาบันการเงินอ่ืน 
และจัดให้มีสวัสดิการท่ีหลากหลาย สามารถตอบสนองความ
ต้องการของพนกังานได้อย่างเหมาะสม ธนาคารมกีารปรบัปรงุ
วิธีการเรียนรู ้ โครงการฝกอบรมหลักสูตรต่างๆ และ
กระบวนการพั นาบุคลากร เพื่อเพิ่ม ักยภาพของพนักงาน
ให้พร้อมรบัการแข่งขนัทางธรุกจิอยู่ตลอดเวลา พร้อมทัง้ให้ความ
ส�าคัญในความปลอดภัยของพนักงาน โดยการจัดบรรยากา
และสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย และเอื้อต่อการท�างาน มีการ
ก�าหนดมาตรการความปลอดภยัทีต้่องด�าเนนิการให้เป็นไปตาม
ก หมายและท่ีธนาคารก�าหนดข้น รวมท้ังก�าหนดให้แต่ละ
หน่วยงานจัดท�าคู่มือแผนฉุกเฉิน เพื่อใช้เป็นแนวทางป ิบัติ 
ในการรกัษาความปลอดภยัแก่ตนเองและทรพัย์สนิของธนาคาร 
ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือเมื่อเกิดวิก ต เป็นต้น นอกจากนี้ 
ยงัส่งเสริม สนับสนนุให้พนกังานป บิตัต่ิอกันด้วยการให้เกยีรติ
่งกันและกันตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ

พนกังาน ส�าหรบัสวสัดกิารพนักงาน ธนาคารมีนโยบายส่งเสริม
ให้พนกังานมคีณุภาพชวีติทีด่ข้ีน โดยการจดัสวัสดกิารประเภท
ต่างๆ เช่น จดัให้มสีถานพยาบาลธนาคาร เพือ่ให้บรกิารตรวจ
รักษาพยาบาลแก่พนักงาน ครอบครัว และผู้เกษียณอายุ 
ให้เงนิช่วยเหลอืการ กษาบตุร เงนิช่วยเหลือค่ารกัษาพยาบาล 
โครงการฝกอบรมพั นาจิตด้วยการวิปสสนากรรม าน 
และให้เงินกู้สวัสดิการ เป็นต้น

การป ิบัติต่อภาครั : การด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคาร นอกจากการมุ่งสร้างผลก�าไรให้แก่ผูถ้อืหุ้น สร้างความ
มัง่ค่ังให้แก่ลกูค้า และสนบัสนนุให้สงัคมโดยรวมมคีณุภาพชวีติ
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ที่ดีข้นแล้ว ธนาคารยังให้ความส�าคัญกับการป ิบัติตาม
ก หมาย ประกา  ข้อก�าหนด และก ระเบียบต่างๆ จาก
หน่วยงานก�ากับอย่างเคร่งครัด รวมถงให้ความร่วมมือและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี เพราะ
ธนาคารเชื่อมั่นว่า การด�าเนินธุรกิจอย่างถูกต้องควบคู่กับ
การมจีรยิธรรมทีด่นีัน้ เป็นราก านส�าคญัทีท่�าให้ธนาคารเตบิโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน : ธนาคารด�าเนินธุรกิจ
โดยยดถือก หมายทั้งภายในประเท  และก หมายระหว่าง
ประเท  รวมถงหลกัสิทธิมนษุยชนสากล   
  R  หรือ R โดยธนาคารสนับสนุนหลักการ

พืน้ านของสทิธมินษุยชนในทกุๆ สายธรุกจิ และในทกุๆ พืน้ที่
ที่ธนาคารด�าเนินกิจการ ธนาคารเคารพในการปกปองรักษา 
รวมถงไม่เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามหลกัการทีก่�าหนดไว้ในป ญิญาสากลว่าด้วยสทิธมินษุยชน
ของสหประชาชาติ

การเคารพสิทธิด ้านทรัพย ์สินทางปญญา: 
ธนาคารจะไม่ละเมิดต่อทรัพย์สินทางปญญาทั้งหลาย ไม่ว่าจะ
เป็น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และ
ผลงานอันมีลิขสิทธิอื่นๆ โดยในการใช้เผยแพร่ หรือดัดแปลง
ทรพัย์สนิทางปญญาใดๆ จะต้องได้รบัอนุญาตจากผูเ้ป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปญญานั้นก่อน ขณะเดียวกันพนักงานทุกคน
จะต้องปกปองทรพัย์สนิทางปญญาของธนาคาร ได้แก่ สิทธิบัตร 
เครือ่งหมายการค้า ลขิสทิธ ิความลบัทางการค้า และข้อมลูอ่ืนๆ 
ที่เป็นของธนาคารด้วย

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน: ธนาคาร
มนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ก หมาย จรยิธรรม ตลอดจน
มาตร านทีเ่กีย่วข้อง และต่อต้านการทจุรติทกุรปูแบบ โดยยด
หลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ทีีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัสากล 
มแีละประกา นโยบายต่อต้านการรบั-ให้สนิบนและคอร์รัปชนั
ต่อสาธารณะ รวมถงมช่ีองทางในการรับแจ้งเบาะแสการกระท�า
ความผดิ (  ) ทีเ่ปดโอกาสให้ทกุคนแจ้งเบาะแส
การกระท�าผิด รวมทั้งปองกันการใช้ข้อมูลภายใน และ
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นภาคเีครือข่าย
ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถงสนับสนุน
ให้บริษัทอ่ืนๆ และคู่ค้ามีและประกา นโยบายการต่อต้าน
การทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายด้วย

การจัด ื้อจัดจ้างกับภาครั : ธนาคารจะแข่งขัน
ทางการค้าหรือทางธุรกิจอย่าง ื่อสัตย์ สุจริต ด้วยวิธีการท่ี
โปร่งใส โดยการด�าเนินงานใดๆ ของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัด ื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการทีก่ หมายและก ระเบยีบว่าด้วยการจดั ือ้จดัจ้าง
ก�าหนดไว้ รวมทัง้ธนาคารจะไม่แทรกแ ง หรอืใช้ความสมัพนัธ์
ส่วนบคุคลเพือ่กระท�าการใดๆ ทีไ่ม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าทีข่องรั  

เพื่อให้ได้มา ่งสัญญาหรือข้อตกลงใดๆ จากหน่วยงานภาครั
และรั วิสาหกิจทั้งภายในประเท และต่างประเท  รวมท้ัง
จะต้องถือป ิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้
สินบนและคอร์รัปชัน

การเ ด อกาส ้ผ้ ส่วน ด้เสย ส่วนร่ว
ธนาคารด�าเนินธุรกิจโดยยดหลักบรรษัทภิบาล 

มุ่งเน้นการบริหารจัดการด้วยความ ื่อสัตย์ โปร่งใสเป็นธรรม
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี และค�านงถงผลประโยชน์ต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง
ทกุกลุม่ ทัง้พนกังาน ลกูค้า สงัคม ผูถ้อืหุน้ คูค้่า และหน่วยงานก�ากบั 
อีกทั้งธนาคารได้ประกา ใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบน
และคอร์รัปชัน ่งเป็นส่วนส�าคัญที่ช่วยสร้างความมุ่งมั่น
ในการพั นากระบวนการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นมาตร าน 
สร้างการเติบโต และเสริมความม่ังคั่งให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ตามวิสัยทั น์ของธนาคาร  : 
กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ  โดยธนาคารได้มีการก�าหนด
นโยบายการป บัิตต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้เป็นส่วนหนง่ในนโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของธนาคาร ่งที่
ผ่านมา ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรม โดยใช้เกณ ์ของผลกระทบ ( ) ที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมถงการค�านงเรื่องสิทธิในการมีส่วนร่วมของ
ผูม้ส่ีวนได้เสยีผ่านช่องทางต่างๆ ทีห่ลากหลาย อาทิ ในปี 2561 
ธนาคารได้ด�าเนินการปรับปรุงนโยบายคอร์รัปชันให้เทียบเท่า
มาตร านสากลภายใต้หลักการในการต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ การรับหรือให้สินบนและการคอร์รัปชันถือเป็น
เรือ่งผดิก หมาย โดยธนาคารไม่สามารถยอมรับให้เกิดข้นได้ 
(  ) นอกจากนี้ ได้มีการด�าเนินการส�ารวจ
ความคิดเห็นของพนักงาน เพ่ือน�าผลที่ได้มาปรับปรุงสภาพ
การบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวงั
ของพนักงาน โดยมีการส�ารวจความมุ่งมั่นจากการป ิบัติงาน
ปีละ 2 ครั้ง อีกท้ัง ธนาคารได้เปดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมตามวาระต่างๆ ที่ธนาคารจัดข้น 
เช่น ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
ในการประชมุผูถื้อหุน้ หรอืเสนอวาระ เสนอชือ่ผูท้ีเ่หมาะสมมาเป็น
กรรมการของธนาคาร รวมทั้งมีกระบวนการให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
ได้โดยตรง เพื่อเสนอแนะ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร หรือข้อร้องเรียนในกรณี
ที่เป็นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง

การ ้งเบาะ ส รอ ้อร้องเรยน 
คณะกรรมการมีเปาหมายในการด�าเนินธุรกิจ

ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝายมีความพงพอใจ โดยผู้มีส่วนได้เสีย
สามารถติดต่อกับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของธนาคารได้โดยตรง อาท ิลกูค้าและประชาชนทัว่ไปสามารถ
แจ้งเบาะแส หรอืแสดงความเห็นต่อธนาคารได้ผ่านช่องทางต่างๆ 
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่งเป็น ูนย์กลางรับข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด
ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส

การกระท�าผิด (   ) และได้เปดโอกาส
ให้ผู ้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าความผิด
ได้หลายช่องทาง ่งหากผู้ใดพบเห็นการกระท�าความผิด
ของกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร 
หรือพนักงานบริษัทในเครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต 
ผิดก หมาย ผิดระเบียบธนาคาร หรือก เกณ ์ของหน่วยงาน
ก�ากบัต่างๆ สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามทีก่�าหนดไว้ 
ทั้งนี้ รายชื่อของผู้แจ้งเบาะแสจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และ
ได้รับการคุ้มครองทั้งในระหว่างการด�าเนินการสอบสวนและ
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ

- ประธานกรรมการธนาคาร 
อีเมล: . .

- อีเมล: . .
- จดหมาย: บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที ่35 

อาคารนานาเหนือ ช้ัน 13 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื เขตวั นา กรงุเทพ  10110

- โทร ัพท์ 0-2208-4120 
- โทรสาร 0-2256-8778
ช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน
- ูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ หรือ   

หมายเลขโทร ัพท์ 0-2111-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 
- ูนย์รับเร่ืองร้องเรียนลูกค้า หมายเลข

โทร ัพท์ 0-2208-8989 (จันทร์- ุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
- เว็บไ ต์: . . .  
- อีเมล: . . .
- เวบ็ไ ต์: : . .

. .  หรือ อีเมล: . . .
- โทรสาร: 0-2256-8170
- จดหมาย: บมจ.ธนาคารกรุงไทย เลขที ่35 

อาคารนานาเหนอื ชัน้ 13 ส�านกักรรมการธนาคาร ถนนสขุมุวทิ 
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั นา กรุงเทพ  10110 หรือ 
ตู้ ปณ. 44 ฝ. หัวล�าโพง กรุงเทพ  10331

- แบบสอบถามการส�ารวจความพงพอใจ
ของลูกค้า โดยทีม  R    R  
จะรวบรวมส่งให้ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด�าเนินการ
แก้ไขและปรับปรุงต่อไป

- ส�าหรับพนักงาน สามารถแจ้งเบาะแส
หรอืเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่อคณะกรรมการและผูบ้รหิารโดยตรง
ทางอีเมลของคณะกรรมการและผูบ้รหิาร ง่จะมอีเีมลแอดเดรส

ในระบบอนิทราเนต็ของธนาคาร และมช่ีองทางร้องเรยีนอืน่อกี 
ดังนี้  

- อีเมล: . . .  ่งดูแล
โดยผู ้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 
ผูบ้รหิารกลุม่สวสัดกิารและพนกังานสมัพนัธ์ และผูบ้รหิารฝาย
บริหารงานวินัยและพนักงานสัมพันธ์

- สายด่วน ( ) หมายเลขโทร พัท์ 
0-2208-8887

การเปดเ ยข้อ ล ล ควา ปรง่ใส
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุน

ให้ธนาคารตระหนักถงความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการท่ี
ดี รับผิดชอบต่อสังคม และท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการป ิบัติงาน
โดยรวมของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของธนาคาร โดยมีการดูแลให้มีการเปดเผย
ข้อมูลและความโปร่งใสในการด�าเนินงาน มีการป ิบัติต่อ
ผู ้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ยดมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างรบัผดิชอบต่อสงัคม ส่งเสรมิให้ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน
ประพ ติป บัิตตินเป็นพลเมืองท่ีดี ป บิตัหิน้าท่ีด้วยความ ือ่สตัย์
โปร่งใสและใส่ใจคุณธรรม จนเกดิเป็นวั นธรรมบรรษทัภบิาล
ข้นในองค์กร ให้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครั และ
เอกชน

คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายและสนับสนุน
ให้ธนาคารมีการเปดเผยข้อมูลของธนาคารสอดคล้องกับ
ก หมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตร านที่ส�าคัญต่างๆ โดย
ธนาคารมีการจัดท�าคู่มือการเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
เพือ่เป็นแนวทางป บัิติ และถอืใช้เป็นมาตร านเดยีวกนัส�าหรบั
พนกังานทุกระดบั ทุกส่วนงาน ท้ังในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค 
และเผยแพร่บนเว็บไ ต์ของธนาคาร

การเ ดเผย ้อ ลตา ้อก�า นด องการ
เ นบริ ัท ดทะเบยน

ธนาคารได้ดูแลให้มีการเปดเผยข้อมูลส�าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ท้ังข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ 
อย่างเพยีงพอ ถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ท่ัวถง เชือ่ถอืได้ และทันเวลา 
ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเท ไทย โดยนอกจากจะเปดเผยข้อมลูผ่านแบบแสดง
รายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอทางเว็บไ ต์ของ
ธนาคารทัง้ภาษาไทยและภาษาองัก ษ ง่ช่วยให้ผูถ้อืหุน้ ลูกค้า 
และผู้ที่สนใจสามารถเข้าถงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน 
และเชื่อถือได้ โดยมีการด�าเนินการต่างๆ อาทิ
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1) ธนาคารน�าส่งงบการเงนิและรายงานทางการเงนิ
ภายในเวลาตามหลักเกณ ์ของหน่วยงานก�ากับ ได้แก่ 
ส�านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย รวมถง
ตามท่ีก หมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด ตลอดจนมีการจัดท�า
ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝายจดัการ เพือ่สรปุอธบิายใน
เชิงวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการเปดเผยงบการเงิน
เป็นรายไตรมาส ธนาคารจัดท�างบการเงินถูกต้องตาม
มาตร านการบัญชีที่รับรองท่ัวไป พร้อมท้ังเลือกใช้นโยบาย
บญัชท่ีีเหมาะสม ทัง้นี ้งบการเงนิของธนาคารได้รบัการรบัรอง
โดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และที่ผ่านมาจนถงปจจุบัน
ธนาคารไม่เคยมปีระวตัถิกูส�านกังาน ก.ล.ต. สัง่ให้แก้ไขงบการเงิน 
และไม่เคยน�าส่งรายงานทางการเงินล่าช้า

ธนาคารมกีารเปดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ทัง้ค่าตอบแทนจากการสอบบญัช ี(A  ) และค่าบรกิารอืน่ 
ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี

2) คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความเห็นชอบ
และสนับสนุนให้ธนาคารจัดท�านโยบายด้านบรรษัทภิบาลเป็น
ลายลักษณ์อักษร อาทิ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ นโยบาย
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และนโยบายการ
ต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชัน เป็นต้น นอกจากนี้ 
ธนาคารได้จัดท�ารายงานการป ิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดี และรายงานความยั่งยืน เป็นประจ�าทุกปี โดยได้
เผยแพร่นโยบายและรายงานการป บิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีไว้บนเว็บไ ต์ของธนาคาร

3) คณะกรรมการธนาคารจดัให้มรีายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน โดย
ธนาคารได้เปดเผยรายงานดังกล่าวแสดงไว้ควบคู่กับรายงาน
ของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

4) ธนาคารเปดเผยรายช่ือ ประวัติ บทบาท
หน้าท่ี และวาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวน
ครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และ
ความเหน็จากการท�าหน้าที ่ประวตักิารฝกอบรมของกรรมการ
รวมถงในปีที่ผ่านมา ในรายงานประจ�าปีเป็นประจ�าทุกปี และ
บนเว็บไ ต์ของธนาคาร

5) ธนาคารเป ดเผยนโยบายและจ�านวน
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงที่สะท้อน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยธนาคารได้ก�าหนด
นโยบายค่าตอบแทนกรรมการท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล 
มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าทีท่บทวน 
โดยพิจารณาถงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความ
รบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิของธนาคาร เทยีบเคยีง
ได้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั และต้องเป็นไปตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

6) งานผู้ลงทุนสัมพันธ์ 
ธนาคารได้มอบหมายให้ฝายธรุกจิสถาบนัการเงนิ 

(   ) ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของธนาคารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุกลุ่ม ทัง้ผู้ลงทนุ
รายย่อย ผู้ลงทนุสถาบนั ผูล้งทนุทัว่ไป นักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ 
ผูจ้ดัการกองทนุทัง้ในและต่างประเท  ตลอดจนหน่วยงานภาครั
ที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถง ผ่านกิจกรรม
สื่อสารที่หลากหลาย ่งในปี 2561 ผู้บริหารระดับสูงและ
เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของธนาคาร ได้พบและให้ข้อมูล
ต่อนักวิเคราะห์และผู้ลงทุนในโอกาสต่างๆ ดังนี้

รูปแ การ ้า จาน น รั

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (O - -O     ) 76

การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม (A     ) 8

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน (R  ) 1

รวม 85
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ข้อมูลการติดต่อกับฝายธุรกิจสถาบันการเงิน
โทร ัพท์: 0-2208-3668-9
โทรสาร: 0-2256-8800
อีเมล: . .
ที่อยู่: บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 6 

เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวั นา กรุงเทพ  10110

เว็บไ ต์: : . . .  เลือกเมนู นักลงทุนสัมพันธ์

นอกจากนี้ ธนาคารได้มอบหมายให้ฝายส่ือสารองค์กรและภาพลักษณ์รับผิดชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคาร
ผ่านสื่อมวลชนในโอกาสต่างๆ ในปี 2561 ดังนี้

รูปแ การ ผ แ ร่ จาน น รั

ข่าวเผยแพร่ (  R ) 98

การแถลงข่าว (  ) 40

การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (  ) 13

รวม 151

 การเ ดเผย อ้ ลตา ระรา บั ตัิ อ้ ล
่าวสาร องรา การ  

ธนาคารมีการด�าเนินการเกี่ยวกับการเปดเผย
ข้อมูลข่าวสารของธนาคารสู ่สาธารณชนให้เป ็นไปตาม 
พระราชบัญญัติข ้อมูลข่าวสารของราชการ พ. . 2540  
เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการเข้าถงข้อมูลข่าวสารของ
ธนาคาร โดยสาระส�าคญัของการด�าเนนิการ อาทิ การเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารในระบบสารสนเท  โดยธนาคารจดัให้มีเวบ็ไ ต์ย่อย 
คือ -  (ประกา จัด ื้อจัดจ้าง) ที่เช่ือมโยง
โดยตรงกับเว็บไ ต์ของธนาคาร . . .  เพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชนทั่วไป ในการเข้าดูข้อมูลข่าวสาร
การจัด ื้อจัดจ้างของธนาคาร เป็นต้น

ควา รบั ิดชอบของค กรร การ 
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาหลักป ิบัติ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ปี 2560 (  ) บนหลกั A   E  ด้วยความ
รบัผิดชอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า   เป็นหลักป ิบัติ
ทีม่ปีระโยชน์ส�าหรบัคณะกรรมการใน านะผูน้�าหรือผูร้บัผดิชอบ

สูงสุดขององค์กรน�าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ
ของธนาคาร เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้ง
ได้มีการทบทวนการด�าเนินการของธนาคารตามหลักป ิบัติ
ตาม   ในแต่ละหลกัป บัิตเิพือ่ให้ม่ันใจว่าผลการป บัิติ 
(O ) มีความเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

ลัก ิบัติ  ตระ นัก งบทบาท ละ วา รับ
ผดิ อบ อง ะกรร การ นฐานะผ้น�าอง กรทสร้าง า่ ้
ก่กิ การอย่างยังยน (      

   )
1.1 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคาร

มีการบริหารจัดการท่ีดี มีการก�าหนดวัตถุประสงค์และ
เปาหมายหลักในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 
มุ่งเสรมิสร้างความม่ันคงทางการเงนิและมีผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุ้น
ในระดบัท่ีเหมาะสม สนบัสนนุการด�าเนินงานภาครั  มีการบริหาร
จัดการผลิตภัณ ์และให้บริการในระดับชั้นน�า มีการพิจารณา
อนุมัติวิสัยทั น์ และมีนโยบายให้ธนาคารด�าเนินการภายใต้
วิสัยทั น์ กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ  (  ) 
โดยมุ่งม่ันดแูลและพั นา กัยภาพของบุคลากร เพือ่สนบัสนนุ
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การเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า สร้างคุณภาพที่ดีข้น
แก่สงัคมและสิง่แวดล้อม และสร้างผลตอบแทนทีด่อีย่างยัง่ยนื
แก่ผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้บรรลุผลตามวัตถปุระสงค์และวสิยัทั น์ดงักล่าว 
คณะกรรมการธนาคารได้อนมุตักิ�าหนดพนัธกิจของธนาคาร ดงัน้ี

- ดูแลและพั นา ักยภาพของบุคลากรและ
ระบบงาน

- ให้บริการและค�าแนะน�าที่มีคุณค่าแก่ลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง

- ร่วมพั นาเ รษ กจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม
อย่างยั่งยืน

- สร้างผลตอบแทนทีด่อีย่างยัง่ยนืให้แก่ผูถ้อืหุ้น
1.2 ในการก�ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กร 

คณะกรรมการได้ก�าหนดยุทธ าสตร์ในการด�าเนินธุรกิจ
ทัง้ระยะส้ัน ระยะปานกลาง และระยะยาว ทีส่อดคล้องกบัพันธกจิ 
และตดิตามดแูลให้ฝายจดัการมกีารน�าแผนยุทธ าสตร์ธนาคาร
ไปป บิตัอิย่างต่อเนือ่ง และสามารถสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ�าเป็น 
เพือ่จะให้ส�าเรจ็ตามแผนยทุธ าสตร์ทีว่างไว้ มกีารด�าเนนิธรุกิจ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ดแูลการสือ่สารและการเปดเผยข้อมูลของ
ธนาคารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และป บิตัหิน้าทีด้่วยจติส�านก
ที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความ ื่อสัตย์และ
ระมัดระวงั และให้มีการรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบ
ตามช่วงระยะเวลาทีเ่หมาะสม เพือ่การตดิตามประเมนิผล โดย
มกีารทบทวนวสิยัทั น์ พนัธกจิ ค่านยิมหลกั รวมถงยทุธ าสตร์
ธนาคาร เป็นประจ�าทกุปี ตลอดจนมนีโยบายให้ถ่ายทอดวสิยัทั น์ 
พันธกิจ และทิ ทางการด�าเนินงานของธนาคารให้ได้รับรู ้ 
เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน และน�าไปสู่การป ิบัติท่ี
สอดคล้องในทิ ทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

1.3 คณะกรรมการมหีน้าทีด่แูลให้กรรมการและ
ผู้บริหารทุกคนป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง 
ื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามก หมาย รวมทั้งก�ากับดูแล

การด�าเนินกจิการทัง้หลายของธนาคารให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์ 
ข้อบงัคบัของธนาคาร และมติคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจน
มตทิีป่ระชมุผู้ถือหุน้ ภายใต้เงือ่นไขและข้อก�าหนดของก หมาย
ที่เกี่ยวข้องและหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่า
ให้แก่ธนาคารอย่างยั่งยืน ในปี 2561 คณะกรรมการธนาคาร
ได้อนุมัติก บัตรคณะกรรมการธนาคาร ที่ระบุอ�านาจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคาร ตลอดจน
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการธนาคาร เพื่อใช้อ้างอิงใน
การป บิตัหิน้าทีข่องกรรมการธนาคารทกุคน โดยมผีลบังคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่21 พ จกิายน 2561 เป็นต้นไป และให้มกีารทบทวน
ก บตัรคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้

1.4 คณะกรรมการธนาคารมีความมุ่งมั่นและ
ตระหนกัถงการด�าเนนิธรุกจิด้วยความโปร่งใส สจุริต และเป็นธรรม
ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เป็นองค์กร

ทีม่ปีระสทิธภิาพ มคีวามเป็นเลิ ในการด�าเนนิธรุกจิบนพืน้ าน
ของความรับผดิชอบอย่างมจีรรยาบรรณ ค�านงถงผูม้ส่ีวนได้เสีย
ทุกกลุ่ม พร้อมท้ังสร้างความเช่ือมั่นและประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น 
่งเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารเจริญเติบโตและก้าวหน้า

อย่างยั่งยืน คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัติให้จัดท�านโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร และประกา
ให้ถอืป บิตัทิัว่ทัง้องค์กรเป็นครัง้แรกในปี 2545 และมกีารทบทวน
เพือ่ปรบัปรงุนโยบายดงักล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้
มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยธนาคารได้เผยแพร่นโยบาย
การก�ากับดูแลกิจการทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังก ษ ่งผู้
ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไ ต์ของธนาคาร 

. . .
1.5 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตแิละประกา ใช้

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ (   ) มาตั้งแต่ปี 2541 
และได้มีการปรับปรุงเป็นระยะๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง มคีวามทนัสมยั 
และเป็นมาตร านสากลมากย่ิงข้น รวมทั้งสอดคล้องกับ
แนวทางของ     ของสมาคมธนาคาร
ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของธนาคารประพ ตตินให้อยูใ่น
ก ระเบียบ ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและสอดคล้องกับ
ก หมาย และไม ่ใช ่ เพียงการป ิบัติให ้สอดคล ้องกับ
จรรยาบรรณน้ีเท่าน้ัน แต่ยงัหมายรวมถงการมคีวามเข้าใจและ
เจตนาในการป บัิตติามก หมายด้วย โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชาทุกคน ทุกระดับ ในการติดตามดูแลให้มี
การป ิบัติตามจรรยาบรรณ โดยให้ถือเป็นส่วนหน่งของวินัย
พนักงาน  ทั้งนี้ จรรยาบรรณธุรกิจฉบับปจจุบัน แบ่งออกเป็น 
9 หมวดครอบคลุม 3 หลักการใหญ่ ที่ธนาคารยดมั่นใน
การด�าเนนิธรุกจิเสมอมา ได้แก่ ความ ือ่สตัย์ส่วนตน ( ) 
ความยตุธิรรมในการด�าเนินธรุกจิ ( ) และความรบัผดิชอบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยี (R   ) ดังนี้

1) จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิ บัติ เกี่ยวกับ

ความ ื่อสัตย์ส่วนตน การป ิบัติท่ีสอดคล้องกับก หมาย 
หลกัการด�าเนนิธรุกจิอย่างมีจรยิธรรม การต่อต้านการ อกเงนิ 
การต่อต้านการให้หรอืรบัสนิบนและการทจุรติ การบรจิาคการกุ ล 
การตอบแทนและความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแล
สิ่งแวดล้อม การเคารพสิทธิมนุษยชน การเคารพสิทธิ
ด้านทรัพย์สินทางปญญา และการจัด ื้อจัดจ้างกับภาครั

2) บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
ประกอบด้วยหลกัการแนวป บิตัเิกีย่วกบับทบาท

ด้านการบรหิาร บทบาทด้านการก�ากบัดแูล และการท�าธรุกรรม
กับธนาคาร
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3) มาตร านการให้บริการ
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

มาตร านข้อก�าหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ข้อก�าหนด
มาตร านเกีย่วกบัการให้บรกิาร และมาตร านการทวงถามหนี้

4) บุคลากรและสถานประกอบกิจการ
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

ความหลากหลายในการจ้างงาน ความเสมอภาคในการท�างาน 
ความมีเกียรติในการป ิบัติงาน สถานที่ท�างานที่ปลอดภัย 
และการป ิบัติอย่างเป็นธรรม

5) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

การดแูลผลประโยชน์สงูสดุให้แก่ลูกค้า การด�าเนินการต่อข้อร้องเรียน
ของลูกค้า และการโ ษณาและกิจกรรมการทางการตลาด

6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

การใช้ข้อมูลภายในและการปดกั้นข้อมูล กิจกรรมการลงทุน
ส่วนบคุคล หลกีเลีย่งความขดัแย้ง และการรบัและมอบประโยชน์
อันเป็นสิ่งจูงใจ

7) การจัดการข้อมูล
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

การจัดการข้อมูลที่เป็นความลับ และการสื่อสารอย่างมีความ
รับผิดชอบ

8) การก�ากับดูแลโดยรวม
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

วั นธรรมการป ิบัติตามก เกณ ์ และระบบแจ้งเบาะแส
ภายใน

9) การผกูขาดทางการค้าและการระงบัข้อพพิาท
ประกอบด ้วยหลักการแนวป ิบัติ เกี่ยวกับ

การผูกขาดทางการค้า การระงบัข้อพิพาทภายใน และการระงบั
ข้อพิพาทภายนอก

ลกั บิตั ิ  ก�า นดวตั ระสง ละเ า าย
ลัก องกิ การทเ น เ อ วา ยังยน (   

    )
2.1 คณะกรรมการธนาคารมีการพิจารณา

ทบทวนและอนุมัติวิสัยทั น์ พันธกิจ และยุทธ าสตร์ธนาคาร
เป็นประจ�าทุกปี เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในการทบทวนได้ด�าเนิน
กระบวนการอย่างเป็นระบบ มกีารพจิารณาด้วยความระมดัระวงั
รอบคอบรอบด้านทั้งปจจัยภายในและภายนอกในทุกมิติ 
ทั้งในเชิงเ รษ กิจ การเมือง สภาวะแวดล้อม และนวัตกรรม
และเทคโนโลยีในปจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถง
ความพร้อม ความช�านาญ และความสามารถในการแข่งขัน
ของธนาคาร รวมท้ังข ้อมูลจากแหล่งต ่างๆ และจาก

ผู ้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนของธนาคาร อีกทั้งผลส�ารวจ
ความต้องการและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีส�าคัญ 
และผลส�ารวจทั นคติของพนักงาน ลูกค้า ประชาชน เป็นต้น 
คณะกรรมการธนาคารเหน็ควรให้ยังคงวสัิยทั น์ พนัธกจิ เช่นเดมิ 
และก�าหนดให้ปรับเปลี่ยนค่านิยมหลักของธนาคารจากเดิม 

 R  มาเป็น  A : -A- -  ประกอบด้วย  
(รวดเร็ว ทันเวลา มีนวัตกรรมตรงใจลูกค้า) A  (ช่วยเหลือ 
เป็นคู่คิด เป็นมิตร และอบอุ่น)  (ง่าย สะดวก ทันสมัย 
เข้าใจลูกค้า) และ  (วางใจได้ มั่นคง เป็นเสาหลักของ
เ รษ กิจชาติ) เพื่อใช้เป็นเข็มทิ  และมีการสื่อสารถ่ายทอด
ในทุกงาน ทุกคน ทุกกระบวนการของธนาคาร น�าไปสู ่
การป ิบัติที่สอดคล้องในทิ ทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร

2.2 คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให ้มี
กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วม หรือช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับธนาคารที่ชัดเจน มีการก�าหนดกลุ่ม
ของผู ้มีส ่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับธนาคารท้ังภายในและ
ภายนอก ตลอดจนมีการก�าหนดแนวป ิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝาย โดยธนาคารได้ก�าหนดเรื่องต่างๆ นี้ไว้ในนโยบายการ
ก�ากับดูแลกิจการของธนาคาร และได้เปดเผยการป ิบัติไว้ใน
หัวข้อการค�านงถงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 152 อาทิ 
หลกัการป บัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยี การเปดโอกาสให้ผูมี้ส่วนได้เสยี
มีส่วนร่วม การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ่งมีการระบุ
ช่องทางด�าเนินการไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น

ลัก ิบัติ  เสริ สร้าง ะกรร การท
ระสิท ิผล (   )

3.1 โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย 
บคุคล ง่ผ่านกระบวนการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทนตามข้ันตอนของก หมายและหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี ่งมีการพิจารณาสรรหากรรมการ
จากแหล่งต่างๆ รวมถง านข้อมูลกรรมการ (  ) 
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญตาม   
ที่ก�าหนดไว้ ่งสอดคล้องกับภารกิจและยุทธ าสตร์ธนาคาร 
โดยมีรายละเอียดกระบวนการสรรหาตามท่ีได้เปดเผยไว้ใน
หวัข้อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ และผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
หน้า 140 คณะกรรมการธนาคารจงประกอบด้วยคณะบุคคล
ท่ีมีคณุสมบัตหิลากหลายท้ังในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความ
สามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร นอกจากน้ี 
กรรมการธนาคารทุกทา่นยังไดอุ้ทิ เวลาและป บิัตหิน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ่งท�าให้ธนาคารมีคณะกรรมการธนาคาร
ที่เข้มแข็ง ส�าหรับวาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ
ได้ถูกก�าหนดไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
และตามข้อบงัคบัข้อที ่22. ทีก่�าหนดให้กรรมการจ�านวนหน่งในสาม
ของทั้งหมดต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจ�าปี

รายงาน ร จา 2561160



แต่ละครั้ง นอกจากน้ี ธนาคารได้ก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยไม่ควรด�ารงต�าแหน่ง
เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดมีความเหมาะสม
ที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณา
ประสิทธิภาพของการป ิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว 
และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการป ิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น โดยที่
ปจจุบันมีกรรมการธนาคารที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการเกิน 3 
วาระตดิต่อกนั จ�านวน 1 ราย ได้แก่ นายนนทกิร กาญจนะจติรา 
ทั้งนี้ ธนาคารได้เปดเผยข้อมูลประวัติกรรมการ เช่น อายุ 
วันที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ การด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ในนิติบุคคลอื่น เป็นต้น ของกรรมการแต่ละคนในรายงาน
ประจ�าปี และเว็บไ ต์ของธนาคาร

3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการ
ของธนาคารมจี�านวนทัง้สิน้ 12 คน ง่เหมาะสมกบัขนาดองค์กร 
และสามารถป ิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
มีการถ่วงดุลอ�านาจกันอย่างเหมาะสม โดยประกอบด้วย
กรรมการที่เป็นผู้บริหารจ�านวน 1 คน และกรรมการที่ไม่เป็น
ผู้บริหารจ�านวน 11 คน ่งเป็นกรรมการอิสระ จ�านวน 6 คน 
หรือมีอัตราเท่ากับ 1 ใน 2 คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการ
ทัง้หมด ง่มากกว่าข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 
1 ใน 3 ของกรรมการท้ังหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน 
กรรมการอสิระทกุคนมคีณุสมบัตคิรบถ้วนตามนิยามกรรมการ
อิสระของธนาคาร ง่ได้เปดเผยไว้ในหัวข้อการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ และผู้บริหารสูงสุด หน้า 141 และหลักเกณ ์ตาม
ประกา ของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ง่มคีวามเป็นอสิระ
จากฝายบรหิารและผูถ้อืหุน้รายใหญ่ โดยกรรมการอสิระมวีาระ
เท่ากบัการด�ารงต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และด�ารงต�าแหน่ง
ได้ไม่เกิน 9 ปีติดต่อกัน ในระหว่างปี 2561 กรรมการอิสระของ
ธนาคารราย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ได้พ้นจากการเป็น
กรรมการอิสระ เนื่องจากครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ปจจุบันจงด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการธนาคารโดยมิได้เป็นกรรมการอิสระ

3.3 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างย่ิงกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการอิสระ เน่ืองจาก
เป็นส่วนส�าคญัทีท่�าให้โครงสร้างของคณะกรรมการและการจดัการ
มกีารตรวจสอบและถ่วงดลุ (   ) กนัอย่างเพียงพอ 
โดยกรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็น
ที่ เป ็น อิสระ ให ้ความเห็นแย ้งหรือมีข ้อสั ง เกตอ่ืนใด
ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ดแูล
สทิธแิละปองกนัประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นรายย่อยและผู้มส่ีวนได้เสีย
อื่นๆ อันเป็นการส่งเสริมการด�าเนินการด้านการก�ากับดูแล
กิจการของธนาคาร โดยกรรมการอิสระมีบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองใน านะกรรมการอิสระ คณะกรรมการธนาคารจงได้

ยกระดบัการท�างานของกรรมการอสิระ โดยให้มีการด�าเนินงาน
ในรูปแบบขององค ์คณะในลักษณะเช ่น เดี ยวกัน กับ
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร จัดให้มีก บัตร
คณะกรรมการอสิระทีไ่ด้ก�าหนดคณุสมบัต ิวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
รวมถงหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการธนาคาร
ได้แต่งตั้ง นายดิสทัต โหตระกิตย์ ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการอิสระ ทั้งนี้ ธนาคารได้เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับ
คณะกรรมการอิสระไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู ้ถือหุ ้น และ
โครงสร้างการจดัการ หน้า 98 และหวัข้อการสรรหาและแต่งตัง้
กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 141

3.4 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 19. ก�าหนดให้
คณะกรรมการเลอืกกรรมการคนหนง่ข้นเป็นประธานกรรมการ 
ปจจุบันคณะกรรมการธนาคารมีนายเอกนติ ินติทัิณ ป์ระภา  
ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร ่งตามก บัตร
คณะกรรมการธนาคาร ประธานกรรมการธนาคารใน านะผู้น�า
องค์กรได้ท�าหน้าท่ีดแูลผลประโยชน์ของธนาคาร ผูถ้อืหุ้น รวมถง
ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพ่ือให้บรรลุผลประโยชน์สูงสุด
ในระยะยาว โดยเป็นผูน้�าในการผนก กัยภาพ ความคดิ ความ
สร้างสรรค์ รวมทั้งความสามารถของกรรมการธนาคารและ
ฝายจัดการของธนาคารเข้าด้วยกัน เพื่อส่งผลให้แผนกลยุทธ์
การด�าเนินธุรกิจของธนาคาร ท้ังระยะส้ันและระยะยาว
ประสบความส�าเรจ็ มกีารตดิตามการด�าเนนิกจิการของฝายจดัการ
อย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่ง โดยให้มกีารรายงาน านะการเงินและ
ข้อมลูส�าคญัต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทกุเดอืน เป็น
ก�าลังส�าคัญที่ผลักดันนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และความ
รบัผดิชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมของธนาคาร สร้างจรยิธรรม
ให้กับบุคลากรทุกระดับ โดยได้ก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
ประธานกรรมการธนาคาร แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ การบรหิาร 
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร การพั นาและประเมิน
ประสิทธิภาพในการท�างานของคณะกรรมการธนาคาร 
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูถ้อืหุ้น การประชมุผูถ้อืหุ้น และบทบาท
ในด้านอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เปดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างผู้ถือหุ้น และโครงสร้างการจัดการ หน้า 90

3.5 คณะกรรมการธนาคารมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการป ิบัติหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระอย่างแท้จริง
จากฝายจัดการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
โดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่าง
คณะกรรมการและฝายจัดการท่ีชดัเจน โดยคณะกรรมการธนาคาร
เป็นผู้ก�าหนดนโยบายให้การบริหารงาน ระบบงาน รวมถง
กิจกรรมต่างๆ ของธนาคารด�าเนินไปในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามก หมาย และมีจรยิธรรม และเพือ่ไม่ให้คนใดคนหนง่มีอ�านาจ
โดยไม่จ�ากัด จงได้มีการแยกบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการธนาคารออกจากบุคคลที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และมีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ของประธาน

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 161



กรรมการธนาคารและกรรมการผู ้จัดการใหญ่แยกจากกัน
อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้เปดเผยไว้ในหัวข้อ
โครงสร้างผูถ้อืหุน้ และโครงสร้างการจดัการ หน้า 90 และ 104

3.6 คณะก ร รมก า ร ธน าค า ร ไ ด ้ จั ด ใ ห ้ มี
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จ�านวน 7 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการก�ากับการป บิตัติามก เกณ  ์และคณะกรรมการ
อิสระ เพื่อช่วย กษาและกลั่นกรองงานตามความจ�าเป็น โดย
เฉพาะในกรณทีีต้่องอา ยัความเป็นกลางในการวนิจิฉยั ง่ช่วย
ให้การป ิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งข้น โดยวาระการด�ารงต�าแหน่งเป็นไปตาม
ก บัตรของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ โดยธนาคารได้
เปดเผยรายละเอียดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการชดุย่อย จ�านวนครัง้ของการประชมุและการ
เข้าร ่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน รวมถงรายงาน
ผลการป ิบัติ งานของคณะกรรมการชุดย ่อยทุกคณะ
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปี 
ทั้งนี้ ก บัตรคณะกรรมการธนาคาร ได้ก�าหนดให้กรรมการ
ธนาคารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างน้อยที่สุด
ร้อยละ 75 ของจ�านวนคร้ังของการประชุมที่จัดข้นในแต่ละปี 
และการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็น โดยใน
ปี 2561 ไม่มีกรรมการคนใดป ิบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณ ์
ที่ก�าหนดดังกล่าว

3.7 ธนาคารก�าหนดแนวป ิบัติในการด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการในบริษัทอ่ืนสอดคล้องกับหลักเกณ ์ของ 
พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตร านส�าหรับกรรมการและพนักงาน
รั วิสาหกิจ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรพัย์ รวมทัง้ก หมายอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจน
หลักการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน และ 

  อาทิ การก�าหนดให้กรรมการด�ารงต�าแหน่ง
ในรั วิสาหกิจ และ หรือนิติบุคคลที่รั วิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น
ได้ไม่เกิน 3 แห่ง ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่
เป็นผู้บริหาร หรือกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามในบริษัทอื่น
ได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยได้ไม่เกิน 3 
บรษิทัจดทะเบยีน และได้มกีารเปดเผยข้อมลูการด�ารงต�าแหน่ง
ในบรษิทัอืน่ของกรรมการแต่ละคนให้ผูถ้อืหุน้ทราบในรายงาน
ประจ�าปี และเว็บไ ต์ของธนาคาร

3.8 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้มกีรอบ
และกลไกในการก�ากับดูแลนโยบายและการด�าเนินงาน
ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในระดบัทีเ่หมาะสมกบัการลงทุน
ในกิจการแต่ละแห่ง โดยได้เปดเผยเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ไว้ในหัวข้อการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม หน้า 143

3.9 ก บัตรคณะกรรรมการธนาคารได้ก�าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการ
หน่งว ่า ต้องจัดให้มีการประเมินผลการป ิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้แบบประเมนิตนเอง แบบประเมนิไขว้ 
และแบบประเมินทั้งคณะ ปีละ 2 ครั้ง และน�าผลการประเมิน
ดังกล่าวมาปรับปรุงและพั นาการท�างาน รวมถงใช้ประกอบ
การ พิจารณาความเหมาะสมขององค ์ประกอบของ
คณะกรรมการธนาคาร ทัง้น้ี คณะกรรมการธนาคารอาจพจิารณา
จัดให้มีที่ปรกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและ
เสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการป ิบัติงานของ
คณะกรรมการกไ็ด้ โดยต้องเปดเผยการด�าเนนิการดงักล่าวไว้ใน
รายงานประจ�าปี

กระบวนการประเมินผลการด�าเนินการของ
คณะกรรมการธนาคาร มคีวามเข้มงวดมากกว่าบรษิทัจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทยโดยทั่วไป เพราะนอกจาก
คณะกรรมการธนาคารจะมีการประเมินผลตนเองแล้ว ยังมี
กระบวนการที่ผลการด�าเนินงานจะถูกประเมินโดยบุคคล
ภายนอก ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ 
(สคร.) ง่มกีารด�าเนนิการตามระบบประเมนิผลการด�าเนนิงาน
รั วิสาหกิจ ( E A) เป็นประจ�าทุกปี โดยเป็นการประเมินผล
การด�าเนินงานรอบด้าน รวมถงด้านการบริหารจัดการองค์กร 
่งมีการประเมินบทบาทของคณะกรรมการรั วิสาหกิจ โดยมี

การก�าหนดค่าเกณ ว์ดัท่ีชัดเจน โดยพจิารณาจาก 2 ประเดน็หลัก 
ดังนี้

1) บทบาทและการป บิตัหิน้าท่ีของคณะกรรมการ
ประเด็นที่พิจารณาประกอบด้วย การก�าหนดให้

มีแผน ทิ ทาง กลยุทธ์ นโยบายและเปาหมายที่ส�าคัญ 
การติดตามและทบทวนความเพียงพอของระบบงานที่ส�าคัญ 
การดแูลตดิตามผลการด�าเนินงาน การประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร
ระดับสูงและผู ้บริหารสูงสุด การประชุมคณะกรรมการ
อนุกรรมการ การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ
การส่งเสริมการด�าเนินงานด้าน  และ R

2) การพั นาตนเองของคณะกรรมการ
2.1) ประเด็น ท่ีพิจารณาประกอบด ้วย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
2.2) การส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ป จจุบันธนาคารมี ระบบการประ เมินผล
การป ิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารท่ีมีความเหมาะสม
อยู่แล้ว คณะกรรมการธนาคารจงยังไม่มีการพิจารณาจัดให้มี
ทีป่รกษาภายนอกมาช่วยในการก�าหนดแนวทางและเสนอแนะ
ประเด็นในการประเมินผลการป ิบัติงานแต่อย่างใด
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การ ระเ ินผล อง ะกรร การ นา าร
ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของ

คณะกรรมการธนาคาร เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี หลักป ิบัติ   
และเกณ ์การประเมินผลการด�าเนินงานรั วิสาหกิจของ
ส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรั วสิาหกจิ กระทรวงการคลงั 
ด้านการบริหารจัดการองค์กร บทบาทของคณะกรรมการ
รั วสิาหกิจ  ปีละ 2 ครัง้ คอืประเมนิประสทิธภิาพในการด�าเนินงาน
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน และประเมินประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานในช่วงเดือนกรก าคม-ธันวาคมของแต่ละปี 

กระบวนการ นการ ระเ ินผล
1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
ครอบคลุมประเด็นตามหลักเกณ ์ที่หน่วยงานก�ากับก�าหนด 
และเป็นไปตามหลักเกณ ์การก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดส่ง
แบบประเมินผลให้คณะกรรมการธนาคารด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรวบรวม
แบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการป ิบัติงานของ
คณะกรรมการธนาคาร และรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการธนาคาร

4) คณะกรรมการธนาคารน�าผลการประเมิน
มาวเิคราะห์และก�าหนดแนวทางพั นาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้น

5) เลขานกุารคณะกรรมการธนาคารส่งผลการ
ประเมนิตนเองของคณะกรรมการธนาคารให้กระทรวงการคลงัทราบ

โดยวัตถุประสงค ์การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการธนาคาร จะมุง่เน้นให้การประเมนิผลสามารถสะท้อน
ถงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน และเพ่ือประกอบการ
พิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการ
ธนาคาร ง่แบ่งได้เป็น 3 รปูแบบ ได้แก่ การประเมนิผลตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคารทั้งคณะ การประเมินผลของ
คณะกรรมการธนาคารรายบุคคล (การประเมินตนเอง) และ
การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคารรายบุคคล 
(การประเมินกรรมการท่านอ่ืน) ่งมีหลักเกณ ์และผลการ
ประเมินในปี 2561 ดังนี้ 

1) การประเมนิผลตนเองของคณะกรรมการท้ังคณะ:
มหีวัข้อการประเมนิรวม 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคณุสมบตัิ
ของกรรมการ บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการ แนวป ิบัติของคณะกรรมการ การสื่อสารของคณะ
กรรมการ ความสมัพนัธ์ของคณะกรรมการกบัฝายบรหิาร และ
การจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม

ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.3
ครั้งที่ 2 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.7
สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า มีจ�านวน

กรรมการธนาคารที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และมี
กรรมการอิสระเป็นไปตามเกณ ์มาตร านท่ีหน่วยงานก�ากับ
ก�าหนด รวมท้ังยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตาม
แนวทางการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ช่วย กษาและกรองงาน
เฉพาะเรื่อง ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องส�าคัญให้สามารถ
ด�าเนินธุรกิจ ได้อย่างรอบคอบ

2) การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร
รายบคุคล (การประเมินตนเอง): มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน 
ได้แก่ ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ 
ความพร้อมในการป ิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่
และความรับผิดชอบ การป ิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และ
การมีวิสัยทั น์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.1 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.9
ครั้งที่ 2 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.2
สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการ

ธนาคารป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง 
และ ื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตามหลักการป ิบัติที่ดี (  

) เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชดุย่อยอย่างสม�า่เสมอ

3) การประเมินผลของคณะกรรมการธนาคาร
รายบคุคล (ประเมนิกรรมการท่านอืน่): มีหัวข้อการประเมิน 
รวม 6 ด้าน ได้แก่ ความโดดเด่นในความรู้ความสามารถ 
ความเป็นอสิระ ความพร้อมในการป บัิตภิารกิจ ความเอาใจใส่
ต่อหน้าท่ีและความรบัผิดชอบ การป บัิตหิน้าท่ีในคณะกรรมการ 
และการมวีสัิยทั น์ในการสร้างมลูค่าเพิม่แก่กจิการในระยะยาว

ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน 
มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.5 อยู่ในระดับดีเยี่ยม ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.5
ครั้งที่ 2 2561 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 97.4
สรุปผลการประเมินในภาพรวมได้ว่า กรรมการ

ธนาคารป ิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง 
และ ื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามก หมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถง
มีความเป็นอิสระสูงในความรับผิดชอบต่อผู ้มีส่วนได้เสีย
ของธนาคาร ไม ่มีการป ิบัติที่ท�าให ้ เกิดความขัดแย ้ง
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ทางผลประโยชน์กบัธนาคาร และไม่น�าข้อมลูภายในไปเผยแพร่
หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น

การ ระเ ินผล อง ะกรร การ ดย่อย
ธนาคาร ได ้ จั ด ให ้ มี ก า รประ เมิ นผลของ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง คณะกรรมการก�ากบั
การป ิบัติตามก เกณ ์ และคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้เป็น
ไปตามหลักเกณ ก์ารประเมนิการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทั
จดทะเบยีนไทยของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย 
( O ) และหลักเกณ ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการ
มาตร านกลางของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเท อาเ ียน 
(A EA    ) โดยได้ก�าหนด
ให้มีการประเมินปีละ 1 ครั้ง และแบ่งการประเมินออกเป็น 
2 รูปแบบ ประกอบด้วย การประเมินผลของคณะกรรมการ
ชดุย่อยทัง้คณะ และการประเมนิผลของคณะกรรมการชดุย่อย
รายบคุคล (ประเมนิตนเอง) เพือ่เป็นการประเมนิประสิทธภิาพ
ในการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

กระบวนการในการประเมินผล
1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าและทบทวน

ปรบัปรงุแบบประเมนิผลตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ
แนวทางการด�าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย 

2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยจัดส่งแบบ
ประเมินผลให้คณะกรรมการชุดย่อยด�าเนินการประเมิน

3) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยรวบรวม
แบบประเมินผล สรุปผลการประเมินการป ิบัติงานของ
คณะกรรมการชดุย่อย และรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการ
ชุดย่อย

4) คณะกรรมการชุดย ่อยน�าผลประเมิน
มาวเิคราะห์และก�าหนดแนวทางพั นาปรบัปรงุการด�าเนนิงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้น

5) เลขานุการคณะกรรมการธนาคารรายงาน
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคาร 

ะกรรมการ ด ่
ผลการประ มน ะกรรมการ ด ่

ประ มน ั ะ ประ มน น

1. คณะกรรมการบริหาร 100.0 98.3

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 99.0 99.6

3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 98.8 99.0

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 97.4 97.2

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 98.6 94.1

6. คณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ 100.0 99.2

7. คณะกรรมการอิสระ 97.6 98.5

ทั้งนี้ ธนาคารได้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการธนาคาร และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย 
ให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการป ิบัติงานในหน้าที่ ปญหา อุปสรรคต่างๆ และ
น�าผลประเมนิมาวเิคราะห์การป บิตัหิน้าทีข่องกรรมการธนาคาร รวมถงความเหมาะสมขององค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร 
ตลอดจนน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง และพั นาการด�าเนินงานต่อไป

3.10  คณะกรรมการธนาคารก�ากับดูแลให้กรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ลักษณะ 
การประกอบธรุกจิและก หมายทีเ่กีย่วข้องกับการประกอบธรุกิจของธนาคาร โดยทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ จะจัดให้
มีการป มนิเท  เพื่อน�าเสนอให้กรรมการใหม่ได้รับทราบข้อมูลส�าคัญของธนาคาร อาทิ แผนธุรกิจของธนาคาร ผลิตภัณ ์และ
บริการ โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร ตลอดจนประเด็นก หมายส�าคัญท่ีควรทราบ ส�าหรับการป ิบัติหน้าท่ี 
ของกรรมการธนาคารและใน านะของกรรมการบริษทัจดทะเบยีน โดยในปี 2561 ธนาคารได้มกีารจดัป มนเิท ให้แก่กรรมการใหม่ 
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จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเอกนติ ินติทิณั ป์ระภา  นอกจากนี้ 
ในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี ธนาคารจัดให้กรรมการและ
ผู้บริหารจากทั่วประเท  รวมทั้งสาขาต่างประเท  มาร่วม
สัมมนาเกี่ยวกับยุทธ าสตร์ของธนาคาร เพ่ือร่วมกันผลักดัน
ให้ธนาคารบรรลุเปาหมายตามยุทธ าสตร์ที่วางไว้

การ ฐ นิเท กรร การ ่
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และเลขานกุารคณะกรรมการ

ธนาคาร ได้น�าเสนอข้อมูลที่ส�าคัญ ดังนี้
1) ยุทธ าสตร์และการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

1.1)   
1.2)  

2) ข้อมูลที่ส�าคัญส�าหรับกรรมการธนาคาร
2.1) โครงสร้างของคณะกรรมการธนาคารและ

คณะกรรมการชุดย่อย
2.2) คณุสมบตัแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ

ธนาคาร
2.3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
2.4) แนวป บิตัใินการประชมุของกรรมการธนาคาร
2.5) การแจ้งข้อมูลของกรรมการธนาคารและ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.6) การถือหรือการ ื้ อขายหลักทรัพย ์ที่มี

ผลกระทบต่อคุณสมบัติกรรมการธนาคาร
2.7) แนวทางการป ิบัติของกรรมการธนาคาร 

(   O )
3)  

3.1)  
3.2) กระบวนการตรวจเอกสารเพ่ือบรรจเุข้าวาระ

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ธนาคาร
3.11 คณะกรรมการธนาคารส่งเสรมิให้มกีารฝกอบรม

และการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร
มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท้ังภาครั และ
เอกชน ทัง้ในประเท และต่างประเท  และจดัหลกัสตูรตลอดจน
กจิกรรมต่างๆ ให้คณะกรรมการได้มกีาร กษาดงูาน แลกเปล่ียน
องค์ความรู ้และประสบการณ์ด ้านยุทธ าสตร์ธนาคาร 
และด้านเทคโนโลยีที่ส�าคัญ เพื่อน�าเอาองค์ความรู ้และ
เทคโนโลยีทางการเงินและการค้าใหม่ๆ ที่มีความโดดเด่น
มาปรับใช ้ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร เพ่ือให้เกิด
การเปลีย่นแปลงในเชงิรุก สามารถแข่งขนักับคูแ่ข่งในอนาคตได้

การเ ้าอบร องกรร การ
คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาเห็นว่า ประเด็น

เรือ่งความปลอดภยัทางไ เบอร์ เป็นเรือ่งที่ บั อ้น และมคีวามเสีย่ง
ของการคุกคามทางไ เบอร์ ท้ังเรื่องรูปแบบเส้นทางการเงิน 
ไ ล์ถกูเรยีกค่าไถ่ ถกูหลอกให้โอนเงนิ เป็นต้น ง่คณะกรรมการ
ธนาคารเห็นความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องมีการ กษาท�าความ
เข้าใจ

ในปี 2561 ธนาคารได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุ ิ จาก
สถาบัน A    จัดอบรมหลักสูตร 

,  R    R    E  
   ปี 2561 ภายในธนาคาร โดยมี

กรรมการธนาคารทุกท่าน เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
ดังนี้

1) นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา
2) นายสมชัย บุญน�า ิริ
3) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
4) นายดิสทัต โหตระกิตย์
5) นายวิชัย อั รัสกร
6) .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
7) พลเอก เทียนชัย รับพร
8) นายปุณณิ ร์ กุนตนาค
9) นายธันวา เลาห ิริวง ์
10) นายผยง รีวณิช
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ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดการอบรมของกรรมการทุกท่านได้ดังนี้

รา หลักสู ร และรน่ รม

1. นายเอกนิติ  นิติทัณ ์ประภา 1.  หลักสูตรประกา นียบัตรชั้นสูงการบริหารภาครั และก หมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 9 
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

2.  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
3.  หลักสูตร     ( ) รุ่นที่ 4 2560  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.  หลักสูตร R        (R )  

รุ่นที่ 8 2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.  หลักสูตร       ( )  

รุ่นที่ 4 2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.  หลักสูตร     ( ) รุ่นที่ 29 2558  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 93 2550  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.  หลักสูตร      ,  

  
9.  หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A   

2. นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย 1.  หลักสูตร R     (R ) รุ่นที่ 16 2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 59 2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตรบริหารทางการเงิน ตามมาตร านธนาคาร ิตี้แบงค์
4.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน

3. นายสมชัย บุญน�า ิริ 1.  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครั ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

2.  หลักสูตร    E    ( E) รุ่นที่ 29 2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตร      ( ) รุ่นที่ 5 2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.  หลักสูตร E    (E ) รุ่นที่ 3 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.  หลักสูตร       ( ) รุ่นที่ 2 2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6.  หลักสูตร R      (R ) รุ่นที่ 21 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7.  หลักสูตร A    (A ) รุ่นที่ 17 2007  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 59 2005  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 2552 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

10.  หลักสูตร ,  R    R    E    
 ปี 2561, A   

รายงาน ร จา 2561166



รา หลักสู ร และรน่ รม

4. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 1.  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
2.  หลักสูตร R     (R ) รุ่นที่ 26 2011  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 102 2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.  หลักสูตร A    (A ) รุ่นที่ 22 2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.  หลักสูตร R      (R ) รุ่นที่ 6 2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.  หลักสูตร     ( ) รุ่นที่ 1 2008  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.  หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A   

5. นายดิสทัต โหตระกิตย์ 1.  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 
2.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 94 2007  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้น�าที่มีวิสัยทั น์ รุ่นที่ 47 2549  

สถาบันพั นาข้าราชการพลเรือน 
4.  หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3 2558  

ส�านักงาน าลรั ธรรมนูญ
5.  หลักสูตรผู้บริหารงานด้านก หมายภาครั ระดับสูง รุ่นที่ 1 2555  

ส�านักงานคณะกรรมการก ษ ีกา
6.  หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพั นาอุดม กษาของชาติ ปี  2553  

สถาบันคลังสมองของชาติ
7.  หลักสูตร A     สาธารณรั ฝรั่งเ ส
8.  หลักสูตร  A   สาธารณรั ฝรั่งเ ส
9.  หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A   

6. นายวิชัย อั รัสกร 1.  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักรภาครั ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22  
วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร

2.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 215 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 2559  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

4.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ ( E ) รุ่นที่ 8 2558 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเ ียน ปี 2556 สถาบันบัณ ิตบริหารธุรกิจ ินทร์แห่ง
จุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( )

6.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12 2554 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

7.  หลักสูตร ,  R    R    E    
 ปี 2561, A   
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รา หลักสู ร และรน่ รม

7. .(พิเ ษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 1.  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
2.  หลักสูตร  A   ( A ) รุ่นที่ 112 2014  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.  หลักสูตร A  A    (AA ) รุ่นที่ 18 2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.  หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 1 2556 ส�านักงาน าลรั ธรรมนูญ
5.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1 2555  

สถาบันวิทยาการพลังงาน
6.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 2552 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย
7.  หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10 2549  

สถาบันพั นาข้าราชการฝายตุลาการ าลยุติธรรม
8.  หลักสูตรการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.)  

รุ่นที่ 5  สถาบันพระปกเกล้า
9.  หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A   

8. พลเอก เทียนชัย  รับพร 1.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 240 2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.  หลักสูตร A  A    (AA ) รุ่นที่ 22 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3.  หลักสูตร E    (E ) รุ่นที่ 3 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4.  หลักสูตร       ( ) รุ่นที่ 2 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5.  หลักสูตร       ( )  
รุ่นที่ 15 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

6.  หลักสูตร    E    ( E) รุ่นที่ 28 2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7.  หลักสูตร     ( ) รุ่นที่ 28 2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

8.  หลักสูตร  A   ( A ) รุ่นที่ 121 2015  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

9.  หลักสูตรความมั่นคง กษา รุ่นที่ 47 วิทยาลัยการทัพบก
10.  หลักสูตร R    ,   A  

    ,  สหรั อเมริกา 
11.  หลักสูตร ,  , E   ,  

  A      ,  สหรั อเมรกิา
12.  หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A   

รายงาน ร จา 2561168



รา หลักสู ร และรน่ รม

9. นายปุณณิ ร์ กุนตนาค 1. หลักสูตร E    (E ) รุ่นที่ 7 2017  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2. หลักสูตร R       (R ) รุ่นที่ 8 2017 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

3. หลักสูตร    E    ( E) รุ่นที่ 27 2016 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

4. หลักสูตร    ( )  รุ่นที่ 113 2009  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

5. หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรั วิสาหกิจและ
องค์การมหาชน สถาบันพั นากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครั  รุ่นที่ 4

6. หลักสูตร     ธนาคาร ิตี้แบงค์
7. หลักสูตร A      2006  
8. หลักสูตร R   R        

   
9. หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A   

10. นายธันวา  เลาห ิริวง ์ 1.  หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร
2.  หลักสูตร       ( ) รุ่นที่ 2 2017 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3.  หลักสูตร       ( ) รุ่นที่ 2 2016  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
4.  หลักสูตร A  A    (AA ) รุ่นที่ 20 2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5.  หลักสูตร E    (E ) รุ่นที่ 1 2015  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
6.  หลักสูตร    E    ( E) รุ่นที่ 22 2014 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
7.  หลักสูตร   -   ( ) รุ่นที่ 10 2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 43 2004  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
9.      ปี 2001
10. EA     ปี 1998
11.  หลักสูตรประกา นียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมส�าหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธส.)  

รุน่ท่ี 4 2559 กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
12.  หลักสูตร ,  R    R    E    

 ปี 2561, A    

11. นางแพตริเ ีย มงคลวนิช 1.  หลักสูตร  E     - E    
สถาบันเ รษ กิจอนาคตและธรรมาภิบาลอินเทอร์เน็ต

2.  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 26 2561 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

12. นายผยง  รีวณิช 1.  หลักสูตร    ( ) รุ่นที่ 223 2016  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2.  หลักสูตร ,  R    R    E    
 ปี 2561, A   
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3.12 เพื่อให้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถงข้อมูล
ที่จ�าเป็น คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้ง นายนิรุ  มณีพันธ์ 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับ
ก เกณ ์และก หมาย ่งเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านก หมายและมีประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการบริษัท 
ให้ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ได้
เปดเผยไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 99

3.13 ข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 31. ก�าหนดให้
คณะกรรมการธนาคารต้องประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยในปี 2561 คณะกรรมการธนาคารได้มีนโยบายก�าหนด
วนัประชมุทุกวนัพธุ สปัดาห์ท่ี 2 และ 4 ของทกุเดอืน นอกจากนี้ 
ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการธนาคารจัดให้มี
ก�าหนดการและวาระมาตร านส�าหรบัการประชมุคณะกรรมการ
ทั้งปีไว้เป็นการล่วงหน้าทุกปี โดยมีการเผยแพร่ก�าหนด
การประชมุล่วงหน้าผ่านทางอินทราเนต็ของธนาคาร และแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบก�าหนดการประชุมดังกล่าว เพ่ือให้
กรรมการสามารถจดัเวลาและเข้าร่วมประชมุได้ ท้ังน้ี ทีป่ระชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 25 (ปี 2561) ได้อนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของธนาคาร โดยเพ่ิมเติมข้อ 32 1. ก�าหนดให้
การประชุมคณะกรรมการธนาคาร มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณ ์ที่ก�าหนด 
่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 

โดยท่ีผ่านมา ธนาคารยงัไม่เคยมกีารจดัประชมุคณะกรรมการ
ธนาคารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส�าหรับรายละเอียดจ�านวนครั้ง
ของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน
ในปี 2561 ธนาคารได้เปดเผยไว ้ในหัวข ้อการประชุม
คณะกรรมการ หน้า 100 ทัง้นี ้คณะกรรมการชดุย่อยทีเ่กีย่วข้อง
ในวาระใด จะท�าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็น
และเสนอแนะ ก่อนน�าเสนอประธานกรรมการเป็นผู้อนุมัติ
การบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความรอบคอบ และ
การบริหารความเสี่ยงในทุกด้านที่อาจมีข้นด้วย นอกจากนี้ 
คณะกรรมการธนาคารมีนโยบายให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่เชญิ
ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม เพ่ือให้สารสนเท เพ่ิมเติม
ใน านะผู้ที่เกี่ยวข้องกับปญหาโดยตรง ส�าหรับการส่งหนังสือ
เชิญประชุมไปยังกรรมการ ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 30. 
ก�าหนดระยเวลาให้ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่
กรณีจ�าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของธนาคาร 
จะแจ ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและก�าหนดวันประชุม
ให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยที่ผ ่านมา ธนาคารน�าส่งหนังสือ
เชิญประชุมไปยังกรรมการได้ตามเวลาที่ก�าหนด

3.14 คณะกรรมการมนีโยบายให้กรรมการอิสระ
มีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันตามความจ�าเป็นในรูปแบบ
องค์คณะ เพื่ออภิปรายปญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่

ในความสนใจ โดยในปี 2561 มกีารประชมุคณะกรรมการอสิระ 
จ�านวน 4 ครัง้ และมกีารประชมุคณะกรรมการโดยไม่มฝีายจัดการ
ร่วมด้วย จ�านวน 9 ครั้ง โดยได้แจ้งให้กรรมการผู้จัดการใหญ่
ทราบถงผลการประชุมด้วย

3.15 ธนาคารได้มกีารเสนอค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกรูปแบบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจ�าทุกปี 
ได้แก่ ค่าตอบแทนใน านะกรรมการธนาคาร ค่าตอบแทน
ประจ�าต�าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม และเงินบ�าเหน็จกรรมการ 
โดยไม่มกีารให้สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ง่คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน ท�าหน้าที่ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ 
โดยพิจารณาถงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระ
ความรับผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการเงนิของธนาคาร 
เทยีบเคยีงได้กบับรษิทัในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกัน โดยได้เปดเผย
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 101

ลัก ิบัติ  สรร า ละ ั นาผ้บริ ารระดับ
สง ละการบริ ารบ ลากร (     

 )
4.1 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให ้

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมกีารก�าหนดความรู้ 
ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และคุณลักษณะบุคคล 
ทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงู 
ทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ปาหมาย โดยธนาคารได้
เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว้ในหัวข้อการสรรหา
และแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด หน้า 143

4.2 ก บัตรคณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารไว้ประการ
หนง่ว่า ก�ากบัดแูลให้มแีผนสบืทอดต�าแหน่ง (  ) 
และแผนพั นาผู ้บริหารระดับสูง ให ้มีความรู ้ ทักษะ 
ประสบการณ์ และคณุลกัษณะทีจ่�าเป็นต่อการขบัเคลือ่นองค์กร
ไปสูเ่ปาหมาย รวมท้ังก�ากบัดแูลให้มกีารประเมินผลการป บัิติ
งานของผูจ้ดัการใหญ่และผูบ้รหิารระดบัสงูทีม่ปีระสทิธผิลเป็น
ประจ�าทุกปี มีโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัวั นธรรม
องค์กรที่ค�านงถงความเสี่ยง มีระบบการก�าหนดค่าตอบแทน
แก่ผู้บริหารระดับสูงท่ีรอบคอบ โปร่งใส สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและผลการป ิบัติงานท่ีสอดคล้องกับ
ผลประกอบการของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย
ธนาคารได้เปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการสรรหาไว้ในหัวข้อ
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงสุด 
หน้า 140

รายงาน ร จา 2561170



การ ดัท�า ผนสบทอดต�า น่ง (  )
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค ่าตอบแทนเป ็นผู ้ รับผิดชอบเ ร่ือง
ความต่อเนื่องในการบริหารและพั นาแผนสืบทอดต�าแหน่ง 
เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารมีการวางแผน สรรหา คัดเลือก และ
เตรยีมความพร้อมของผูบ้รหิารแต่ละระดบั ง่เป็นต�าแหน่งงาน
ที่ส�าคัญ (  ) โดยธนาคารได้มีการน�าไปป ิบัติ
อย่างมปีระสทิธผิล มกีารเตรยีมความพร้อมของผูท้ีจ่ะมาด�ารง
ต�าแหน่งผู้บริหาร หรือผู้จัดการ (  ) ผ่าน 

  ในการฝกอบรมและพั นา ักยภาพท่ี
เหมาะสม เพือ่ใช้ในการก�าหนดเส้นทางความก้าวหน้า (  

 R ) และเพ่ือให้   สามารถ
สืบทอดต�าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนงานและ
หลกัเกณ ใ์นการคดัเลือก  อย่างชดัเจน ครอบคลมุ
ผู้บริหารในระดับต่างๆ คือ

1) ระดบักรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารป บัิติ
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตร านส�าหรับกรรมการและ
พนักงานรั วสิาหกจิ พ. . 2518 และมีกระบวนการในการสรรหา
และคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกา รับสมัครจาก
ผู้บริหารภายใน และเปดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่มีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ 
และมีวิสัยทั น์ สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคลท่ีเหมาะสม 
โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

2) ระดับสายงาน และกลุ ่มงาน ธนาคาร
ประเมินผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จาก   โดย
ขอความคดิเหน็ไปยงัผูบ้รหิารสายงานและให้ผูบ้รหิารสายงาน 
น�าเสนอผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น  ของแต่ละ
สายงาน โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พิจารณาเห็นชอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคดัเลอืกบคุคลที่
เหมาะสม

3) ระดับฝายงาน ธนาคารเตรียมความพร้อม
ของบคุลากร โดยการจดัท�าแผนทดแทนต�าแหน่ง (  

) โดยแต่ละหน่วยงานจะน�าเสนอข้อมลูของผูท่ี้มคีณุสมบัติ
เหมาะสมเป็น  ต่อผู้บริหารกลุ่มงาน และผู้บริหาร
สายงาน เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
รวมไปถงได้มีการวางแผนพั นารายบุคคลที่ชัดเจน หลังจาก
นัน้  จะเข้าสูก่ระบวนการสรรหาคดัเลอืกตามหลกัเกณ ์
ที่ธนาคารก�าหนด เพื่อทดแทนต�าแหน่งงานที่ว่าง 

4) ระดับส�านักงานเขต และส�านักงานธุรกิจ 
ธนาคารเตรียมความพร้อมของผู้จัดการส�านักงานเขต และ
ผูจ้ดัการส�านกังานธรุกจิ โดยด�าเนนิการในลกัษณะ  

 ่งคณะกรรมการพนักงานของสายงาน จะร่วมกัน
พิจารณาหลักเกณ ์การคัดเลือกพนักงาน มีกระบวนการสอบ

ข้อเขียน การประเมินเพ่ือคัดสรร (A  ) 
ประเมินความเหมาะสมและความพร้อมในการด�ารงต�าแหน่ง
จากผูบ้งัคับบญัชา 2 ระดับ และจะพิจารณาคดัเลอืกในจ�านวน
ที่เหมาะสมตาม   และแผนการขยายธุรกิจใน
อนาคต โดยจะพิจารณาทบทวนการด�าเนนิการจดัท�า  

 ทุกปี
5) ระดับสาขา ธนาคารเตรียมความพร้อม

ของบุคลากรระดับผู้จัดการสาขา โดยด�าเนินการในลักษณะ 
  เช่นกนั ง่คณะกรรมการพนักงานของสายงาน

เครือข่าย  จะร่วมกันพิจารณาหลักเกณ ์การคัดเลือก
พนักงาน มีกระบวนการสอบข้อเขียน การประเมินเพื่อคัดสรร 
(A  ) ประเมนิความเหมาะสมและความพร้อม
ในการด�ารงต�าแหน่งจากผู ้บังคับบัญชา 2 ระดับ และ
จะพิจารณาคดัเลอืกในจ�านวนท่ีเหมาะสม ตาม   
และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต โดยจะพิจารณาทบทวน
การด�าเนินการจัดท�า   ทุกปี

นอกจากนั้น ธนาคารได้คัดสรรและสร้างกลุ่ม
พนักงานที่มี ักยภาพ คือ กลุ่มนักเรียนทุนของธนาคารและ
พนักงานกลุ่ม    E  เพื่อพั นา
ผู้บริหารรุ ่นใหม่ รวมทั้งปองกันไม่ให้เกิดความขาดแคลน
บุคลากรที่มี ักยภาพสูงที่จะมาด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารองค์กร
ในอนาคตต่อไป

4.3 คณะกรรมการธนาคารส่งเสริมสนับสนุนให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงได้รับการอบรม
และพั นา เพื่อเพ่ิมพูนความรู ้และประสบการณ์ที่ เป ็น
ประโยชน์ต่อการป บิติังาน โดยธนาคารได้เปดเผยรายละเอยีด
การเข้าร่วมอบรมของกรรมการในปีทีผ่่านมา ไว้ในหลกัป บิตั ิ3 
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (   
E ) หัวข้อการเข้าอบรมของกรรมการ หน้า 165

4.4 การด�ารงต�าแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร 
ธนาคารได้ให้ความส�าคัญ และก�าหนดนโยบายและวิธีป ิบัติ
อย่างชัดเจน ท้ังประเภทของต�าแหน่งกรรมการและจ�านวน
บรษิทัทีส่ามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้ โดยต้องผ่านความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการธนาคารก่อน และต้องเปดเผยข้อมูลใน
แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู ้บริหาร
ตามแบบและหลักเกณ ์ที่ธนาคารก�าหนด

4.5 ธนาคารได้เปดเผยเกี่ยวกับค่าตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ หน้า 107 
ธนาคารมกีารบริหารค่าตอบแทนทีส่อดคล้องกบัผลการด�าเนนิงาน
ของธนาคารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และมีการวัดผลการ
ป ิบัติงานตามบาลาน ์สกอร์การ์ด (  ) 
โดยปจจบุนัธนาคารมรีะบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลในลกัษณะ 

  O  ( O) มีการพั นา

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 171



ระบบการบริหารผลการป ิ บัติ งานผ ่านการวางแผน 
ตดิตาม ประเมนิผล ให้ตอบสนองกบัแนวทางการด�าเนนิธรุกจิ
ของธนาคาร และเช่ือมโยงไปสู่การจ่ายผลตอบแทน ทัง้ระยะสัน้
และระยะยาวที่สอดคล้องกับลักษณะงานและความสามารถ
ของฝายจัดการ รวมถงพนักงานท้ังองค์กร ท้ังนี้ ธนาคาร
มกีารก�าหนดกระบวนการ วธิกีาร และขัน้ตอนการประเมนิผลงาน
ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้อย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียด
ตามทีเ่ปดเผยไว้ในหวัข้อโครงสร้างการจดัการ หน้า 104

4.6 คณะกรรมการธนาคารสนบัสนนุให้มกีารบรหิาร
ทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับทิ ทางและกลยุทธ์ธนาคาร 
พนักงานทุกระดับมีความรู้ความสามารถ รวมถงแรงจูงใจ
ที่เหมาะสม ได้รับการป ิบัติอย่างเป็นธรรม รวมถงธนาคาร
มีการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ เพื่อดูแลให้พนักงานมี
การออมอย่างเพียงพอส�าหรับรองรับการเกษียณ

ลกั บิตั ิ  ส่งเสริ นวตักรร ละการ ระกอบ
รกิ อย่าง วา รับผิด อบ (    

 )
5.1 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญ

กับการสร้างวั นธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
และดแูลให้ฝายจัดการน�าไปเป็นส่วนหนง่ในการทบทวนยทุธ าสตร์
ธนาคาร การวางแผนพั นาปรับปรุงการด�าเนินงาน ส่งเสริม
การสร้างนวตักรรม เพือ่เพิม่คุณค่าให้กจิการตามสภาพปจจยัแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอยู ่เสมอ รวมถงการออกแบบและพั นา
ผลิตภัณ ์และบริการของธนาคาร รวมท้ังการร่วมมือกับคู่ค้า 
อาทิ

- ธนาคารมีพันธกิจในการพั นานวัตกรรม
ทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ และก้าวสู่ธนาคาร
แห่งอนาคต (  ) สนองนโยบาย  4.0 
ของรั บาล จงได้มีความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยจะร่วมกัน
วจัิยพั นานวตักรรม ผลกัดนั E   เพือ่ต่อยอดการให้บรกิาร
ทางการเงินผ่านระบบ    ใน
อนาคต อาทิ   A  และ   
รวมถงการร่วมกันพั นานวัตกรรมด้านการเงินต่างๆ และ
พั นา   A  เชือ่มโยงทกุมติกิารใช้ชวิีต
ยุคดิจิทัลในรั้วมหาวิทยาลัย เช ่น การเลือกวิชาเรียน 
ลงทะเบยีนเรยีน ดตูารางเรียน ตารางสอบ และรายช่ือเพือ่นร่วมชัน้ 
เป็นต้น

- ธนาคารได้ รับภารกิจในการขับเคล่ือน
นโยบาย  -  ของรั บาล รวมถงการสร้าง
สังคมไร้เงินสด ตลอดจนการบ่มเพาะและสนับสนุนธุรกิจ
สตาร์ทอัพขนาดกลางและขนาดเล็ก จงได้น�าภารกิจที่ได้รับ
มาสร้างเป็นราก านที่แข็งแกร่ง โดยมีความร่วมมือกับบริษัท 

   ่งเป็นบริษัทผู้พั นานวัตกรรมทางการเงิน
และการพั นาธรุกจิสตาร์ทอพัระดบัโลก และมเีครอืข่ายบริษทั
ชัน้น�าต่างๆ ของโลกเป็นสมาชกิ โดยธนาคารได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ
แบบ  A  :  ( ) 
E   :  (  ) 
ของ    สาขาประเท สิงคโปร์ เพือ่ร่วมกนัค้นหา 
คดัสรร และพั นาผูป้ระกอบการสตาร์ทอพัท้ังในระดบัประเท
และระดับนานาชาติ มาท�างานร่วมกันกับธนาคาร และลูกค้า
ของธนาคาร

- ธนาคารได ้ประกา ยุทธ าสตร ์ดิจิทัล
สูก่ารเป็น   ธนาคารแรกในประเท ไทย โดยมุ่ง
พั นานวัตกรรมการช�าระเงิน เพื่อตอบสนองนโยบาย  
E  และ  -  ของภาครั  รวมถง
ส่งเสริมการท�าธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

5.2 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคัญ
กับการก�ากับดูแลการบริหารจัดการองค์กรให้ต้องมีการผสาน
ประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทุกฝายอย่างสมดุลเหมาะสม 
และได้ก�าหนดเป็นข้อป บัิตอิยูใ่นนโยบายการก�ากบัดแูลกิจการ
ทีค่ณะกรรมการธนาคารได้อนมุตัไิว้ นอกจากนี ้เพือ่ให้การป บิตัิ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของธนาคารเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน พร้อมท้ังให้พนักงานและบุคคลท่ัวไปได้รับทราบถง
ช่องทางการแสดงความคดิเหน็และมส่ีวนร่วมต่อการด�าเนนิงาน
ของธนาคาร ธนาคารจงได้จัดท�าคูม่อืบทบาทและการมส่ีวนร่วม
ของผู ้มีส ่วนได ้ส ่วนเสีย และประกา ใช ้ทั่วทั้งองค ์กร 
เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ท้ังนี้ ธนาคารได้เปดเผยถง
การป ิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝายไว้ในหัวข้อการค�านงถง
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หน้า 152

5.3 คณะกรรมการธนาคารอนุมัตินโยบาย
ด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพือ่เป็นการประกา
เจตนารมณ์ที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทั น์   ที่มุ่งมั่น
พั นา ักยภาพของบุคลากร สร้างการบริการท่ีมีคุณค่า
เพือ่สนบัสนนุการเตบิโตและความมัง่คัง่แก่ลกูค้า สร้างคณุภาพ
ที่ดีข้นแก่สังคม โดยธนาคารได้เผยแพร่นโยบายด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้บนเว็บไ ต์ของธนาคาร 
่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้

ลกั บิตั ิ  ด ล ้ ระบบการบริ าร วา เสยง
ละการ วบ าย นทเ าะส  (   

    )
6.1 คณะกรรมการธนาคารตระหนักดีว ่ า 

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน�าขนาดใหญ่ของประเท  
่งให้ความส�าคัญต่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยได้ก�าหนด

รายงาน ร จา 2561172



โครงสร้าง นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยง
ไว้อย่างชัดเจน มกีารก�าหนดกรอบการก�ากบัดแูลความเสีย่งทีด่ี 
เพ่ือรองรบัการด�าเนนิธรุกจิของธนาคารตามทิ ทางและเปาหมาย
ที่ก�าหนด โดยมีรายละเอียดตามที่ได้เปดเผยไว้ในหัวข้อปจจัย
ความเสี่ยง หน้า 119

6.2 คณะกรรมการธนาคารได ้ก�าหนดและ
ทบทวนนโยบาย แนวทาง และแผนงานระยะสั้นระยะยาว 
ได้แก่ แผนยุทธ าสตร์ด้านบรรษัทภิบาล ปี 2560-2564 และ
มีการปลูกฝงวั นธรรมองค์กรที่ค�านงถงความเสี่ยง (R  

) ่งปี 2561 ได้เห็นชอบให้ด�าเนินโครงการกรุงไทย
คุณธรรม และตั้งเปาหมายให้เป็นองค์กรที่ได้รับการยกย่อง
ในด้านธรรมาภิบาลและความโปร่งใส

6.3 คณะกรรมการธนาคารได้อนุมัตินโยบาย
ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน ่งได้มีการปรับปรุง
เป็นระยะๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ปล่ียนแปลงไป โดยธนาคารได้ประกา
ใช้นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน ฉบับล่าสุด 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 โดยธนาคารได้เผยแพร่บนเว็บไ ต์
ของธนาคาร ่งผู ้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ 

. . .  โดยคลิกเข้าที่เมนู ก�ากับดูแลกิจการ  เลือก 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  และเลือก นโยบาย

ต่อต้านการรับ-ให้สินบนและคอร์รัปชัน

6.4 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคาร
มีการด�าเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันในเชิงรุก ก�าหนดให้มีคู่มือท่ีเป็นแนวทาง
ป บิตัเิพือ่เป็นเชงิปองกนัการกระท�าผดิก หมายและก เกณ ์
ของทางการ โดยในปี 2561 ธนาคารได้มีการออกคู ่มือ 
(1) การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (2) บทบาทและการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (3) การปองกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ และ (4) การปองกนัการรบั การให้สนิบน และ
การทจุรติคอร์รปัชนั โดยได้ประกา ใช้คู่มอืท้ัง 4 ฉบับ พร้อมกนั
ในวันเดียวกัน คือ วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยธนาคารได้
เผยแพร่บนเว็บไ ต์ของธนาคาร ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าไป
ดาวน์โหลดได้

6.5 คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดนโยบาย
การแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด (   ) และ
ได้เปดโอกาสให้ผู ้ใดที่พบเห็นการกระท�าผิดของกรรมการ 
ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างของธนาคาร หรือพนักงานบริษัทใน
เครือ ไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทุจริต ผิดก หมาย ผิดระเบียบ
ธนาคาร หรือก เกณ ์ของหน่วยงานก�ากับภายอกต่างๆ 
สามารถแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางตามท่ีก�าหนดไว้ นอกจากนี้ 
สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมาที่ประธานกรรมการธนาคาร
ผ่านทางอีเมล . .  ทั้งนี้ รายชื่อของ
ผูแ้จ้งเบาะแสจะถกูเกบ็ไว้เป็นความลบั และได้รบัการคุม้ครอง
ท้ังระหว่างการด�าเนนิการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีได้เปดเผยไว้ในหัวข้อการแจ้งเบาะแส
หรือข้อร้องเรียน หน้า 155

6.6 คณะกรรมการธนาคารให้ความส�าคญัในการ
ก�ากบัดแูลการบรหิารจดัการบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมและให้มี
การด�าเนนิการตามนโยบายอย่างเคร่งครดั โดยได้เปดเผยไว้ใน
หัวข้อการก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม หน้า 143

ลกั บิตั ิ  รกั า วา น่าเ อ อทางการเงนิ ละ
การเ ดเผย อ้ ล (     )

7.1 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายและสนบัสนนุ
ให้ธนาคารมีการเปดเผยข้อมูลของธนาคารสอดคล้องกับ
ก หมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตร านที่ส�าคัญต่างๆ 
โดยธนาคารได้มีการป ิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด โดยมี
รายละเอียดตามที่ได้เปดเผยไว้ในหัวข้อการเปดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส หน้า 156 นอกจากนี ้ธนาคารได้มีการจัดท�าคูมื่อ
การเปดเผยข้อมูลและความโปร่งใส ประกา ใช้เมื่อวันที ่
22 มิถุนายน 2561 เพื่อให้เป็นแนวทางป ิบัติ และถือใช้เป็น
มาตร านเดยีวกนัส�าหรบัพนกังานทุกระดบั ทุกส่วนงาน ท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยได้เผยแพร่บนเว็บไ ต์
ของธนาคาร ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 173



7.2 คณะกรรมการธนาคารก�ากบัดแูลให้ธนาคาร
มกีารเปดเผยข้อมลูเกีย่วกบั านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ตามหลักเกณ ์หน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โดยน�าส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีตาม
หลกัเกณ แ์ละภายในเวลาทีก่�าหนด และเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาอังก ษผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไ ต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และเว็บไ ต์ของธนาคาร 
เพ่ือให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน ทั้งน้ี ธนาคารให้
ความส�าคัญในการจัดท�างบการเงินให้ถูกต้องตามมาตร าน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
และถือป ิบัติอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ งบการเงินของธนาคาร
ได้รบัการรับรองโดยไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชี และไม่เคยมี
ประวัติถูกส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์สั่งให้แก้ไขงบการเงิน ตลอดจนไม่เคยน�าส่ง
รายงานทางการเงนิล่าช้า

7.3 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคาร
มีการจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝายจัดการ โดย
อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ านะการเงิน ผลการด�าเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ ตลอดจนปจจัยที่เป็นสาเหตุหรือ
มีผลต่อ านะการเงินและผลการด�าเนินงานของธนาคาร 
และเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองัก ษผ่านระบบข่าว
อเิลก็ทรอนกิส์บนเวบ็ไ ต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทย 
และเว็บไ ต ์ของธนาคาร เ พ่ือให ้ผู ้ลงทุนได ้ รับทราบ
โดยเท่าเทียมกัน

7.4 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคาร
จัดท�ารายงานการป ิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
เป็นประจ�าทกุปี โดยได้เปดเผยไว้ในหวัข้อการก�ากบัดแูลกจิการ
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี และรายงานประจ�าปี 
่งได้เผยแพร่ผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไ ต์ของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย และเว็บไ ต์ของธนาคาร 
เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบโดยเท่าเทียมกัน

7.5 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคาร
จัดท�ารายงานความยัง่ยนื โดยธนาคารได้จัดท�ารายงานความย่ังยนื
เพื่อเปดเผยแนวทางการด�าเนินงานด้านความย่ังยืนใน 3 มิต ิ
คือ เ รษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ได้รบัรูเ้ป็นประจ�าทกุปี ตัง้แต่ปี 2549 จนถงปจจบุนั โดยรายงาน
ความยั่งยืนฉบับปี 2560 เป็นปีแรกท่ีธนาคารได้มาตร าน 

 R   ฉบับ  มาใช้เป็นกรอบ
ในการเปดเผยข้อมลูการด�าเนนิงานของธนาคารในระดบั  
ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนของธนาคารต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2560 โดยธนาคารได้น�าส่ง
ให้แก่ผู ้ถือหุ ้นของธนาคาร รวมถงได้เผยแพร่บนเว็บไ ต์
ของธนาคาร ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

7.6 ธนาคารมีหน่วยงานช่ือ ฝายธุรกิจสถาบัน
การเงิน ป ิบัติงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ ่งท�าหน้าที่รับผิดชอบ
ในการให้บริการและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหว
ของธนาคารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องทกุกลุม่ โดยธนาคาร
ได้เปดเผยรายละเอียดไว้ในหัวข้อการเปดเผยข้อมูลและ
ความโปร่งใส หน้า 156

7.7 คณะกรรมการธนาคารมนีโยบายให้ธนาคาร
มีการเปดเผยข้อมูลตามท่ีก หมายก�าหนด และในด้านอื่นๆ 
ตามความเหมาะสมด้วยความโปร่งใส บนหลักความถูกต้อง 
เท่าเทียมกัน และทันเวลา ธนาคารได้มีการจัดท�าคู่มือการเปด
เผยข ้อมูลและความโปร ่งใส โดยประกา ใช ้ เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2561 และเผยแพร่ไว้บนเว็บไ ต์ของธนาคาร ่ง
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้

7.8 เอกสารทุกประเภทท่ีธนาคารได ้น�าส ่ง
ผ่านระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไ ต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเท ไทย ธนาคารจะเผยแพร่เอกสารดังกล่าวท้ังฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังก ษพร้อมกัน บนเว็บไ ต์ของธนาคาร
ด้วยทุกครั้ง

7.9 เว็บไ ต์ของธนาคารได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
ต่างๆ ท้ังด้านการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ ทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคาร 
อาทิ วิสัยทั น์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร ลักษณะการ
ประกอบธุรกิจ รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร งบการเงิน
และรายงานเกี่ยวกับ านะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ท้ังฉบับปจจุบันและของปีก่อนหน้า แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี ที่สามารถ
ดาวน์โหลดได้ ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่ธนาคารน�าเสนอต่อ
นักวิเคราะห์หรือสื่อต่างๆ เป็นต้น รวมถงข้อมูลต่างๆ ตามที่
ระบุไว้ในค�าอธิบายของหลักป ิบัติ 7.6 ของ  

ลัก ิบัติ สนับสนนการ ส่วนร่ว ละการ
สอสารกบัผ้ อ น้ (     

 )
ธนาคารได้เปดเผยการป ิบัติตามหลักป ิบัติ 8 

ไว้แล้วในหวัข้อสทิธขิองผูถ้อืหุ้น หน้า 148 และหัวข้อการป บิตัิ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน หน้า 150
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รา การระห า่ กัน

รา การระห า่ กัน สา ัญ

นอกจากในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.24 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแล้ว รายละเอียดข้อมูลรายการ
ระหว่างกันที่ส�าคัญ ของธนาคารกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง สามารถแสดงได้ดังนี้

รายละเอียดเงินให้สินเชื่อ และภาระผูกพันของธนาคารที่ให้แก่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การ น าะธนา าร

ธัน า ม ธัน า ม

เงนิให้
สินเชื่อ

าร
กพัน

เงนิให้
สินเชื่อ

าร
กพัน

ธนาคาร
ือหุ้น

(รอ้ยล )
กรร การหรอื

้บรหิารร ดับสงรว่ กัน

บริษัทย่อย

บจ.กรุงไทยก หมาย -- -- -- -- 100.00 นายปริญญา พั นภักดี

บจ.รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจ

บริการ

10.16 0.78 9.00 0.96 100.00 นายพูลพั น์ รีเปล่ง

นางสาวอัมพร โชติรัชสกุล

บจ.กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เ อร์วิสเ ส 2,486.61 4.55 2,356.11 4.55 100.00 นายบุญเลิ  สินสมบัติ

นางสาวอัมพร โชติรัชสกุล

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย 0.04 -- 0.03 -- 100.00 -

บจ.กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่ -- -- -- -- 100.00 -

บจ.กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง 20,726.91 1.18 9,825.38 0.98 100.00 นางประราลี รัตน์ประสาทพร

บมจ.บัตรกรุงไทย 0.63 2.13 3,190.59 0.50 49.45 นายปริญญา พั นภักดี

บริษัทร่วม

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 0.68 5.00 0.55 -- 45.00 นายวีระพง ์ ุภเ รษ ์ ักดิ

บจ.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง 0.10 3.72 2,000.12 1.80 49.00 นายป ิเวช สันตะวานนท์

บล.เคที ีมิโก้ 955.20 -- 0.58 -- 50.00 นายพูลพั น์ รีเปล่ง

นายวีระพง ์ ุภเ รษ ์ ักดิ

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต -- -- -- 0.85 50.00 นางประราลี รัตน์ประสาทพร

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์

บจ.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็ก ์ -- -- -- -- 21.13 นายผยง รีวณิช

หน่วย  ล้านบาท
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หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

ธัน า ม ธัน า ม

เงนิให้
สินเชื่อ

าร
กพัน

เงนิให้
สินเชื่อ

าร
กพัน

ธนาคาร
ือหุ้น

(รอ้ยล )
กรร การหรอื

้บรหิารร ดับสงรว่ กัน

บริ ัททเกยว ้อง
 บริ ัทอน  (บริ ัทท นา าร อ ้น 
ตัง ต่ร้อยละ  น )

บมจ.ทิพยประกันภัย 0.51 12.32 0.48 20.89 10.00

บจ.โรงแรมท่าอากา ยานสุวรรณภูมิ - - - - 10.00 นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล

บจ.เมืองใหม่อุตสาหกรรม สระบุรี - - - - 10.00

บมจ.ผลติภัณ อ์าหารกว้างไพ าล 28.93 0.67 - 0.67 12.42

บมจ.แมเนเจอร์ มีเดีย กรุป - 0.29 - 0.29 16.09

บมจ.อัล าเทค อีเลคทรอนิคส์

บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี*
-

9,952.76

-

27.93

-

8,949.19

-

-

30.51

40.49

บริ ัททเกยว ้อง
 ( กรร การร่ว กัน)

บมจ.ไออาร์พี ี 5,400.00 333.47 3,850.00 333.47 - นายเอกนิต ิ นติทิณั ป์ระภา

บมจ.การบินไทย 11.12 - 10.95 - - นายเอกนิต ิ นติทิณั ป์ระภา
นายดิสทัต โหตระกิตย์

บจ.แอดวาน ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 5.07 - 3,005.00 - - นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย

บมจ.ปตท. - 260.92 - 44.67 - นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย
.(พเิ ษ) ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์

นายวิชัย อั รัสกร

การรถไ าขนส่งมวลชนแห่งประเท ไทย 0.01 - 0.03 - - นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย

บมจ.แอดวาน ์ อินโ ร์ เ อร์วิส   0.02 - 0.02 - - นายไกร ทธิ อุชุกานนท์ชัย

บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุป 0.04 - 0.03 - - นายสมชัย บุญน�า ิริ

บมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม** 1.52 - 124.68 88.19 - นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

การไ าฝายผลิตแห่งประเท ไทย 11,918.81 7,552.19 14,245.74 11,153.13 - นายดิสทัต โหตระกิตย์

บจ.พาเนล พลัส 0.33 - 0.35 - - นายวิชัย อั รัสกร

บจ.พาเนล พลัส เอ็มดีเอ - 59.21 - - - นายวิชัย อั รัสกร

บมจ.ดุสิตธานี 525.70 - - 80.48 - .(พเิ ษ) ดร.กติตพิงษ์ กติยารกัษ์

บมจ.ทีพีบีไอ 213.29 20.04 162.69 22.82 - นายธันวา เลาห ิริวง ์

บมจ.ทีโอที** 11.55 - 11.26 - - นายธันวา เลาห ิริวง ์

บริ ัททเกยว ้อง
 ( ผ้บริ ารระดับสงร่ว กัน)

บมจ.ทางด่วนและรถไ ากรุงเทพ 9,394.78 483.61 5,970.48 533.63 6.85 นายวีระพง ์ ุภเ รษ ์ ักดิ

* ธนาคารได้แสดงรายการเงินให้กู้ยืมและภาระผูกพันของ บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เนื่องจากธนาคารได้ถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตั้งแต่ปี 2561
** ในปี 2561 ไม่ใช่บริษัทที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

รายงาน ร จา 2561176



รายละเอียดยอดคงค้างรวมเงินรับฝาก และรวมเงินกู้ยืม ของธนาคารจากบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร
ธัน า ม ธัน า ม

เงนิรบั าก เงนิให้ก้ยื เงนิรบั าก เงนิให้ก้ยื

บริ ัทย่อย

ยอดคงค้างรวม 3,159 - 3,547 -

บริ ัทร่ว

ยอดคงค้างรวม 2,336 3,800 2,786 4,200

รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายของธนาคารจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร ธัน า ม ธัน า ม

บริ ัทย่อย

รายได้ดอกเบี้ย 957 473

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 18 15

  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 939 458

 รายได้อื่น 814 999

ค่าใช้จ่ายอื่น 6,695 6,820

ก�าไรจากการด�าเนินงาน (4,942) (5,363)
บริ ัทร่ว

รายได้ดอกเบี้ย 40 21

 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 166 181

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (126) (160)

 รายได้อื่น 2,455 2,558

ค่าใช้จ่ายอื่น 305 257

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 2,024 2,141
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น า การกาหนดรา าระห า่ กัน

เพือ่เป็นการปองกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจจะ
เกิดข้นจากการท�ารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ธนาคารได้
ก�าหนดให้ใช้ราคาตลาดหรือราคายตุธิรรมในการท�าธรุกรรมทุก
ประเภท ยกเว้นมีก เกณ ์ของสถาบันก�ากับก�าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ก็จะถือให้เป็นไปตามก เกณ ์ดังกล่าว

ามจา ปนและสม ห สมผล รา การ
ระห า่ กัน

รายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่กดิขน้ในปี 
2561 เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของธนาคาร และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
เช่นเดียวกับรายการที่ธนาคารกระท�ากับบุคคลภายนอก 
โดยรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดข้นนั้น 
มีความจ�าเป็นเพื่อการด�าเนินธุรกิจและสนับสนุนการด�าเนิน
ธุรกิจ โดยธนาคารได้พิจารณารายการระหว่างกันของธนาคาร
หรอืบรษิทัย่อย กบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ของธนาคารหรอืบรษิทัย่อยแล้ว เห็นว่ารายการดงักล่าวเป็นไป
ตามลกัษณะธรุกจิทัว่ไป ง่ธนาคารได้รบัและจ่ายค่าตอบแทน
ในราคาตลาดหรอืราคายตุธิรรม รวมทัง้ธนาคารได้มกีารป บิติั
ตามก เกณ ข์องสถาบนัก�ากับทีเ่กีย่วข้องกบัเรือ่งดังกล่าวและ
เปดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว

มา รการการ นมั การ ารา การระห า่ กัน

ธนาคารได้ให้ความส�าคญัต่อการปองกนัความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์จากการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ี
เกี่ยวโยงกัน โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�ารายการ ธนาคารได้มี
การพิจารณาถงความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ 
ื่อสัตย์ สุจริต สมเหตุสมผล มีความเป็นอิสระ ภายใต้กรอบ

จริยธรรมที่ดี ยดมั่นในจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ และหลัก
บรรษทัภบิาลของธนาคาร และเพือ่ให้เกดิความม่ันใจได้ว่าการ
ท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกล่าว
เป็นไปตามหลกัเกณ ข้์อก�าหนดของสถาบันก�ากบั ธนาคารได้
มอบหมายให้ ฝายก�ากบัการป บัิติตามก เกณ ธ์รุกจิ  ท�าหน้าท่ี
ก�ากับดูแลและตรวจสอบขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการ
ดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณ ์ที่สถาบันก�ากับก�าหนด

ท้ังนี้ หากรายการระหว่างกันหรือรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
รายการใดท่ีสถาบันก�ากบัก�าหนดหรอืธนาคารมีระเบียบป บัิติ
ว่าการท�ารายการน้ันจะต้องได้รบัการอนมุติัจากคณะกรรมการ
ธนาคาร เพื่อปองกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ธนาคารได้ก�าหนดข้อพงป บิตัขิองกรรมการธนาคารในส่วนที่
เกีย่วข้องกบัการอนมุตักิารท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการที่
เกี่ยวโยงกันเอาไว้ ดังนี้

รายงาน ร จา 2561178



1) กรรมการต้องเปดเผยข้อมูลรายการท่ีอาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์หรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการ
ระหว่างกนั ตามข้อก�าหนดของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเท ไทย

2) ห้ามกรรมการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การพิจารณาอนุมัติ และกรณีที่มีการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตามหลักเกณ ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย

3) การให้สินเช่ือหรือลงทุนในกิจการที่กรรมการมี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องจะต้องได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุม
คณะกรรมการธนาคารด้วยมตเิป็นเอกฉนัท์ โดยไม่มกีรรมการ
ผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติด้วย และเพื่อปองกันความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ต้องก�าหนดราคาและเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม
การค้าปกติของธนาคาร และป ิบัติเหมือนลูกค้าทั่วไป

น า หร แน น้มการ ารา การระห า่
กันใน นา

การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันใน
อนาคตของธนาคารหรือบริษัทย่อย มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิด
ข้นตามการด�าเนินธุรกิจทั่วไป หากธนาคารเล็งเห็นว่ารายการ
ทีจ่ะกระท�านัน้ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสุดแก่ธนาคารและผูถ้อืหุ้น 
โดยการท�ารายการเหล่านั้นจะต้องป ิบัติตามข้อก�าหนดของ
สถาบันก�ากับและมาตรการที่ธนาคารได้ก�าหนดขั้นตอน
การอนุมัติการท�ารายการเป็นวิธีป ิบัติไว้ชัดเจน

นอกจากนี้ การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการท่ี
เกีย่วโยงกนัในอนาคต ธนาคารจะยดถอืแนวทางป บิตัเิช่นเดยีวกบั
การท�ารายการกบัลูกค้าทัว่ไป มเีงือ่นไขทางการค้าทีไ่ม่แตกต่าง
ไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภทเดียวกันพงกระท�า
ค่าตอบแทนทีจ่่ายหรอืได้รบัจากการท�ารายการต้องเป็นไปตาม
ราคาตลาดหรือราคายุติธรรม และต้องเปดเผยสารสนเท ท่ี
เกีย่วข้องกบัการท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการท่ีเกีย่วโยงกัน
เหล่านั้นให้ครบถ้วนตามหลักเกณ ์ของสถาบันก�ากับ
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นอกจากนี้ การด�าเนินงานของธนาคารยังสามารถ
สนับสนุนแผนยุทธ าสตร์กระทรวงการคลังข้อที่ 3 คือ การ
สร้างความเข้มแข็งทางเ รษ กิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ท่ี
ธนาคารได้ด�าเนินโครงการ   E  ที่มุ่ง
สนับสนุน  ของประเท ไทยให้มีโอกาสได้เติบโตต่อไป 
เพ่ือเป็นส่วนหน่งในการพั นาประเท ตามแนวทางนโยบาย
ประเท ไทย 4.0 ที่มุ่งสร้างเ รษ กิจดิจิทัล ผ่านการให้ความรู้
ทางด้านการเงิน แผนธุรกิจ และการ 

ในส ่วนของเ ร่ืองการ กษาที่จะเป ็นพ้ืน านพั นา
ทรพัยากรมนษุย์เพือ่พั นาเ รษ กจิของประเท ในอนาคตนัน้ 
ธนาคารได้ด�าเนินโครงการ กรุงไทยสานฝน โรงเรียนดี
ใกล้บ้าน  เพื่อพั นาการ กษา โดยได้ร่วมมือกับกิจการเพื่อ
สังคม  E  พั นาสื่อการเรียนการสอนในวิชา
คณิต าสตร์และวิทยา าสตร์ด้วยระบบ E-  ใน 11 
โรงเรยีน และโครงการ กรงุไทยสานฝนสูบ่ณั ติ  ทีใ่ห้ทนุการ
กษาแก่นกัเรยีน กษาต่อในระดบัมหาวทิยาลยั และสนบัสนนุ

นโยบายของรั บาลตามยุทธ าสตร์ชาติ ข้อที่ 2 ในเรื่องของ
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถงนโยบาย  
4.0 โดยธนาคารได้ก�าหนดชุมชน ักยภาพเป็นชุมชนที่มีความ
ส�าคัญต่อองค์กร ด้วยการใช้ความสามารถพิเ ษขององค์กร 
ด�าเนินโครงการพั นาชุมชนในมิติต่างๆ โดยพิจารณาจาก
นโยบายและยุทธ าสตร์ของธนาคาร ยุทธ าสตร์ชาติ และ
ความสามารถพิเ ษขององค์กรที่ธนาคารเข้าใจลูกค้าต่าง
จังหวัดและลูกค้าภาครั  โดยในรอบปีที่ผ่านมา ธนาคารได้
ด�าเนนิงานสนบัสนนุนโยบายของรั บาลในการพั นาคณุภาพ
ชวีติของประชาชนผ่านการด�าเนนิงานโครงการกองทนุหมูบ้่าน
และชุมชนเมือง เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการ
ลงทนุ ส่งเสรมิและพั นาหมูบ้่านและชมุชนเมอืงให้มขีดีความ
สามารถ เสริมสร้างกระบวนการพ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และกระตุ้นเ รษ กิจในระดับ านราก

นอกจากนี้ ธนาคารให้ความส�าคัญต่อความโปร่งใสตรวจ
สอบได้ ด้วยการเปดเผยข้อมูลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน
ขององค์กร ผ่านการจัดท�ารายงานความยั่งยืน (  

 R ) ตามกรอบการรายงานสากล R  ฉบบั 
 (  R  ) ่งเป็นมาตร าน

ฉบับล่าสุด และสอดคล้องกับแนวทางการรายงานข้อมูลตาม
แบบ 56-1 ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างครบถ้วน 

ทั้งนี้ การด�าเนินงานทั้งหมดของธนาคาร สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นพ้ืน าน
ส�าคัญต่อการพั นาองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ส�าหรับ
รายละเอียดในการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ของธนาคารได้เปดเผยไว้ในเวบ็ไ ต์ของธนาคารท่ี . . .  
โดยคลิกเข้าท่ีเมนู รายงานความย่ังยืน  เลือก รายงาน
ความยั่งยืนประจ�าปี 2561

ธนาคารได้เลง็เห็นถงความส�าคญัในการต่อต้านการทุจรติ
คอร์รปัชัน่ โดยมุ่งม่ันท่ีจะด�าเนนิธรุกจิด้วยความ ือ่สตัย์ สจุรติ 
และมุ่งหมายให้พนักงานของธนาคารป ิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ปรา จากการทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยในปี 2561 
ธนาคารได้มีการยกระดับมาตรการปองกันการคอร์รัปชั่น โดย
ได้มีการก�าหนดเป็นนโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปขั่น (A     ) เพื่อให้
ครอบคลุมถงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังการรับหรือ
การให้สินบน ่งถือเป็นการทุจริตภายในองค์กรที่ผิดก หมาย
และธนาคารไม่สามารถยอมรบัได้อย่างสิน้เชิง (  ) 
โดยนโยบาย  ฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 10 
มกราคม 2562 เป็นต้นไป ่งธนาคารได้เผยแพร่นโยบาย
ดังกล่าวไปยังผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องทางธุรกิจ
ของธนาคารไว้ในเว็บไ ต์ของธนาคารที่ . . .  โดย
คลกิเข้าทีเ่มน ู ก�ากบัดแูลกจิการ  เลอืก นโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี และเลือก นโยบายต่อต้านการรับ-ให้สินบนและ
คอร์รัปชั่น

นอกเหนือจากการป ิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับ-ให้
สนิบนและคอร์รปัชัน่ (A     ) แล้ว
ธนาคารยังป ิบัติตามยุทธ าสตร์ชาติว่าด้วยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ. . 2560-2564) ท่ี
ก�าหนดให้การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพ ติ
มิชอบในภาครั เป ็นหน่งในนโยบายส�าคัญของประเท  
โดยกรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน ร่วมกนัประกา เจตนารมณ์ 
เจตจ�านงสจุรติในการบรหิารงานอย่างมีคณุธรรม เพือ่มุ่งสูก่าร
เป็นองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต  และการด�าเนินโครงการ
กรุงไทยคุณธรรม รวมถงการเข้าร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยน
แนวทางการด�าเนินงานของกลุ่มภาคีเครือข่ายในการต่อต้าน
การทุจริตทั้งภาครั และเอกชน 

ธนาคารได้มีการด�าเนินการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท
ย่อยอย่างใกล้ชดิ และจะประสานงานกบับรษิทัย่อยกรณทีีอ่าจ
มีการด�าเนินการหรือมีประเด็นท่ีเกี่ยวข้องท่ีอาจส่งผลกระทบ
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริง และให้บริษัท
ด�าเนนิการแก้ไข พร้อมทัง้รายงานความคบืหน้าในการด�าเนนิการ
แก้ไขมายังธนาคาร อย่างไรกต็าม ในปีทีผ่่านมา ไม่พบเหตกุารณ์
ทีม่ผีลกระทบต่อความรบัผดิชอบต่อสังคมจากการด�าเนินธรุกจิ
ของบริษัทย่อยของธนาคาร

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 181



•	 รา ลัระดั ประ

รา ัลรั สาหกจด ด่น ประจาป
ด้านการ ปด ผ ้ มูลและ าม ปร่ ใสด ด่น

จากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ 
(สคร.) ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจากการด�าเนินงานของ
ธนาคารในการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม มีการรายงานและเปดเผยข้อมูลสารสนเท ท่ีค�านง
ถงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตร านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับสากล ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ล่ประกา ก ร จากสานัก านป กันและ
ปรา ปรามการ ก น ปป

ธนาคารได้รับโล่ประกา เกียรติคุณดังกล่าวใน านะ
หน่วยงานที่สนับสนุนและประสานงานกับส�านักงาน ปปง. 
เพื่อเฝาระวังปองกันกลุ่มมิจฉาชีพที่มีพ ติการณ์หลอกลวง
ประชาชน (แกงคอลเ ็นเตอร์) เข้าข่ายการกระท�าความผิด
ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ อกเงิน 
จนสามารถบรรเทาความเสียหายให้กับประชาชนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

รา ลั
จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเท ไทย 

( A) ร ่วมกับสถาบันบัณ ิตบริหารธุรกิจ ินทร์แห่ง
จุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั ธนาคารได้รบัรางวลัใน านะสถาบนั
การเงินผู้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจองค์กร
ขนาดกลางและขนาดย่อมให้แข็งแกร่ง ่งเป็น านรากส�าคัญ

ในการขับเคลื่อนธุรกิจและพั นาความเจริญเติบโตทาง
เ รษ กิจ โดยธนาคารได้เสนอรายชื่อลูกค้าชิงรางวัล E  
E  A  ง่มลีกูค้าของธนาคาร 3 รายได้รบัรางวลั
ในประเภทธรุกจิอตุสาหกรรมการผลิต ได้แก่ บรษัิท ยามาโตะ 
อสีเทร์ิน จ�ากดั ประเภทธรุกจิการบรกิาร ได้แก่ บรษิทั เจเคเอน็
โกลบอล มเีดยี จ�ากดั (มหาชน) และประเภทธรุกจิค้าปลกีและ
ค้าส่ง ได้แก่ บริษัท อนด้า เ ร์ส จ�ากัด 

รา ัล

จัดโดย  R   ธนาคาร
ได้รับรางวัลดังกล่าว จ�านวน 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

      2017 - 
     2017 - 

R  -  
    2017 - R  - 

รางวลัดงักล่าวเป็นรางวลัทีม่อบให้กบัสถาบนัการเงนิ
ที่ประสบความส�าเร็จด้านการปริวรรตเงินตราต่างประเท

รา ลัแห่ าม า ูมใจ
ป

รางวัล  
E  E   

A  2018
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ในประเท ไทย ่งได้รับการคัดเลือกจากปริมาณการ ื้อขาย
และการให้ข้อมลูด้านราคา ผ่านระบบ ือ้ขายอตัราแลกเปลีย่น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  R

รา ัล
ประ  

จัดโดย   E  ( E ) ธนาคาร
ได้รบัรางวลัดงักล่าวจากผลการด�าเนนิงานทีโ่ดดเด่นในการท�า
หน้าทีเ่ป็นผูด้แูลสภาพคล่องของตลาด E  ในด้าน 

รา ัลสนั สนนและส่ สรมการ มด ด่น
ประจาป

เนือ่งในงานวนัออมแห่งชาต ิประจ�าปี 2561 จัดโดยกองทุน
การออมแห่งชาต ิ(กอช.) ธนาคารได้รับรางวลัดงักล่าวจากการ
เป็นหน่วยงานของรั ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงาน
ของ กอช. และร่วมขับเคลื่อนการออมของภาคประชาชนตาม
นโยบายของรั บาล 

รา ัล กล่มรา ัล กร
ประก ธรกจ ประ สั ม

จากผลงานภาพยนตร์โ ษณาออนไลน์ชุด  
  คิดก่อนควัก ชะงักก่อนเปย์  ในโครงการ

ประกวดแคมเปญการตลาด ( A  A  2018) ประจ�าปี ครัง้
ท่ี 10 จัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเท ไทย ( A ) 
ธนาคารได้รับรางวัลใน านะแบรนด์ท่ีน�าเสนอแคมเปญการ
ตลาดผ่านความคิดสร้างสรรค์อย่างโดดเด่น และสร้างแรง
บันดาลใจ

รา ลั
ประ รา ลั ูธส าม ด ม

ในกลุ่มพื้นที่ขนาด 850-1,000 ตารางเมตร จัดโดย
วารสารการเงนิธนาคาร จากการออกบธูและจดักจิกรรมทางการ
ตลาดในงานมหกรรมการเงนิ ครัง้ที ่18 (  E  2018)
โดยพิจารณาจากแนวคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค์ 
การออกแบบและ ิลปกรรม ประโยชน์ใช้สอยและการน�าเสนอ
สอดคล้องกับแนวคิดหลักของงาน   
มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง

  
รางวัล 

รั วิสาหกิจดีเด่น  
ประจ�าปี 2561  

ด้านการ 
เปดเผยข้อมูล 

และความโปร่งใส
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รา ัล
รั ประจาป

งานประกวดรางวัลผลงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ 
ภายใต้แนวคดิ    จดัโดยสมาคมโ ษณา
แห ่ งประเท ไทย เ พ่ือสนับสนุน ส ่ ง เส ริม ยกย ่อง 
และให้ก�าลังใจแก่องค์กร บุคลากร และผลงานที่มีคุณภาพ 
รบัผดิชอบต่อจรรยาวชิาชพี ง่ส่งผลให้ประชาชน องค์กรธรุกจิ 
และสังคม เกิดการยอมรับและเห็นถงบทบาทความส�าคัญ
ของการสื่อสารการตลาด ่งธนาคารได้รับรางวัล จ�านวน 
4 ประเภท ดังนี้

   
รางวัล  :    
R  
     

รางวัล  :  
รางวัล  :  -  

   
รางวัล  :    A :   

 
รางวัล  :       

  
รางวัล  :      
  R 

รา ลัรา าน าม ั น ประ ด ด่น ประจา
ป

จากสมาคมบรษิทัจดทะเบยีนไทย โดยมวัีตถปุระสงค์
เพือ่มุง่เน้นในการส่งเสรมิและยกระดบัการจดัท�ารายงานความ
ยั่งยืนให้มีคุณภาพ และมีเนื้อหาที่ได้รับการพั นาให้สมบูรณ์
ตามประเด็นที่ถูกคัดเลือกให้เปดเผยอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

           
  

      
   

     

รางวัล  
   

  
A   

2018
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•	 รา ลัระดั นานา า

รา ัล
ประ

และ ประ

จัดโดยนิตยสาร  A   ประเท สิงคโปร์  
ธนาคารได้รบัรางวลัดงักล่าวจากโครงการสวสัดกิารแห่งรั  และ
บริการออกหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเท  
ผ่านระบบ -  ของกรมบัญชีกลาง ่งมีส่วนช่วยผลักดัน
ประเท เข้าสู่สังคมไร้เงินสด 

รา ลั
ประ

จดัโดยนติยสาร   A  นติยสารธรุกจิการเงนิชัน้
น�าในภูมิภาคเอเชียแป ิ ก ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจาก
ความเป็นเลิ ด้านธรุกรรมผูจ้ดัจ�าหน่ายและจัดการแลกเปลีย่น
พันธบัตร (  ) ในปีงบประมาณ พ. . 2560 
ให้กับส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

รา ลั
ประ

จัดโดยนิตยสาร  A  นิตยสารธุรกิจการเงินชั้น
น�าในภูมิภาคเอเชียแป ิ ก ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวจาก
ธุรกรรมการจัดจ�าหน่าย   ให้แก่บริษัท 
สิงห์ เอสเตท จ�ากัด (มหาชน)

รา ัล ประ

จัดโดยนิตยสาร R A  นิตยสารด้านตลาดเงิน
และตลาดทุนชั้นน�าในภูมิภาคเอเชีย ธนาคารได้รับรางวัล
ดังกล่าวจากธุรกรรมการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้สกุลเงินบาท ให้แก่ 
บริษัท น�้างม 2 พาวเวอร์ จ�ากัด 

รา ลั

จดัโดย A   R  ในเครอืนิตยสาร 
 A  ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวใน านะที่มีผล

การด�าเนินงานโดดเด่นในธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ในด้าน 
R  และด้าน    

รา ลั
จดัโดยนติยสาร    ( ) 

ประเท อังก ษ ธนาคารได้รับรางวัลใน านะท่ีเป็นสถาบัน
การเงนิท่ีเป็นหลักส�าคัญในการขบัเคลือ่นเ รษ กจิของประเท  
โดยการพั นานวตักรรมทางการเงนิให้เข้าถงประชาชนทกุกลุม่ 
และสนบัสนนุนโยบายของรั บาล เช่น โครงการ -   
โครงการ AR   และโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั  
ธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

รา ัล

จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
( O ) ร่วมกบัผูแ้ทนของประเท อืน่ในกลุม่ A EA  ง่ธนาคาร
เป็นหน่งในบริษัทจดทะเบียนไทย จ�านวน 11 บริษัท ที่ได้รับ
ผลการประเมินในระดับ O  50 A EA   ในกลุ่ม 
O  31- 50  รางวัลดังกล่าวจัดข้นเพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของ
บริษัทจดทะเบียนในอาเ ียนท่ีมีการน�าหลักการก�ากับดูแล
กจิการทีด่มีาใช้ในการด�าเนินการธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่สร้าง
ความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก  

รา ลั
ประ

จัดโดยนิตยสาร   O  ประเท
องัก ษ ธนาคารได้รบัรางวลัใน านะสถาบนัการเงนิทีใ่ห้บรกิารด้าน
การค้าต่างประเท อย่างครบวงจรผ่านระบบ   
O  มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยระดับมาตร านสากลและ
มีเครือข ่ายการให้บริการเชื่อมโยงกับธนาคารต่างชาติ
ในทุกภูมิภาคทั่วโลก

รา ลั
จากการประกวด A  2018 เวทีประกวดส�าหรบั

การพั นาเว็บไ ต์อันดับ 1 ของโลก จัดโดย   
A  เพือ่ก�าหนดมาตร านส�าหรับตลาดอนิเทอร์เน็ต และ
การพั นาเวบ็ไ ต์ท่ีดทีีส่ดุใน 96 แวดวงธรุกจิ พจิารณาตดัสนิโดย
คณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญด้านสือ่ออนไลน์ด้วย 7 หลักเกณ ์ 
ประกอบด้วย การออกแบบ ( ) ใช้งานง่าย (E   ) 
การเขยีน ( ) การโต้ตอบ การมีป ิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน 
( ) เทคโนโลยี (   ) นวตักรรม 
( ) และเนือ้หา ( ) 
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รา าน ะกรรมการ ร จส ประจาป
คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุ ิ จ�านวน 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้
1. นายสมชัย  บุญน�า ิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. พลเอก เทียนชัย รับพร   กรรมการตรวจสอบ
3. นายธันวา  เลาห ิริวง ์  กรรมการตรวจสอบ
โดยม ีนายสนัต ิปรวิสิทุธ ิผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุารคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบป ิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในก บัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการธนาคาร ่งสอดคล้องตามแนวป ิบัติที่ดีของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และระเบียบกระทรวงการคลัง  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบให้ความส�าคัญกับการก�าหนดกระบวนการท�างานที่เป็นระบบในเรื่องของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหาร 
ความเสีย่ง และการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ รวมถงให้ความส�าคญักบักระบวนการตรวจสอบภายในทีม่ปีระสทิธภิาพและประสิทธผิล ในการส่งเสรมิ
การสร้างมูลค่าเพิ่มและปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้นกับธนาคาร รวมทั้งมุ่งสู่การเป็น  A  และให้ธนาคารมีความโปร่งใส  
สรุปได้ดังนี้

 ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการควบคุมภายในที่เป็นระบบ ส่งเสริมการป ิบัติงานที่ถูกต้องตั้งแต่แรก โดยผลักดันให้เกิดการบริหาร
จัดการตามแนวคิด     รวมถงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานก�ากับและบริหารความเสี่ยง ตามหลัก , 
R    เพ่ือสร้างกระบวนการก�ากับดูแลที่ดีให้ธนาคาร มีการป ิบัติงานให้เป็นไปตามก หมาย ระเบียบของหน่วยงานก�ากับ  
พร้อมทั้งร่วมกับคณะกรรมการก�ากับการป ิบัติตามก เกณ ์ และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ในการส่งเสริมการป ิบัติงาน 
ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณพนักงาน เพื่อสนับสนุนการป ิบัติตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

 ให้ความส�าคญักบัการป บิตัติามก เกณ แ์ละระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง โดยให้นโยบายการตรวจสอบแบบ  A  ง่เน้นการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามความคาดหวงัของ  และเพือ่ประโยชน์ของธนาคารเป็นหลัก เน้นการตรวจสอบเชิงปองกนัและการให้ค�าแนะน�าเพิม่มลูค่า 
ผ่านการสรุปผลการตรวจสอบที่ครบถ้วน ชัดเจน ตรงประเด็น

 สนบัสนนุให้ธนาคารมแีนวป บิตัใินการต่อต้านทจุรติคอร์รปัชนัอย่างเป็นรปูธรรม เช่น การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมป บัิตขิองภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (     A   A  : A ) และการจัดให้มีกระบวนการ 
การแจ้งเบาะแสการทุจริต (  ) เป็นต้น

 พั นาบุคลากรสายงานตรวจสอบภายใน ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเท  ธุรกรรมท่ีมีความ ับ ้อน 
สนับสนุนให้พนักงานมีคุณวุ ิพิเ ษด้านที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการพั นาวิชาชีพ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร รวมทั้งทิ ทางการปรับตัวเข้าสู่   และบรรลุผลการเป็นที่พ่งและเป็นที่ปรกษา
ให้แก่หน่วยงานรับตรวจ

 ยกระดับการตรวจสอบภายใน โดยมุ่งเน้นความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการป บิตังิานตรวจสอบภายในให้ก้าวทนัต่อการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ สนบัสนนุการน�าเครือ่งมือและระบบเทคโนโลยีสารสนเท มาใช้ประโยชน์ เพือ่เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 22 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยหารือร่วมกับฝายจัดการ ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง มีการรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

การส านรา าน า การ น
สอบทานผลประกอบการรายเดือน สอบทานงบการเงินรายไตรมาส รายงวดบัญชี และประจ�าปีของธนาคาร และงบการเงินรวมของธนาคาร 

และบรษิทัย่อย ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีและผูบ้รหิารสายงานบรหิารการเงนิ มกีารหารอืกบัผูส้อบบญัชอีย่างสม�า่เสมอ โดยไม่มฝีายจดัการเข้าร่วมประชมุ 
ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่ส�าคัญ ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดท�างบการเงิน  
และรายงานทางการเงิน จัดท�าข้นตามข้อก�าหนดของก หมาย และมาตร านบัญชีหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป มีการเปดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  
ครบถ้วน ทันเวลา เชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

การส านรา การ ก กันหร าจม าม ัดแ ้ า ผลประ น 
สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย รวมท้ังรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกรรมนั้นเป็นไปตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ สมเหตุสมผล และประโยชน์สูงสุดของธนาคาร พร้อมท้ังเปดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  
มีความโปร่งใส ไม่มีรายการที่กระทบต่อธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ 
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การส านการ รหาร าม ส
สอบทานการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร และกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนติดตามผลการบริหารความเสี่ยง โดยประชุมร่วมกับเลขานุการ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง อย่างน้อยเดอืนละครัง้ เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบรหิารความเสีย่งของธนาคารด้านต่างๆ มคีวามเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ 
และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การส านประส ธผล ระ การ ม า ใน
สอบทานรายงานการประเมนิผลการควบคมุภายใน ตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ รวมทัง้ตดิตามการจดัท�าระบบการควบคมุภายใน

และการจัดท�าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารมีความเหมาะสมเพียงพอ

การส านการป ั ามก ก
สอบทานการป บิตัติามก เกณ ร่์วมกบัฝายจดัการอย่างสม�า่เสมอ เพือ่ให้ม่ันใจว่าธนาคารได้ป บัิตถิกูต้องตามก หมาย ข้อก�าหนดขององค์กร

ก�ากับดูแล และตามระเบียบป ิบัติงานของธนาคาร รวมทั้งสอบทานความถูกต้องของข้อมูล ่งใช้ประกอบการย่ืนขอต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมป ิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

การกากั ดูแล าน ร จส า ใน
อนุมัติการสอบทานก บัตรของสายงานตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของหน้าที่ความรับผิดชอบ ขอบเขตการป ิบัติงาน สิทธิ 

และความเป็นอิสระในการป ิบัติหน้าที่ อนุมัติแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบระยะยาว 5 ปี แผนการตรวจสอบประจ�าปี 
คู่มือการป ิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปีของสายงานตรวจสอบภายใน แผนการสรรหา 
แผนการฝกอบรมและพั นา แผนเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากร การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการป ิบัติงาน พิจารณา
ความดีความชอบประจ�าปีของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ผลการตรวจสอบของสายงานตรวจสอบภายใน ติดตามการด�าเนินการ
แก้ไขในประเดน็ท่ีส�าคัญ รวมทัง้ตดิตามความคบืหน้าการป บิตังิานให้เป็นไปตามแผน การตรวจสอบท่ีได้รบัอนมัุติ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าในการป บัิตงิาน 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างานมากยิ่งข้น 

การรกั า า ะกรรมการ ร จส
มีการทบทวนและปรับปรุงก บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการประเมินผลการป ิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

และเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเองและประเมินท่านอื่นแบบไขว้) ตามแนวทางการป ิบัติที่ดี ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรั วิสาหกิจ  
กระทรวงการคลัง เพื่อให้มั่นใจว่าการป ิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ก�าหนดไว้ในก บัตร 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ผู้ส ัญ
พิจารณาให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร ประจ�าปี 2562 รวมท้ังพิจารณาค่าสอบบัญชีตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม  

เสนอให้คณะกรรมการธนาคาร น�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562 และพิจารณาขอบเขต แนวทาง
การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ป ิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร และเป็นไปตามความรับผิดชอบท่ีระบุไว้ในก บัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ มีความเป็นอิสระ แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตาม
หลักบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า งบการเงินของธนาคาร และการเปดเผยข้อมูล มีความครบถ้วนเชื่อถือได้ สอดคล้องกับ
มาตร านบญัชตีามหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป การบรหิารความเสีย่งและระบบการควบคมุภายในมปีระสทิธผิลและเหมาะสมเพยีงพอ การตรวจสอบ
ภายใน มีความเป็นอิสระ ครอบคลุมกระบวนการป ิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตร านงานตรวจสอบ 
ตลอดจนมกีารก�ากบัดแูลการป บิตังิานให้ถกูต้องตามก หมายหรอืก เกณ ไ์ด้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการด�าเนนิธรุกจิปจจบุนั 

(นายสมชัย บุญน�า ิริ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รา าน ามรั ผด ะกรรมการ
่ รา าน า การ น

คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคัญและตระหนักถงภาระหน้าท่ีใน านะกรรมการในการเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงิน 
และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเท ทางการเงินที่ปราก ในรายงานประจ�าปี โดยได้มีการก�ากับ
ดูแลให้การจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ่งถือป ิบัติ
อย่างเหมาะสมและสม�่าเสมอ โดยยดหลักความระมัดระวัง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริง และสมเหตุสมผล เพื่อให้สามารถสะท้อน
ผลการด�าเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง อีกทั้งได้ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน และเปดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างโปร่งใส
และเพยีงพอต่อหน่วยงานก�ากบัดแูลและตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเท ไทยอย่างต่อเน่ือง ตามก�าหนดเวลา เพ่ือประโยชน์ของผูถ้อืหุน้
และผู้ลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ด�ารงไว้ ่งระบบการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความ
ถกูต้องครบถ้วน และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษาไว้ ง่ทรพัย์สนิ ตลอดจนการปองกนัและตรวจสอบการกระท�าทุจรติ หรอืการด�าเนนิการ
ที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทาน
ความน่าเชือ่ถอืและความถกูต้องของรายงานทางการเงิน รวมทัง้ความเหมาะสมเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน และการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จงมั่นใจได้ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าวถูกต้องและเชื่อถือได้ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า งบการเงิน และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 มีความเช่ือถือได้ตามมาตร านการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามก หมาย และก ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง

(นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา )
ประธานกรรมการ

(นายผยง รีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รา าน ผู้ส ัญ
สน ผู้ ห้นธนา ารกร จากัด มหา น

าม หน
ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ตรวจสอบงบการเงนิรวมของธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย (กลุม่ธนาคาร) 

และงบการเงินเฉพาะธนาคาร ของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) (ธนาคาร) ่งประกอบด้วยงบแสดง านะการเงินรวมและ
งบแสดง านะการเงนิเฉพาะธนาคาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่รวมและงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะธนาคาร งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของเฉพาะธนาคาร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวมและหมายเหตปุระกอบงบการเงนิเฉพาะธนาคาร รวมถงหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญั

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารข้างต้นนี้แสดง านะการเงินรวมของ
ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ านะการเงินเฉพาะธนาคารของธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด�าเนินงานรวมและผลการด�าเนินงานเฉพาะธนาคารและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะธนาคารส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตร านการรายงานทางการเงิน

ก ในการแสด าม หน
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ป ิบัติงานตรวจสอบตามมาตร านการตรวจเงินแผ่นดินและมาตร านการสอบบัญชี 

ความรับผิดชอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารในรายงานของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิมคีวามเป็นอสิระ
จากกลุ่มธนาคารและธนาคารตามมาตร านการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร และ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ป ิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ่งเป็นไปตามมาตร านการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�าหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลัก านการสอบบัญชีที่ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณ ์ในการแสดงความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ร สา ัญในการ ร จส
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของส�านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารส�าหรับงวดปจจุบัน ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมและในการแสดงความเหน็
ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทั้งนี้ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ดังนี้ 
่า ผ หนส สั จะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับเงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ีเป็นเรื่องท่ีผู้บริหารใช้วิจารณญาณอย่างมากในการก�าหนดสมมติ าน
และปจจัยที่เกี่ยวข้องในการประมาณการ ธนาคารและบริษัทย่อยท่ีประกอบธุรกิจการให้สินเช่ือได้บันทกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
โดยถอืป บิตัเิกีย่วกบัการจดัชัน้สนิทรพัย์ การกนัเงนิส�ารอง และการน�ามูลค่าหลกัประกนัไปใช้ในการกนัเงนิส�ารองตามหลกัเกณ ์
และแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเท ไทย นอกจากน้ีผู้บริหารได้พิจารณากันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม 
เพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดข้นในอนาคตโดยใช้เกณ ์ที่เข้มงวดกว่าข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเท ไทย 
ประกอบด้วย เงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเฉพาะรายที่มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ( -   : ) 
ในอนาคต หรือลูกหนี้ที่มีโอกาสเสียหายมากกว่าเงินส�ารองท่ีกันตามหลักเกณ ์ปกติ และเงินส�ารองค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ที่กันเป ็นภาพรวมไม่เจาะจงรายใดรายหน่ง รวมถงลูกหนี้ที่ยังมิได ้เป ็นสินเชื่อด ้อยคุณภาพ แต่มีสัญญาณบ่งชี้ว ่า
อาจเสื่อมคุณภาพ
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เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 73.93 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวม  
และคิดเป็นร้อยละ 73.37 ของสินทรัพย์รวมของงบการเงินเฉพาะธนาคาร โดยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะธนาคาร เป็นจ�านวนเงิน 133,754.39 ล้านบาท และ 125,339.87 ล้านบาท ตามล�าดับ

 ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส�าคัญเกี่ยวกับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากการถือป ิบัติตามหลักเกณ ์และ 
แนวนโยบายกันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ผู้บริหารต้องก�าหนดปจจัยเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีใช้ในการพิจารณา 
จัดชั้นสินทรัพย์ สมมติ านและวิธีการค�านวณการกันเงินส�ารอง เช่น มูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ 
จากการจ�าหน่ายหลักประกัน ผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีต ความสามารถในการช�าระคืนเงินให้สินเชื่อของลูกหนี้  
การชะลอตัวของสภาวะเ รษ กิจและอุตสาหกรรม ่งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
โดยนโยบายการบัญชีส�าหรับค ่าเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและรายละเอียดค ่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแสดงอยู ่ ในหมายเหตุ 
ประกอบงบการเงินข้อ 3.8 และข้อ 7.7

ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ได้ใช้วธิกีารตรวจสอบทีส่�าคญัโดยท�าความเข้าใจและประเมินประสทิธผิลของการควบคมุหลกั  
และทดสอบการควบคุม โดยมุ่งเน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

 การระบุสถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าลูกหนี้มีแนวโน้มจะเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ่งอาจส่งผลกระทบกับความสามารถ 
ในการช�าระหนี้

 การก�ากับดูแลเกี่ยวกับการกันเงินส�ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ รวมถงการประเมินใหม่อย่างต่อเนื่องโดยผู้บริหาร 
ว่าแบบจ�าลองและสมมติ านที่ใช้ในการค�านวณหนี้สงสัยจะสูญมีความสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความเสี่ยง 
จากเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพในพอร์ตสินเชื่อของธนาคารและสถานการณ์ในปจจุบัน 

 กระบวนการสอบทานและการอนุมัติแบบจ�าลอง สมมติ านที่ใช้ในการค�านวณหนี้สงสัยจะสูญและผลลัพธ์ท่ีได้จาก 
แบบจ�าลองที่ใช้ในการค�านวณหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร รวมถงการปรับปรุงผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ�าลองดังกล่าว

 ความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลที่น�าเข้าในระบบ
 การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตั้งแต่การอนุมัติสินเชื่อ การบันทกรายการ และการติดตามลูกหนี้
 การถ่ายโอนข้อมูลจากระบบไปยังแบบจ�าลองที่ใช้ในการค�านวณหนี้สงสัยจะสูญ

ส�าหรับลูกหน้ีรายตัวที่เลือกตัวอย่างข้นมาเพ่ือการทดสอบการควบคุม ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สอบทาน 
กระบวนการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ ทดสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูลหลักเกี่ยวกับการให้สินเชื่อที่น�าเข้า 
ในระบบ ประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติ านที่ใช้ในการระบุสถานการณ์ท่ีเป็นข้อบ่งช้ีว่าลูกหนี้มีแนวโน้มจะเป็น 
สินเชื่อด้อยคุณภาพและทดสอบความถูกต้องของการค�านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ประเมินความสมเหตุสมผลของ 
สมมติ านที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต การประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ค�้าประกัน และความเสียหาย 
ที่อาจเกิดข้นเมื่อลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ รวมทั้งทดสอบความถูกต้องของการส่งผ่านข้อมูลจากระบบงานด้านสินเช่ือ 
ไปยังข้อมูลที่แสดงอยู่ในรายการบัญชี

รายงาน ร จา 2561190



้ มูล น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูล ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี แต่ไม่รวมถงงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะธนาคารและรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานประจ�าปีน้ัน ่งผู้บริหารจะจัดเตรียมรายงานประจ�าปี
ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารไม่ครอบคลุมถงข้อมูลอ่ืนและ
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรบัผดิชอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิทีเ่กีย่วเนือ่งกับการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารคอื 
การอ่านและพิจารณาว่าข้อมลูอืน่มคีวามขดัแย้งทีม่สีาระส�าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคารหรอืกบัความรูท่ี้ได้รบัจากการ
ตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ หรอืปราก ว่าข้อมลูอืน่มกีารแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัหรอืไม่

เมื่อส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อ่านรายงานประจ�าปี หากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล

ามรั ผด ผู้ รหารและผู้มหน้า ในการกากั ดูแล ่ การ นร มและ การ น
าะธนา าร

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารเหล่านี้โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตร านการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้
สามารถจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารที่ปรา จากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจดัท�างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่ธนาคารและ 
ของธนาคารในการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง เปดเผยเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่งตามความเหมาะสม และการใช้เกณ ก์ารบญัช ี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มธนาคารและเลิกธนาคารหรือหยุดด�าเนินงานหรือ 
ไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผูม้หีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลมหีน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท�ารายงานทางการเงนิของกลุม่ธนาคารและของธนาคาร

ามรั ผด ผู้ส ัญ ่ การ ร จส การ นร มและ การ น าะธนา าร
การตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให ้ได ้ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวมปรา จากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ 
ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ่งรวมความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการป ิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตร านการตรวจเงินแผ่นดินและมาตร านการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
ที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเ รษ กจิของผูใ้ช้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
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ในการตรวจสอบของส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิตามมาตร านการสอบบญัช ีส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ใช้ดลุยพนิจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การป ิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถง

ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและ
งบการเงนิเฉพาะธนาคาร ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรอืข้อผดิพลาด ออกแบบและป บัิตงิานตามวธิกีารตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลัก านการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณ ์ในการแสดงความเห็น
ของส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั ง่เป็นผลมาจากการทุจรติ
จะสงูกว่าความเส่ียงทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร่้วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกั าน 
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแ งการควบคุมภายใน
ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มธนาคารและของธนาคาร
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู ้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ่งจัดท�าข้นโดยผู้บริหาร
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณ ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลัก าน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญท่ีเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของกลุ ่มธนาคารและของธนาคารในการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ 
ถ้าส�านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิได้ข้อสรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนท่ีมสีาระส�าคญั ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชีของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถงการเปดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะธนาคารที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินข้นอยู่กับหลัก านการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถงวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ อย่างไรกต็าม เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้กลุ่มธนาคารหรือธนาคารต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
ประเมนิการน�าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารโดยรวม รวมถงการเปดเผยข้อมูล
ว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร แสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รับหลัก านการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของธนาคารภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ ่มธนาคารเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินรับผิดชอบ
ต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการป ิบัติงานตรวจสอบกลุ่มธนาคาร ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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(นายพรชัย จ�ารูญพานิชย์กุล)
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

(นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล)
ผู้อ�านวยการส�านักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 4

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ ท่ีส�าคัญ ่งรวมถงขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้ ประเดน็ท่ีมนียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงข้อบกพร่องท่ีมนียัส�าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการตรวจสอบของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ค�ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ป ิบัติ
ตามมาตร านการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่
ในการก�ากับดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมดตลอดจนเรือ่งอ่ืน ง่ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิเชือ่ว่ามเีหตผุลทีบ่คุคลภายนอก
อาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการท่ีส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ใช้เพื่อปองกันไม่ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญ
มากที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคารในงวดปจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ 
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่ก หมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปดเผย
ต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้น ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร
เรื่องดังกล่าวในรายงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล
ว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว
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รายงาน ร จา 2561194

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
แสด านะการ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย  พันบาท

ห ายเหตุ

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

สินทรั ย

เงินสด 68,878,125 73,572,868 68,661,544 73,334,740

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.2 372,513,779 549,669,529 371,763,700 549,180,025

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ 33,595,200 58,521,800 33,595,200 58,521,800

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 7.3 36,229,566 33,833,398 36,231,033 33,842,515

เงินลงทุนสุทธิ 7.4 223,332,594 209,514,532 223,228,712 209,311,888

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 7.5 16,834,298 18,725,225 10,697,855 10,697,950

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 7.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 2,025,130,041 1,939,927,818 1,948,747,872 1,865,483,424

ดอกเบี้ยค้างรับ 5,424,063 5,211,737 4,877,860 4,691,079

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ 2,030,554,104 1,945,139,555 1,953,625,732 1,870,174,503

หัก รายได้รอตัดบัญชี (925,374) (1,846,301) (45,990) (87,092)

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.7 (133,754,394) (125,363,725) (125,339,870) (116,726,345)

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 7.8 - (17,264) - (17,264)

รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,895,874,336 1,817,912,265 1,828,239,872 1,753,343,802

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง 208,030 152,852 208,030 152,852

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 7.9 35,983,101 35,509,936 35,912,796 35,486,341

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 7.10 26,501,196 26,019,406 24,592,840 24,413,806

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 7.11 3,943,802 3,906,494 994,705 895,359

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 7.12 5,127,961 4,592,766 2,666,690 2,130,345

รายได้ค้างรับ 3,837,229 3,476,209 3,627,623 3,188,162

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 7.13 16,343,974 18,802,727 15,760,774 17,082,986

รวมสินทรัพย์ 2,739,203,191 2,854,210,007 2,656,181,374 2,771,582,571

นสิน ละส่วน องเ ้า อง

เงินรับฝาก 7.14 2,039,601,901 2,070,874,680 2,042,947,825 2,073,594,012

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.15 157,395,930 228,691,395 151,999,937 219,066,748

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,579,659 5,291,692 5,579,659 5,291,692

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์ 33,595,200 58,521,804 33,595,200 58,521,804

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 7.3 32,345,613 30,284,422 32,345,613 30,284,422

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 7.16 95,205,510 110,626,429 50,521,110 67,271,429

ภาระของธนาคารจากการรับรอง 208,030 152,852 208,030 152,852

ประมาณการหนี้สิน 7.17 11,837,740 12,625,672 10,734,911 11,524,569

หนี้สินอื่น 7.18 49,292,505 42,922,118 40,743,911 35,745,892

รวมหนี้สิน 2,425,062,088 2,559,991,064 2,368,676,196 2,501,453,420

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่งของงบการเงินนี้



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
แสด านะการ น ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย  พันบาท

ห ายเหตุ

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

นสิน ละส่วน องเ ้า อง (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น 7.19

ทุนจดทะเบียน

หุน้บุรมิสทิธ ิ5,500,000 หุน้  

มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท 28,325 28,325 28,325 28,325

หุน้สามญั 13,976,061,250 หุน้  
มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท 71,976,715 71,976,715 71,976,715 71,976,715

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุน้บุรมิสทิธ ิ5,500,000 หุน้  

มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท 28,325 28,325 28,325 28,325

หุน้สามญั 13,976,061,250 หุน้  

มลูค่าหุน้ละ 5.15 บาท 71,976,715 71,976,715 71,976,715 71,976,715

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

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

องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ 19,074,388 21,918,740 14,970,218 15,015,969

ก�าไรสะสม

จัดสรรแล้ว

ทนุส�ารองตามก หมาย 7.20 7,200,504 7,200,504 7,200,504 7,200,504

ยังไม่ได้จัดสรร 186,761,783 165,903,237 172,495,682 155,073,904

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 305,875,449 287,861,255 287,505,178 270,129,151

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 8,265,654 6,357,688

รวมส่วนของเจ้าของ 314,141,103 294,218,943 287,505,178 270,129,151

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ 2,739,203,191 2,854,210,007 2,656,181,374 2,771,582,571

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่งของงบการเงินนี้

(นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา )
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง รีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  พันบาท

ห ายเหตุ

การ นร ม การ น าะธนา าร

(ปรบัปรุงให ่) (ปรบัปรุงให ่)

รายได้ดอกเบี้ย 7.27 119,770,299 122,886,167 105,936,898 109,374,291

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 7.28 36,081,433 36,022,769 34,560,623 34,426,252

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 83,688,866 86,863,398 71,376,275 74,948,039

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,492,754 28,638,265 23,587,445 23,357,785

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ 5,830,770 4,617,113 4,197,264 3,094,940

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 7.29 23,661,984 24,021,152 19,390,181 20,262,845

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า 

และปริวรรตเงินตราต่างประเท 7.30 3,500,468 3,231,563 3,493,051 3,220,441

ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 7.31 434,487 928,659 434,392 924,966

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย 1,129,638 2,264,089 - -

รายได้จากเงินปนผล 453,358 415,452 1,860,076 3,435,393

รายได้จากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ - 1,635,735 - 1,635,735

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ 4,352,345 3,864,127 654,698 995,662

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 117,221,146 123,224,175 97,208,673 105,423,081

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 29,226,146 27,439,450 23,634,815 21,996,338

ค่าตอบแทนกรรมการ 92,592 99,238 58,530 71,983

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 8,792,226 8,560,565 5,066,785 4,971,059

ค่าภาษีอากร 4,303,293 4,364,252 3,789,024 3,878,956

อื่นๆ 10,673,726 9,019,668 13,755,571 11,872,947

รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ 53,087,983 49,483,173 46,304,725 42,791,283

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 7.32 26,191,865 44,833,388 20,500,076 37,499,849

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 37,941,298 28,907,614 30,403,872 25,131,949

ภาษีเงินได้ 7.33 6,851,974 4,797,336 5,303,252 3,819,483

ก�าไรสุทธิ 31,089,324 24,110,278 25,100,620 21,312,466

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่งของงบการเงินนี้

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
กา ร าด นและกา ร าด น ด สรจ น

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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หน่วย  พันบาท

ห ายเหตุ

การ นร ม การ น าะธนา าร

(ปรบัปรุงให ่) (ปรบัปรุงให ่)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือ 

ขาดทุนในภายหลัง

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 218,971 574,929 210,190 574,929

ก�าไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน - 805,442 - 805,442

ก�าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน 

จากการด�าเนินงานในต่างประเท (207,348) 192,586 (207,348) 192,586

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม (ภายใต้วิธี

ส่วนได้เสีย) ส�าหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไป

ไว้ในก�าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง (2,805,627) 2,883,383 - -

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

ส�าหรับรายการที่จัดประเภทรายการใหม่ 

เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (43,794) (276,074) (42,038) (276,074)

รายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุน

ในภายหลัง

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ (8,194) (12,928) (8,194) (12,928)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิต าสตร์

ประกันภัย ส�าหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 1,121,945 (1,149,468) 1,063,450 (1,124,505)

ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของก�าไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับรายการที่ไม่จัดประเภทรายการใหม่

เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (222,750) 232,478 (211,051) 227,486

รวมก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสุทธิ 7.34 (1,946,797) 3,250,348 805,009 386,936

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวม 29,142,527 27,360,626 25,905,629 21,699,402

การแบ่งปนก�าไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 28,491,290 22,440,009 25,100,620 21,312,466

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,598,034 1,670,269

การแบ่งปนก�าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 26,543,796 25,699,216 25,905,629 21,699,402

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 2,598,731 1,661,410

ก�าไรต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้น าน (บาท) 2.04 1.61 1.80 1.52

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่งของงบการเงินนี้

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
กา ร าด นและกา ร าด น ด สรจ น ่

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา )
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง รีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงาน ร จา 2561

หน่วย  พันบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

(ปรบัปรุงให ่) (ปรบัปรุงให ่)

กระ สเงินสด ากกิ กรร ด�าเนินงาน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 37,941,298 28,907,614 30,403,872 25,131,949

รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้เป็น

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี 2,745,040 2,954,393 1,265,182 1,405,051

หนีสู้ญ หนีส้งสยัจะสูญ และขาดทนุจากการด้อยค่า 26,191,865 44,833,388 20,500,076 37,499,849

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธีิส่วนได้เสยี (1,129,638) (2,264,089) - -

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์ (44,080) (4,511) (35,572) (1,978)

ก�าไรจากการช�าระบัญชเีงนิลงทุนในบริษัทย่อย - - - (252,253)

ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ (425,630) (663,756) (425,630) (663,756)

ก�าไรจากการปรบัมูลค่าเงินลงทนุ (74,932) (85,736) (74,932) (85,736)

ขาดทุน (กลบัรายการ) จากการด้อยค่าทรัพย์สนิรอการขาย 269,319 (1,825) 255,106 (12,900)

กลบัรายการจากการด้อยค่าเงินลงทนุ (8,856) (12,651) (8,761) (8,957)

ขาดทุนจากการด้อยค่าสนิทรพัย์อืน่ 544,980 95,175 544,980 95,175

ส่วนลดมลูค่าเงินลงทนุตดับญัชี (93,267) (167,230) (88,861) (164,531)

ก�าไรจากการแปลงค่าเงนิตราต่างประเท (695,569) (43,408) (695,553) (41,859)

ประมาณการหนีสิ้นเพิม่ข้น 111,143 241,919 273,792 83,822

รายได้ค้างรบัอืน่เพิม่ขน้ (477,558) (780,652) (556,000) (757,308)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอืน่เพ่ิมข้น (ลดลง) 2,074,755 (2,508,938) 2,029,973 (2,575,328)

66,928,870 70,499,693 53,387,672 59,651,240

รายได้ดอกเบีย้สุทธิ (83,688,866) (86,863,398) (71,376,275) (74,948,039)

รายได้เงนิปนผล (453,358) (415,452) (1,860,076) (3,435,393)

เงนิสดรบัดอกเบ้ีย 119,842,818 123,163,175 106,034,961 109,675,836

เงนิสดจ่ายดอกเบีย้ (35,454,554) (36,496,577) (34,016,197) (34,916,000)

เงนิสดรบัเงนิปนผล 452,828 415,452 452,828 415,452

เงนิสดจ่ายภาษเีงนิได้ (6,281,035) (5,192,682) (4,716,969) (3,963,815)
ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

สินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 61,346,703 65,110,211 47,905,944 52,479,281

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (เพิ่มข้น) ลดลง

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 176,987,974 (118,090,802) 177,248,549 (117,889,497)

สทิธใินการเรยีกคืนหลกัทรพัย์ 24,926,600 (37,100,100) 24,926,600 (37,100,100)

เงนิลงทนุในหลกัทรพัย์เพือ่ค้า (14,929,216) 8,704,406 (14,926,206) 8,720,927

เงนิให้สนิเชือ่ (106,479,458) (72,349,087) (97,747,211) (60,076,417)

ทรพัย์สนิรอการขาย 854,890 4,694,565 860,928 4,647,574

สนิทรพัย์อืน่ 423,709 (887,001) (705,024) (919,875)

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มข้น (ลดลง)

เงนิรับฝาก (31,272,780) 98,471,149 (30,646,187) 98,436,338

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (71,295,465) 17,520,083 (67,066,811) 17,350,745

หนีสิ้นจ่ายคืนเมือ่ทวงถาม 287,967 209,221 287,967 209,221

ภาระในการส่งคนืหลกัทรพัย์ (24,926,604) 37,100,104 (24,926,604) 37,100,104

หนีสิ้นอืน่ 3,369,301 (278,694) 2,658,924 (377,808)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน 19,293,621 3,104,055 17,870,869 2,580,493

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
กระแส นสด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่งของงบการเงินนี้



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
กระแส นสด ่

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

การ นร ม การ น าะธนา าร

(ปรบัปรุงให ่) (ปรบัปรุงให ่)

กระ สเงินสด ากกิ กรร ลงทน

เงินสดจ่ายในการ ื้อหลักทรัพย์เผื่อขาย (150,051,299) (143,931,576) (150,701,899) (143,931,576)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย 112,267,675 133,965,418 112,267,675 133,965,418

เงินสดจ่ายในการ ื้อตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด (2,503,804) (1,194,485) (973,828) (316,487)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 42,507,927 19,369,774 41,513,591 18,413,774

เงินสดจ่ายในการ ื้อเงินลงทุนทั่วไป (363,133) (358,369) (363,133) (358,369)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนทั่วไป 294,567 536,991 294,567 536,991

เงินสดจ่ายในการ ื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม - (14,942) - (14,942)

เงินสดรับจากการช�าระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - 253,253

เงินสดรับเงินปนผลจากบริษัทย่อย  ร่วม 214,938 2,028,641 1,406,718 3,019,941

เงินสดจ่ายในการ ื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (678,611) (512,027) (264,394) (171,753)

เงินสดจ่ายในการ ื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,268,953) (895,010) (612,329) (453,364)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 100,644 78,039 35,917 2,221

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน 519,951 9,072,454 2,602,885 10,945,107

กระ สเงินสด ากกิ กรร ัด าเงิน

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว 9,065,000 31,500,000 - 20,000,000

เงินสดจ่ายช�าระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมระยะยาว (24,145,600) (29,856,320) (16,410,000) (20,288,320)

เงินสดจ่ายปนผลหุ้นสามัญ (8,525,397) (12,019,412) (8,525,397) (12,019,412)

เงินสดจ่ายปนผลหุ้นบุริมสิทธิ (4,205) (5,580) (4,205) (5,580)

เงินสดจ่ายปนผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม (690,765) (521,331) - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (24,300,967) (10,902,643) (24,939,602) (12,313,312)

ก�าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินจากการด�าเนินงานในต่างประเท (207,348) 192,586 (207,348) 192,586

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้น (ลดลง) สุทธิ (4,694,743) 1,466,452 (4,673,196) 1,404,874

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 73,572,868 72,106,416 73,334,740 71,929,866

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด 68,878,125 73,572,868 68,661,544 73,334,740

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่งของงบการเงินนี้

หน่วย  พันบาท

(นายเอกนิติ นิติทัณ ์ประภา )
ประธานกรรมการธนาคาร

(นายผยง รีวณิช)
กรรมการผู้จัดการใหญ่



รายงาน ร จา 2561

้ มูล ั ป
ธนาคารเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรไทย โดยมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั นา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาค
ในประเท ไทย และในบางภูมิภาคหลักของโลก

ก การ สน การ น
ก ในการจดั า การ นร มและ การ น าะธนา าร
งบการเงนิแสดงรายการตามข้อก�าหนดในประกา ธนาคารแห่งประเท ไทย ที ่สนส.21 2558 ลงวนัที ่4 ธนัวาคม 2558 

เรื่อง การจัดท�าและการประกา งบการเงินของธนาคารพาณิชย์ และบริษัทโ ลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
รวมทั้งประกา ธนาคารแห่งประเท ไทยที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท�าข้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย ลงวันที่ 
2 ตุลาคม 2560 เรื่อง การจัดท�าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับ านะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน 
พ. . 2560 รวมทั้งจัดท�าข้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ. . 2543

การ นร ม
งบการเงนิรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารและงบการเงนิของบรษิทัย่อยท่ีธนาคารมีอ�านาจควบคมุ โดยได้ตดัรายการ

ระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส�าคัญระหว่างกันแล้ว จ�านวน 7 บริษัท ได้แก่ บจก.กรุงไทยก หมาย บจก.รักษาความ
ปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส บจก.กรุงไทยธุรกิจ
ลีส ิ่ง บจก.กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่ และ บมจ.บัตรกรุงไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นและจ�านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ ตามหมายเหตุ ข้อ 7.5
งบการเงินรวมบันทกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

การ น าะธนา าร
งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน
งบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ได้รวมรายการบญัชขีองสาขาในประเท และต่างประเท

ทั้งหมด โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
การ น ั า า ั ก

งบการเงินฉบับภาษาอังก ษจัดท�าข้นจากงบการเงินที่เป็นฉบับภาษาไทย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือ
มีการตีความในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

มา ร านการ ญั และมา ร านการรา าน า การ น รมมผล ั ั ใ ใ้น ด ญั ปจจ นั
ธนาคารได้น�ามาตร านการบัญชี มาตร านการรายงานทางการเงิน และการตีความตามมาตร านการบัญชีและ

มาตร านการรายงานทางการเงิน ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตามประกา ของสภาวิชาชีพบัญชี ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือป ิบัติแล้ว ่งฝายบริหารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่อนโยบายการบัญชีและงบการเงินของธนาคารและบริษัทย่อย

ธนา ารกร จากัด มหา น และ ร ั ่
หมา ห ประก การ น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
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มา ร านการ ญั และมา ร านการรา าน า การ น กและปรั ปร ใหม่แ ่ ั ม่มผล ั ั ใ ้
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกา เกี่ยวกับมาตร านการบัญชี มาตร านการรายงานการเงิน และการตีความ

ตามมาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานการเงินที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ดังนี้
มผล ั ั ใ ้สาหรั การ น มร ระ ะ ลา ัญ รมในหร หลั นั มกรา ม
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบกระแสเงินสด
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลง

ประมาณการทางบัญชีและข้อผดิพลาด
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่า
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีส�าหรับเงินอุดหนุนจากรั บาล

และการเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความช่วยเหลือจากรั บาล

มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท

มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงนิในสภาพเ รษ กจิ

ที่เงินเ อรุนแรง
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ก�าไรต่อหุ้น
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ประมาณการหนีสิ้น หนีส้นิท่ีอาจเกดิขน้ 

และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้น
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณ ์
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรวมธุรกิจ
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย

และการด�าเนินงานที่ยกเลิก
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน



รายงาน ร จา 2561

มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย
ในกิจการอื่น

มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า
การตีความมาตร านการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ความช่วยเหลือจากรั บาล-กรณีที่ไม่มี

ความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมด�าเนินงาน

การตีความมาตร านการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาเช่าด�าเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่
ผู้เช่า

การตีความมาตร านการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ
ทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น

การตีความมาตร านการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าข้น
ตามรูปแบบก หมาย

การตีความมาตร านการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไ ต์
การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดข้น

(ปรับปรุง 2561) จากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สิน
ที่มีลักษณะคล้ายคลงกัน

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมนิว่าข้อตกลงประกอบด้วย
(ปรับปรุง 2561) สัญญาเช่าหรือไม่

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สทิธใินส่วนได้เสยีจากกองทุนการรือ้ถอน
(ปรับปรุง 2561) การบูรณะและการปรับปรุงสภาพ

แวดล้อม
การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตร าน

(ปรับปรุง 2561) การบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพ
เ รษ กิจที่เงินเ อรุนแรง

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและ
(ปรับปรุง 2561) การด้อยค่า

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 เรื่อง ข้อจ�ากดัสนิทรพัย์ตามโครงการผลประโยชน์
(ปรับปรุง 2561) ข้อก�าหนดเงินทุนขั้นต�่าและป ิสัมพันธ์

ของรายการเหล่านี้ ส�าหรับมาตร าน
การบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) 
เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง การจ่ายสนิทรพัย์ท่ีไม่ใช่เงนิสดให้เจ้าของ
(ปรับปรุง 2561) 

การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 เรื่อง เงินที่น�าส่งรั
(ปรับปรุง 2561)

ฝายบรหิารของธนาคารพิจารณาแล้วว่าไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่อนโยบายการบญัช ีและงบการเงนิ
ของธนาคารและบริษัทย่อย
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มผล ั ั ใ ้สาหรั การ น มร ระ ะ ลา ัญ รมในหร หลั นั มกรา ม
มาตร านการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
มาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง การปองกนัความเส่ียงของเงนิลงทนุสทุธิ

ในหน่วยงานต่างประเท
การตีความมาตร านการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19 เรื่อง การช�าระหนี้สินทางการเงินด้วย

ตราสารทุน

มาตร านการบญัชแีละมาตร านการรายงานทางการเงนิเหล่านีจ้ะมีผลกระทบต่องบการเงนิของธนาคารในเรือ่ง
การจัดประเภทและวดัมลูค่าของสินทรัพย์และหนีสิ้นทางการเงนิ การค�านวณการด้อยค่าของเครือ่งมอืทางการเงิน การแสดงรายการและการเปดเผย
ข้อมูลส�าหรับเครื่องมือทางการเงินเม่ือมีผลบังคับใช้ในรอบระยะเวลาท่ีกล่าวถง ธนาคารจงได้มีการเตรียมความพร้อม
ในการน�ามาตร านการบัญชีและมาตร านการรายงานทางการเงินข้างต้นมาถือป ิบัติ โดยมีการจัดตั้งคณะท�างานโครงการ
ในการก�าหนดนโยบาย แผนงานบริหารโครงการต่อกระบวนการป ิบัติงานกับระบบงาน รวมท้ังด�าเนินการป ิบัติงานให้เป็นไป
ตามแนวทางทีก่�าหนด ง่ธนาคารอยูใ่นระหว่างด�าเนนิการตามแผนงานเพือ่รองรบัการป บิตัติามมาตร านการบญัชแีละมาตร าน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวให้ทันตามรอบระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้

สรปน า การ ญั สา ัญ
การรั รูร้า ด้

รา ด้ด ก
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณ ์คงค้าง ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 เดือนทุกราย 

ดอกเบีย้จากเงนิให้สนิเชือ่ตามสญัญาปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้และได้บนัทกยกเลกิรายได้ดอกเบีย้เงนิให้สนิเชือ่ทีบั่นทกรบัรูเ้ป็นรายได้
ไว้แล้วส�าหรับรายที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 เดือนดังกล่าว เฉพาะที่ธนาคารได้บันทกรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 โดย
จะบันทกรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�าระ ่งเป็นไปตามหลักเกณ ์ที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด

รา ด้ ่าธรรม น มและ รการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจะรับรู้เมื่อมีการให้บริการที่เกี่ยวข้องแล้ว
รา ด้ นปนผล
รายได้เงินปนผลจากเงินลงทุนจะรับรู้เป็นรายได้เมื่อมีการประกา จ่าย
รา ด้จากสัญญา ่า
ธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากสัญญาเช่า ดังนี้
- รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่า ื้อและสัญญาเช่าการเงิน บันทกรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุ

สัญญา โดยจะหยุดรับรู้และบันทกยกเลิกรายได้รายที่ค้างช�าระเกิน 3 งวด นับจากวันครบก�าหนดช�าระ และจะรับรู้รายได้ดอกเบี้ย
ตามเกณ ์คงค้างได้ใหม่ เมื่อได้รับเงินค่างวดที่ค้างช�าระทั้งหมดแล้ว

- รายได้จากสัญญาเช่าด�าเนินงาน บันทกรับรู้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

การรั รู้ ่าใ จ้า่
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ รับรู้ตามเกณ ์คงค้าง

นสดและรา การ ่า นสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
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ราสาร น ันธ
วิธีการบันทกบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์จะข้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ารายการ ดังนี้
1) ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ธนาคารวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม และรับรู้ก�าไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม 

โดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพ่ือค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นคู่กับสินทรัพย์หรือหนี้สินในงบแสดง านะการเงิน

2) ตราสารอนุพันธ์เพื่อปองกันความเสี่ยง
ธนาคารปองกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโดยการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ และรับรู้ก�าไร

หรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ให้สอดคล้องกับการรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายของรายการ
ที่ถูกปองกันความเสี่ยง

น ันธแ
ธนาคารบันทกบัญชีส�าหรับรายการตราสารทางการเงินที่มีอนุพันธ์แฝง ตามมาตร านการบัญชีระหว่างประเท  

ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน ( A  39) โดย
1) กรณีที่อนุพันธ์แฝงไม่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับตราสารหลัก (   R ) และสามารถแยกส่วน

ของอนพุนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัได้ ธนาคารจะแยกส่วนของอนพุนัธ์แฝงออกจากตราสารหลกัและประเมินมลูค่ายตุธิรรมของ
อนพุนัธ์แฝงดงักล่าว รวมทัง้รบัรูก้�าไร (ขาดทนุ) จากการเปลีย่นแปลงมูลค่ายุตธิรรมในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ 
โดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท  ส�าหรับตราสารหลักจะถือป ิบัติ
ตามมาตร านการบัญชีที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ ธนาคารจะประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าวทั้งสัญญาและจัดเป็นรายการประเภทเพ่ือค้า โดยรับรู้ก�าไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่ายุติธรรมในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

2) กรณอีนพุนัธ์แฝงมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบัตราสารหลัก (  R ) ธนาคารจะไม่แยกส่วนของอนพุนัธ์แฝง
ออกจากตราสารหลัก โดยจะจัดประเภทและบันทกบัญชีรวมเป็นส่วนหน่งของสัญญาหลักตามมาตร านการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารหลักดังกล่าว



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นล น
ก การจดัประ นล น
ธนาคารและบรษิทัย่อยจัดประเภทเงนิลงทนุในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนเป็นเงนิลงทุนเพือ่ค้า เงินลงทุนเผือ่ขาย 

ตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด หรอืเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ส�าหรบัเงนิลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป

ก การ ดัมูล ่า นล น
เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วย

มูลค่ายุติธรรม ก�าไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้ารับรู้ในงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท

เงินลงทุนในตราสารหนี้หรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วย
มลูค่ายตุธิรรมหักค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี ก�าไรหรอืขาดทนุท่ียงัไม่เกดิขน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทนุเผือ่ขาย
จะรบัรูแ้ละแสดงเป็นรายการในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ โดยจะรบัรูก้�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิข้นจรงิเมือ่จ�าหน่ายเงนิลงทุนนัน้

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ส่วนเกินหรือ
ส่วนต�า่กว่ามลูค่าตราสารหน้ีจะปรบักบัรายได้ดอกเบีย้ทกุสิน้เดอืน โดยการตดัจ�าหน่ายด้วยวธิเีส้นตรงค�านวณตามระยะเวลาตราสารหนี้
ครบก�าหนดไถ่ถอน ่งไม่มีผลแตกต่างที่เป็นสาระส�าคัญจากวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

เงนิลงทนุทัว่ไป แสดงด้วยราคาทุนสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้ามี) ขาดทุนจากการด้อยค่ารบัรูใ้นงบก�าไรขาดทุน
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยจะแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นเงินลงทุนเพื่อค้าและเงินลงทุนเผื่อขาย แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเท ท่ีมีสินทรัพย์อ้างอิง ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า แสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในงบการเงนิเฉพาะธนาคาร แสดงตามวิธรีาคาทุนหักค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้ามี) 
และเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมในงบการเงนิรวม แสดงตามวธิส่ีวนได้เสยี (โดยใช้ข้อมูลจากงบการเงนิของบรษิทัร่วม ท่ียังไม่ได้ตรวจสอบ
หรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี)

ต้นทุนของเงินลงทุนท่ีจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก ก�าไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุน จะรับรู้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น โดยแสดงรวมอยู่ในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน ยกเว้น
เงินลงทุนเพื่อค้า แสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท



รายงาน ร จา 2561

นให้สน
เงินให้สินเช่ือแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ด้วย ส�าหรับรายได้

รอตัดบัญชีแสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ื้อและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน แสดงด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับจากลูกหนี้ตามสัญญา

หักดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี เงินสนับสนุนการขายรอตัดบัญชี และบวกค่าใช้จ่ายทางตรงรอตัดจ่าย

่า ผ หนส สั จะสูญ
ธนาคารและบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยป ิบัติตามหลักเกณ ์

การกนัเงนิส�ารองตามหนงัสอืธนาคารแห่งประเท ไทย ที ่สนส.5 2559 ลงวนัที ่10 มถินุายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณ ก์ารจดัชัน้และ
การกนัเงนิส�ารองของสถาบนัการเงิน และถอืป บิตัติามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเท ไทย เรือ่ง แนวนโยบายการประเมนิราคา
หลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการรับช�าระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ หรือที่ ื้อจากการขายทอดตลาด
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ่งสรุปได้ดังนี้

1) ธนาคารกนัเงนิส�ารองส�าหรบัสนิทรพัย์จดัชัน้ปกตแิละกล่าวถงเป็นพเิ ษ ในอตัราร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามล�าดบั 
ตามที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด และธนาคารอาจกันเงินส�ารองลูกหนี้เป็นรายกลุ่มบัญชีด้วยวิธี  A  
โดยการจัดกลุ่มลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีลักษณะคล้ายคลงกันได้อย่างเหมาะสม

2) การกันเงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ จะกันเงินส�ารองในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้
ตามบัญชีกับมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกันตามวิธีการท่ีธนาคารแห่งประเท ไทย
ก�าหนด

3) หลักประกันที่น�ามาค�านวณมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่า (เช่น มูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกันที่เป็น
อสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสด
ทีค่าดว่าจะได้รบัจากการจ�าหน่ายหลกัประกนัทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัย์ของลกูหนีที้อ่ยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากบัร้อยละ 66.38 
ของราคาประเมิน) ส�าหรับหลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด

4) การประเมินมูลค่าหลักประกัน ใช้หลักเกณ ์ตามที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนดเกี่ยวกับประเภทหลักประกัน 
วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถน�ามาหักยอดหนี้ก่อนกันส�ารอง ดังนี้

- กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถงเป็นพิเ ษ จะประเมินราคาหรือตีราคา เมื่อพิจารณารับเป็นหลักประกัน
ในการให้สินเชื่อ และก�าหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี ยกเว้นหลักประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัยทุกวงเงิน
และหลักประกันสินเช่ือประเภทอ่ืนนอกเหนือจากสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อา ัยที่อยู่ในความรับผิดชอบของธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย 
จะประเมนิราคาหรอืตรีาคาเม่ือเปลีย่นสถานะเป็นสนิทรัพย์จดัชัน้ต�า่กว่ามาตร าน สงสยั และสงสัยจะสูญ และเฉพาะทีป่ระเมนิราคา
เกินกว่า 3 ปี

- กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน สงสัย และสงสัยจะสูญ จะประเมินราคาหรือตีราคาตามวิธีการ
ที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี 
ส่วนหลักประกันที่ใกล้เคียงเงินสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ประเมินราคาหรือตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี

ส�าหรบัหนีสู้ญทีต่ดัออกจากบญัชแีละหนีส้ญูทีไ่ด้รบัคนื ธนาคารจะน�าไปลดหรอืเพิม่ยอดจ�านวนทีก่นัไว้เป็นค่าเผือ่หนี้
สงสัยจะสูญแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ได้มีการก�าหนดแนวทางป ิบัติเกี่ยวกับการตัดหนี้สูญ โดยธนาคารได้ตัดหนี้สูญส�าหรับลูกหนี้จัดชั้น
สงสัยจะสูญเท่ากับจ�านวนที่กันส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้ ่งสอดคล้องกับหลักเกณ ์การตัดส่วนสูญเสียของ
ธนาคารแห่งประเท ไทย โดยในส่วนของหนี้สูญที่ได ้รับคืนของบริษัทย่อยท่ีด�าเนินธุรกิจบัตรเครดิตรับรู ้ เป ็นรายได้
จากการด�าเนินงานอื่นๆ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การปรั ปร ร สรา้ หน มปญหาและส่ นสูญ ส จากการปรั ปร ร สรา้ หน
ธนาคารมีนโยบายในการบริหารหนี้ที่อ่อนแอหรือด้อยคุณภาพ ด้วยการมุ่งเน้นหลักในการ น ูธุรกิจของลูกค้า

ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจปกติเป็นล�าดับแรก แต่หากไม่สามารถท�าได้มีนโยบายในเชิงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยการ
ลดหย่อนต้นเงนิและ หรอืดอกเบีย้ค้างรบัทีบ่นัทกเป็นรายได้แล้ว ลดอตัราดอกเบีย้ แปลงหนีเ้ป็นทุนหรือเป็นตราสารหนีแ้ปลงสภาพ 
ขยายระยะเวลาการช�าระหนี้ ปรับหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว ให้ระยะเวลาปลอดหนี้ (  ) เงินต้นและ หรือดอกเบี้ย 
รบัโอนทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกนัหนี ้รบัโอนทรพัย์สนิทีม่ใิช่สนิทรพัย์ทีเ่ป็นหลกัประกนัหนี ้และรบัโอนทรพัย์สนิโดยมสีญัญาให้สทิธิ
ลูกหน้ี ื้อทรัพย์คืน (  ) ภายในก�าหนด หรือให้สิทธิลูกหนี้ ื้อทรัพย์คืนก่อนบุคคลอ่ืน (  R   R ) 
หรืออาจเป็นการโอนขาดให้ธนาคาร เพื่อลดภาระความเสียหายของธนาคารและลูกค้าป ิบัติได้ในที่สุด

ส�าหรับการค�านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีวิธีป ิบัติดังต่อไปนี้
1) การยนิยอมผ่อนปรนเงือ่นไขการช�าระหน้ีให้แก่ลกูหนีโ้ดยไม่มีการลดต้นเงนิและดอกเบ้ียท่ีค้างช�าระก่อนการปรบัปรงุ

โครงสร้างหนี้ ธนาคารค�านวณมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญา
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต�่ากว่าอัตราต้นทุน
ทางการเงิน ธนาคารจะใช้อัตราต้นทุนทางการเงินเป็นอัตราคิดลดแทน และเม่ือมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดท่ีค�านวณได้
ดงักล่าวต�า่กว่าราคาตามบัญชี (เงนิต้นรวมดอกเบีย้ค้างรบัทีบั่นทกในบญัชีของลกูหนี)้ ธนาคารจะบันทกเงนิส�ารองส�าหรบัส่วนสญูเสีย
จากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับงวดนั้น

องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถัวเฉล่ียถ่วงน�้าหนัก เงินน�าส่งเข้า
ธนาคารแห่งประเท ไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส�ารองสภาพคล่อง

2) การยินยอมลดต้นเงินและดอกเบี้ยท่ีค้างช�าระก่อนปรับปรุงโครงสร้างหน้ีหรือรับช�าระหน้ีโดยการรับโอนสินทรัพย์ 
ตราสารการเงนิหรอืรบัทนุของลูกหนีท้ีเ่กดิจากการแปลงหน้ีเป็นทนุ และผ่อนปรนเง่ือนไขในการช�าระหนีใ้นส่วนทีเ่หลอืให้แก่ลกูหนี้ 
ธนาคารจะตดัจ�าหน่ายยอดลกูหนีอ้อกจากบญัช ีและบนัทกบญัชีส่วนสญูเสยีท่ีเกดิขน้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็อืน่
ทนัททีีม่กีารรบัโอนโดยค�านงถงค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูทีต่ัง้ไว้แต่เดมิด้วย ท้ังนี ้ธนาคารจะบันทกสนิทรพัย์ท่ีได้รบัโอนมาด้วยจ�านวน
ที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของลูกหนี้รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามก หมาย

กรณรีบัช�าระหนีบ้างส่วนโดยการรบัโอนสนิทรพัย์ ตราสารการเงนิหรอืรบัทนุของลกูหนีท้ีเ่กดิจากการแปลงหนีเ้ป็นทนุ
เพื่อช�าระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะป ิบัติตาม ข้อ 2) ก่อน ส�าหรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการผ่อนปรน
เงื่อนไขการช�าระหนี้จะป ิบัติตาม ข้อ 1)

รั สนร การ า
ทรัพย์สินรอการขาย ประกอบด้วย อสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ แสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าตลาดที่ต�่ากว่า

หักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) โดยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือรายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้
จากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ก�าไรหรือขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
หลงัหกัค่าใช้จ่ายในการขาย รบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอืน่ๆ ในงบก�าไรขาดทนุและก�าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน่

ธนาคารได้ป ิบัติตามประกา ธนาคารแห่งประเท ไทย ที่ สนส.20 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เรื่อง ข้อก�าหนด
เกี่ยวกับการบันทกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 1 การบัญชีส�าหรับการขายทรัพย์สินรอการขาย ท่ี สนส.5 2559 ลงวันที่ 
10 มถินุายน 2559 เรือ่ง หลกัเกณ ก์ารจัดชัน้และการกนัเงนิส�ารองของสถาบนัการเงนิ ที ่สนส.22 2552 ลงวนัที ่11 ธนัวาคม 2552 
เรื่อง อสังหาริมทรัพย์รอการขาย และ ที่ สนส.23 2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณ ์การ ื้อหรือมีไว้ ่ง
อสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับประกอบธุรกิจหรือส�าหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน

ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเท ไทย ที่ ธปท.ฝนส.(23)ว.745 2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง น�าส่ง
แนวนโยบาย เรือ่ง การประเมนิราคาหลักประกนัและอสงัหารมิทรพัย์รอการขายทีไ่ด้มาจากการรบัช�าระหนี ้การประกนัการให้สินเช่ือ
หรือที่ ื้อจากการขายทอดตลาดของสถาบันการเงิน ธนาคารท�าการประเมินราคาทรัพย์สินรอการขายโดยมูลค่าของทรัพย์สิน
รอการขายทีม่รีาคาตามบญัชเีกนิกว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผูป้ระเมนิราคาภายนอกธนาคาร และมูลค่าของทรพัย์สินรอการขาย
ทีม่รีาคาตามบญัชไีม่เกนิ 50 ล้านบาท ธนาคารพจิารณาประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาภายในหรอืผูป้ระเมนิภายนอกเป็นกรณไีป



รายงาน ร จา 2561

ดน า าร ปกร และ ่า ส มรา า
ที่ดินแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า

ของสนิทรพัย์ (ถ้าม)ี โดยธนาคารจะตรีาคาทีด่นิใหม่ทกุ 3-5 ปี โดยผูป้ระเมนิราคาอสิระตามหลกัเกณ ข์องธนาคารแห่งประเท ไทย 
ในกรณีที่ผลการประเมินราคาที่ดินมีมูลค่าลดลงหรือมีจ�านวนลดลงมากกว่าส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินท่ีเคยรับรู้ไว้ใน
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของของที่ดินแปลงเดียวกันนั้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าส่วนที่ลดลงในงบก�าไรขาดทุนและก�าไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็อ่ืน และกรณทีีผ่ลการประเมนิทีดิ่นมมูีลค่าเพิม่ขน้ ธนาคารจะรบัรูมู้ลค่าท่ีเพิม่ขน้ในบญัชส่ีวนเกนิทุนจากการตรีาคา
ทรพัย์สนิในองค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณท่ีีเคยประเมนิมลูค่าของทีด่นิลดลงและรบัรูข้าดทนุไว้ในงบก�าไรขาดทนุ
และก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนแล้ว จะรับรู้จ�านวนที่ตีมูลค่าเพิ่มในครั้งหลังเฉพาะส่วนท่ีเกินกว่าจ�านวนท่ีเคยรับรู้มูลค่าลดลง
ของที่ดินแปลงเดียวกัน

อาคาร ค�านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 
ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค�านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลือของอาคารไม่เกิน 50 ปี ่งได้ประเมิน
โดยผู้ช�านาญการประเมินอิสระ ส�าหรับก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าเสื่อมราคาอาคาร ค�านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ 20 ปี

อุปกรณ์ ค�านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุน
ไม่เกิน 3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ ื้อ ่งจ�านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคาร
อย่างมีนัยส�าคัญ

วธิกีารค�านวณค่าเสือ่มราคา อายกุารใช้ประโยชน์ของสนิทรพัย์ และมูลค่าคงเหลอืของสนิทรพัย์มกีารทบทวนทกุสิน้ปี

สน รั มม่ ั น
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ลขิสทิธ ิและรายจ่ายในการพั นาระบบคอมพวิเตอร์ แสดงใน

ราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์ และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

สน รั หร หนสน า น ด้ร ัด ญั
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน

กับมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค�านวณก�าไรทางภาษี ( านภาษี) การรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับ
ผลแตกต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวน้ันมาใช้
ประโยชน์ได้ สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับัญชีจะมกีารทบทวนมลูค่าตามบญัช ีณ วนัทีส่ิน้รอบระยะเวลารายงาน และจะถกูปรบัลดลงเท่าที่
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

ธนาคารและบริษัทย่อยจะบันทกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้นภาษีที่
เกิดข้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทกอยู่ในส่วนของเจ้าของจะรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

ธนาคารและบริษัทย่อยค�านวณมูลค่าสินทรัพย์และหน้ีสินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีด้วยอัตราภาษีที่ประกา ใช้หรือ
ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ต้องหักกลบรายการเมื่อกิจการมีสิทธิตามก หมาย 
ทีจ่ะน�าสนิทรพัย์ภาษเีงนิได้ของงวดปจจบัุนมาหักกลบกบัหนีส้นิภาษเีงินได้ของงวดปจจุบนั และภาษเีงนิได้นีป้ระเมนิโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
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ส ธการ า่
สิทธิการเช่า ่งแสดงรวมในสินทรัพย์อื่น แสดงด้วยราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณด้วยวิธี

เส้นตรงตามอายุสัญญาเช่า ่งมีอายุระหว่าง 3-30 ปี และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

การด้ ่า สน รั
สินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ธนาคารและบริษัทย่อยได้สอบทานการด้อยค่าเม่ือมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่า 
ที่คาดว่าจะได้รับคืน จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ และจะบันทกกลับรายการขาดทุน
จากการด้อยค่าเมือ่มข้ีอบ่งชีว่้าการด้อยค่าดงักล่าวไม่มอียูอ่กีต่อไปหรอืยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางท่ีลดลง โดยบันทกกลบัรายการขาดทุน
จากการด้อยค่าในบัญชีรายได้จากการด�าเนินงานอ่ืนๆ ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเว้นกรณีท่ีเป็น
การกลบัรายการการประเมนิมลูค่าของสินทรพัย์เพิม่ของสนิทรพัย์ชิน้เดยีวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของเจ้าของและมีการด้อยค่าในเวลาต่อมา 
จะรับรู้ในส่วนของเจ้าของ

การแปล ่า น รา ่า ประ
สกล น ใ ้ในการนา สน การ น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะแสดงด้วยสกุลเงินบาท
การแปล ่ารา การ ัญ ปน น รา ่า ประ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเท แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเท และที่เป็นตัวเงิน ณ วันที่รายงาน แปลงค่าโดยใช้
อัตราแลกเปลีย่นอ้างอิงตามประกา ของธนาคารแห่งประเท ไทย ณ วนัท่ีรายงาน ยอดคงเหลือของสนิทรพัย์และหนีสิ้นท่ีไม่เป็นตวัเงนิ 
แปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเท  รับรู้ในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
โดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท

การแปล ่า การ น หน่ านใน ่า ประ
รายการในงบแสดง านะการเงนิของหน่วยงานในต่างประเท แปลงค่าเป็นเงนิบาทด้วยอตัราแลกเปลีย่นอ้างองิ

ตามประกา ของธนาคารแห่งประเท ไทย ณ วันที่รายงาน และรายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของ
หน่วยงานในต่างประเท แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส�าหรับ
รอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น

ก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของหน่วยงานในต่างประเท แสดงในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้
ผ่านก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

ผลประ น นัก าน
ก นสาร ล นัก าน
ธนาคารได้จดทะเบียนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ. .2530 และได้รับ

อนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการ
โดยผู้จัดการกองทุน ่งเป็นหน่วยงานภายนอก

ตามข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ่งจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับ
การบรรจุเป็นพนกังานประจ�าของธนาคารและพนกังานตามสญัญาจ้างแรงงาน ง่ได้รบัเข้าเป็นสมาชกิกองทนุตามระเบียบของธนาคาร
และได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนแล้ว โดยสมาชิกมีสิทธิเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน  ในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6 หรือ
ร้อยละ 10 หรือร้อยละ 12 หรือร้อยละ 15 ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารจะจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก
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ร การผลประ น นัก าน
ธนาคารและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน 

การประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์ของพนกังานค�านวณตามหลกัคณติ าสตร์ประกนัภยัด้วยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ 
(    ) ่งได้น�าข้อมูลทางสถิติมาเป็นปจจัยในการประมาณการจากมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสด
ของผลประโยชน์ทีค่าดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคดิลดโดยใช้อตัราดอกเบ้ียของหุ้นกูภ้าคเอกชนระดบัดท่ีีมีก�าหนดเวลา
ใกล้เคียงกับระยะเวลาของหนี้สินดังกล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหน่งของประมาณการหนี้สิน ก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัยจะรับรู้เข้าก�าไรสะสมผ่านก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดข้นทั้งจ�านวน

า น ด้
ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย จ�านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ในงวดปจจุบัน คือ จ�านวนภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามประมวลรัษ ากรและ

ใช้อัตราภาษีที่ประกา ใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

กา ร ่ ห้น
ก�าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืน าน ค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ย

ถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ถือโดยผู้ถือหุ้น

การประมา การหนสน
ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อธนาคารและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามก หมายหรือจากการอนุมานท่ีเกิดข้น

ในปจจุบันอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเ รษ กิจจะต้องถูกจ่ายไป
เพื่อช�าระภาระผูกพันดังกล่าว และสามารถประมาณจ�านวนภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ

ตามประกา ธนาคารแห่งประเท ไทย ที่ สนส.5 2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เรื่อง หลักเกณ ์การจัดชั้นและ
การกนัเงนิส�ารองของสถาบนัการเงนิ ได้ก�าหนดหลกัเกณ ก์ารกนัเงนิส�ารองส�าหรบัภาระผกูพนัท่ีเป็นรายการนอกงบแสดง านะการเงนิ
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดข้น เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตร านการบัญชี ฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สิน
ที่อาจเกิดข้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดข้น โดยให้ธนาคารพงกันส�ารองส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดง านะการเงิน
ที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้

1) ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดง านะการเงินของลูกหนี้ท่ีถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดช้ันต�่ากว่ามาตร าน
สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ

2) ภาระผูกพันท่ีเป็นรายการนอกงบแสดง านะการเงินท่ีธนาคารควรรับรู้ประมาณการหนี้สิน ตามมาตร าน
การบัญชี ฉบับที่ 37 ประมาณการหนี้สินต้องรับรู้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

2.1) กิจการมีภาระผูกพันในปจจุบัน (ภาระผูกพันตามก หมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน) ่งเป็นผลจาก
เหตุการณ์ในอดีต

2.2) มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีก่จิการจะสญูเสยีทรพัยากรท่ีมีประโยชน์เชงิเ รษ กจิของกจิการเพือ่จ่ายช�าระ
ภาระผูกพันดังกล่าว และ

2.3) สามารถประมาณจ�านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
3) ภาระผกูพนัทีเ่ป็นรายการนอกงบแสดง านะการเงนิทีม่คีวามเสีย่งด้านเครดิตในระดับสงู เช่น การค�า้ประกนัการกูย้มื 

การอาวัล หรือภาระผูกพันที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกได้ ่ง ธปท.ก�าหนดค่าแปลงสภาพ (   ) ในการ
ค�านวณเงินกองทุนที่ต้องด�ารงเท่ากับ 1.0



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ปรแกรมส ธ แก่ลกู ้า
บริษัทย่อยมีการให้โปรแกรมสิทธิพิเ ษแก่ลูกค้า โดยการให้คะแนนสะสมพร้อมกับการให้บริการ ่งลูกค้าสามารถ

น�าคะแนนสะสมดังกล่าวมาแลกของรางวัลหรือใช้เป็นส่วนลดในการ ื้อสินค้าหรือบริการได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้ปนส่วน
สิ่งตอบแทนที่ได้รับหรือค้างรับจากการให้บริการให้กับคะแนนสะสม โดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสมและรับรู้
เป็นรายได้รอตัดบัญชี ่งแสดงรายการภายใต้ หนี้สินอื่น  ในงบแสดง านะการเงิน และจะรับรู้เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการในงวดที่ลูกค้าน�าคะแนนสะสมมาใช้สิทธิ

การ ดัมูล ่า ธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจะจ่ายเพ่ือโอนหนี้สินในรายการท่ีเกิดข้นในสภาพปกติ

ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่มีการวัดมูลค่า โดยธนาคารและบริษัทย่อยพิจารณามูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินแต่ละ
รายการ (   ) ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันที่มีการเสนอ ื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง
และธนาคารและบรษิทัย่อยสามารถเข้าถงตลาดได้น้ัน มลูค่ายตุธิรรมถกูก�าหนดด้วยราคาทีเ่สนอ ือ้ขาย (ไม่ต้องปรบัปรงุ) กรณทีี่
ไม่มีราคาเสนอ ื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง ธนาคารและบริษัทย่อยจะใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป 
โดยจะใช้ข้อมูลท่ีสังเกตได้ให้มากที่สุดและใช้ข้อมูลที่สังเกตไม่ได้ให้น้อยท่ีสุดในแบบจ�าลองทั่วไปหรือแบบจ�าลองที่พั นาข้น 
่งแบบจ�าลองดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากฝายบริหารก่อนท่ีจะน�ามาใช้ และมีการทบทวนความเหมาะสมและตรวจสอบ

ความถูกต้องของแบบจ�าลองอย่างสม�่าเสมอ

การ รหาร าม ส
้ มูล าม ส ธนา าร
าม ส ด้าน รด  คอื ความเสีย่งท่ีคูส่ญัญาหรอืผูกู้ย้มืไม่สามารถป บัิตติามเงือ่นไขและข้อตกลง

ในสัญญาหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมลง มีผลให้ธนาคารไม่ได้รับช�าระหนี้คืนเต็มจ�านวนตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร โดยความเส่ียงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดง านะการเงิน
หลังจากหักส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว

ธนาคารให้ความส�าคญักบัความเสีย่งด้านเครดติทีอ่าจเกดิขน้ได้ทกุขณะ โดยการน�าข้อมลูงานวจิยัทางด้านเ รษ กจิ
และธุรกิจ มาเชื่อมโยงกับการบริหารพอร์ตสินเชื่อ ทั้งในส่วนของการก�าหนด   การท�า   และ
การท�า   เพือ่ให้การตดิตามและการบริหารพอร์ตสนิเชือ่โดยรวมมข้ีอมลูรอบด้านและมปีระสทิธภิาพ นอกจากนี้ 
ยังมีการประเมินและติดตามสถานการณ์ท้ังในและนอกประเท อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้น
ทั้งในระดับลูกค้าและระดับ 

ส�าหรับในด้านการขยายสินเชื่อ ธนาคารมุ่งเน้นขยายสินเช่ือจาก านลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ท่ีมี ักยภาพ และ 
มผีลตอบแทนสูง โดยให้ความส�าคญัอย่างมากในการประเมนิคณุภาพลกูค้า กัยภาพในการท�าธรุกจิ ความสามารถในการช�าระหนี้ 
และความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้สินเชื่อ โดยธนาคารมีการพั นาเครื่องมือการจัดอันดับความเสี่ยง (  R ) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือประกอบการประเมินความเสี่ยงของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดใหญ่ มีการพั นาเครื่องมือ  

 ส�าหรับพิจารณาสินเชื่อรายย่อย รวมถง มีการพั นาระบบงานแจ้งเตือนความเสี่ยง (E   ) ไปยัง
หน่วยงานสนิเชือ่ เพือ่ก�าหนดแนวทางจดัการก่อนท่ีจะเป็นหนีมี้ปญหา นอกจากน้ี ธนาคารมกีารทบทวน ปรบัปรงุนโยบายสนิเช่ือและ
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเ รษ กิจและการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และ
สอดคล้องกับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเท ไทยอย่างต่อเนื่อง และอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการถือป ิบัติและเป็นมาตร านและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดข้น
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ธนาคารยังบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินภายใต้แนวทางการก�ากับดูแลของธนาคาร
แห่งประเท ไทย และมีการทบทวน ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็น
ประจ�าทุกปี และ หรือในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงส�าคัญที่กระทบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต

นอกจากนี ้ธนาคารตดิตามและรายงานผลการบรหิารความเสีย่งของธนาคารและในกลุม่ธรุกิจทางการเงนิ เพือ่ควบคมุ
ความเสี่ยงด้านเครดิตให้เป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคาร แนวนโยบายการก�ากับดูแลความเสี่ยง
ด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเท ไทยและหลักเกณ ์ของหน่วยงานก�ากับดูแลของทางการ ท้ังนี้ มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสีย่งเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าอย่างน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ และคณะกรรมการ
ธนาคารอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

การติดตามและบริหารคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารดูแลลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้า
ได้ป บิตัติามเง่ือนไขสัญญาทีใ่ห้ไว้กบัธนาคาร โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปรมิาณ  หากลูกค้ารายใดอ่อนแอทีม่โีอกาสเสยี
ในอนาคต (  ) ่งบางรายอาจจะยังไม่เร่ิมค้างช�าระจนเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ ( -   : ) 
ผู้รับผิดชอบจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปองกันมิให้เป็น  และหากลูกค้ารายใดเป็น  แล้ว ธนาคารก�าหนดมาตรการ
ให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควบคู่ไปกับการด�าเนินการด้านก หมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปริมาณ  จะช่วยในการวางแผน
ด�าเนินการที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากข้น เพื่อแก้ไขปญหา  และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจ�าเพื่อให้ธนาคาร
ได้รับช�าระหนี้เร็วข้น และเสียหายน้อยที่สุด

การประเมินความเพียงพอของเงินส�ารองตามเกณ ์ของธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนดให้มีกระบวนการตรวจสอบ
ความถกูต้องของการจัดช้ันหนี ้ความครบถ้วนและถกูต้องของข้อมลูการปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้และข้อมลูเกีย่วกบัหลกัประกนั เช่น 
ประเภทหลักประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อเงินส�ารองหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร

การตดัสนิทรพัย์ออกจากบญัช ีธนาคารมนีโยบายให้ตดับญัชสีนิเชือ่ทีจ่ดัชัน้สงสยัจะสญูทีก่นัเงนิส�ารองหนีส้งสยัจะสญู
ครบร้อยละ 100 ่งธนาคารยังคงเร่งด�าเนินการติดตามทวงถามหรือด�าเนินการทางก หมายจนถงที่สุด

การก�าหนดกระบวนการสอบทานสินเช่ือ เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการป ิบัติตามกระบวนการมาตร านในการอนุมัติ
สินเชื่อ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจากน้ี ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเช่ือและสินทรัพย์อ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ในการจัดชั้นตามเกณ ์ธนาคารแห่งประเท ไทย

าม ส ด้าน ลาด
ความเส่ียงด้านตลาด หมายถง ความเสีย่งทีธ่นาคารอาจได้รับความเสยีหายเนือ่งจากการเปล่ียนแปลงมลูค่าของ านะ

ทัง้ทีอ่ยูใ่นและนอกงบแสดง านะการเงนิทีเ่กดิจากการเคลือ่นไหวของอัตราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่น ราคาตราสารทุน และราคา
สินค้าโภคภัณ ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ท้ังนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการติดตามและควบคุม
ความเสีย่งทีเ่กดิขน้กบั านะในบญัชเีพ่ือการค้าและ านะในบญัชเีพือ่การธนาคาร โดยการเปรยีบเทยีบความเสีย่งดงักล่าวกบัเพดาน
หรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ และก�าหนดแนวทางป ิบัติเม่ือมีการเกินเพดานความเส่ียงหรือตัวบ่งช้ี
ความเสี่ยงที่ก�าหนด รวมถงมีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า

ควา เส่ียงด้านอตัราดอกเบีย

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียของรายการ
สินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดง านะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (R   ) 
ง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธ ิ(   ) มลูค่าทางเ รษ กจิ (E  ) มลูค่าตลาดของรายการ

เพื่อค้า (  A ) และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคารที่ส�าคัญ จ�าแนกตามระยะเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

ธัน า ม

เปล่ียนอตัรา
ดอกเบียทันที

ง ายใน  
 เดือน

 เดือน  เดือน เกินกวา่  ป ไ ่ ีดอกเบีย สินเชื่อ 
ด้อยคุ าพ รว

สินทรั ยทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 346,566.65 4,298.12 976.22 1.51 21,429.77 31.00 373,303.27

เงินลงทุน * 2,511.60 5,545.29 5,819.40 169,639.31 20,647.94 - 204,163.54

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,336,352.05 206,749.42 232,056.08 69,932.78 1,054.55 102,602.99 1,948,747.87

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,685,430.30 216,592.83 238,851.70 239,573.60 43,132.26 102,633.99 2,526,214.68

นสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,480,298.73 158,496.43 295,432.07 20,538.01 88,182.59 - 2,042,947.83

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 90,117.44 5,513.47 17,275.48 30,464.34 8,629.21 - 151,999.94

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70 - 22,714.86 27,805.55 - - 50,521.11

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,570,416.87 164,009.90 335,422.41 78,807.90 96,811.80 - 2,245,468.88

หน่วย  ล้านบาท

ธัน า ม

เปล่ียนอตัรา
ดอกเบียทันที

ง ายใน  
 เดือน

 เดือน  เดือน เกินกวา่  ป ไ ่ ีดอกเบีย สินเชื่อ 
ด้อยคุ าพ รว

สินทรั ยทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 522,794.48 7,077.87 5,367.09 1.56 17,721.97 - 552,962.97

เงินลงทุน * 30,848.88 9,753.61 10,825.23 133,922.83 19,991.57 - 205,342.12

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 1,357,047.26 204,878.81 163,255.01 40,578.57 1,086.38 98,637.39 1,865,483.42

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 1,910,690.62 221,710.29 179,447.33 174,502.96 38,799.92 98,637.39 2,623,788.51

นสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,462,873.53 132,820.09 255,548.29 126,012.48 96,339.62 - 2,073,594.01

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ 151,649.33 12,041.79 8,359.92 38,600.44 8,415.27 - 219,066.75

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70 - 16,335.70 50,935.03 - - 67,271.43

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,614,523.56 144,861.88 280,243.91 215,547.95 104,754.89 - 2,359,932.19

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (ไม่รวมเงินลงทุนเพื่อค้า ค่าเผื่อการปรับมูลค่า และค่าเผื่อการด้อยค่า)
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ควา เส่ียงด้านอตัรา ลกเปล่ียน

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องมาจาก
การท�าธรุกรรมในสกลุเงนิต่างประเท  หรอืจากการมสีนิทรพัย์หรอืหนีส้นิในสกุลเงนิต่างประเท  เมือ่แปลงมลูค่า ทีเ่ป็นสกลุเงนิตรา
ต่างประเท ของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถิ่นแล้ว ท�าให้มูลค่าทางบัญชีของธนาคารลดลง 
รวมถงการลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเท

ควา เส่ียงด้านราคาตราสารทุน

เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน ท�าให้
มูลค่าของหลักทรัพย์การลงทุนของธนาคารลดลง โดยธนาคารเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี ักยภาพในการเติบโต และมีโอกาส
สร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร

ควา เส่ียงด้านราคาสินค้า ค ั ์

เป็นความเสี่ยงท่ีรายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณ ์ 
ทั้งนี้ ธนาคารยังไม่มีนโยบายถือ านะดังกล่าว จงด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ   

ร สรา้ การ รหาร และการกากั ดูแล าม ส ด้าน ลาด ธนา าร
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร ดังนี้
ค กรร การธนาคาร (   )

มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด รวมถงระดับความเสียหายสูงสุดท่ียอมรับได้ หรือ 
 เพือ่ควบคมุ านะทีเ่ปดของความเสีย่ง (R  E ) ทีมี่ต่อความเสีย่งด้านตลาด และกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการ

หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม
ค กรร การบรหิารควา เส่ียง (     )

มีหน้าที่ในการเสนอก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร รวมท้ังควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงท่ีธนาคาร 
และหน่วยงานก�ากับก�าหนด

ธนาคารมอบหมายให้ฝายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานท่ีท�าธุรกรรม (  O ) 
เพื่อความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามแนวทางการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเท ไทย 
และนโยบายบริหารความเส่ียงด้านตลาดของธนาคาร ในการท�าหน้าท่ีติดตาม ควบคุมดูแลความเสี่ยงด้านตลาด ให้อยู่ภายใต้
กรอบเพดานหรอืตวับ่งชีค้วามเสีย่งทีธ่นาคารก�าหนด รวมถงการจดัท�ารายงานเพือ่น�าเสนอต่อผูบ้รหิารระดบัสงู และคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�า

ทั้งนี้ ธนาคารมีการก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธนาคาร และเป็นไป 
ตามหลักเกณ ์การก�ากับความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเท ไทย

ส�าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการก�าหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุดท่ีธนาคารยอมรับได้ประเภทต่างๆ 
เช่น มูลค่า านะ การลงทุน ผลขาดทุนสูงสุด รวมถงตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่   R  ( R) และตัววัด
ค่าความอ่อนไหว ( ) เป็นต้น โดยมกีารประเมนิมลูค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวกิ ต (  ) อย่างสม�า่เสมอ 
รวมทั้งการจัดท�าระเบียบผลิตภัณ ์ (  ) อีกทั้งการพั นาระบบงานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุม
ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการท�าธุรกรรมที่มีความ ับ ้อนมากข้น

ส�าหรับธุรกรรมในบัญชีเพ่ือการธนาคาร ธนาคารติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบ้ียเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ
จากการประเมนิ     และ E    รวมถงมกีารทดสอบภาวะวกิ ต (  ) 
อย่างสม�่าเสมอ และจะติดตามความเสี่ยงเป็นกรณีพิเ ษ หากสถานการณ์ด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดมีการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ร สรา้ การ รหาร และการกากั ดูแล าม ส ด้าน ลาด กล่มธรกจ า การ น
ธนาคารมีการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก�าหนดเป็นนโยบายการบริหาร

ความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ โดยได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ง่ได้ก�าหนดให้บรษิทัลกูในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ
ต้องจัดให้มกีารบรหิารความเส่ียงให้ครบถ้วนทุกด้าน ตามความเสีย่งทีม่นียัส�าคญัของบรษิทั และตามทีก่�าหนดในนโยบายการบรหิาร
ความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง รวมถง
มกีารก�าหนดขอบเขตผูม้อี�านาจอย่างชดัเจน ด�าเนนิการตามระบบตดิตามการป บิตังิาน และระบบการควบคมุภายในอย่างครบถ้วน
และมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และควบคุมความเส่ียงตามแนวทางท่ีก�าหนดในนโยบายการบริหารความเส่ียงของ
กลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ตลอดจนก�าหนดให้บรษัิทจดัท�าข้อมลูการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัน�าส่งให้แก่ธนาคาร รวมทัง้ให้รายงาน
ผลการบรหิารความเสีย่งแก่คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งของธนาคารเป็นประจ�า เพือ่ให้ธนาคารใช้ในการตดิตามผลการบรหิาร
ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบที่มีต่อเงินกองทุนของธนาคาร

กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอ�านาจ 
( ) ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นผู้บริหารความเสี่ยงของบริษัท  เอง โดยธนาคารจะพิจารณาให้ความเห็น
ในการก�าหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงด้านตลาดแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม

าม ส ด้านส า ล่
ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง หมายถง ความเสี่ยงที่ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระผูกพันเมื่อถงก�าหนด 

เนือ่งจากไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ หรอืไม่สามารถจดัหาเงนิทนุได้เพยีงพอ หรอืสามารถจดัหาเงินทนุได้ด้วยต้นทนุ
ที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต

ร สรา้ การ รหาร และการกากั ดูแล าม ส ด้านส า ล่ ธนา าร
ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่องของธนาคาร ดังนี้

ค กรร การธนาคาร (   )

มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนฉุกเฉินสภาพคล่อง และอนุมัติเพดาน 
หรือตัวบ่งชี้ ( ) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ธนาคารยอมรับได้

ค กรร การบรหิารควา เส่ียง (     )

มีหน้าที่ในการเสนอก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร ควบคุม ติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้ธนาคารด�าเนินการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงท่ีธนาคาร
และหน่วยงานก�ากับก�าหนด และน�าเสนอรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรับทราบและ หรือพิจารณาทุกเดือน และรายงานคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและ หรือพิจารณาทุกไตรมาส

ค กรร การบรหิารสินทรพัย์ ล หนีสิน (       )

มหีน้าทีใ่นการก�าหนดกลยทุธ์การบรหิารโครงสร้างสนิทรพัย์ หนีส้นิ และเงนิกองทนุของธนาคารให้เหมาะสม ตดิตาม
ปจจัยภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร ก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการด้านความเสี่ยงจากสภาพคล่อง
และอัตราดอกเบี้ย และน�าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบ
และ หรือตัดสินใจ



รายงาน ร จา 2561

ร สรา้ การ รหาร และการกากั ดูแล าม ส ด้านส า ล่ กล่มธรกจ า การ น
ธนาคารมีการก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก�าหนดเป็นนโยบายการบริหาร

ความเสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ โดยได้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร ง่ได้ก�าหนดให้บรษิทัลกูในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ
ต้องจัดให้มกีารบรหิารความเสีย่งให้ครบถ้วนทกุด้านตามความเสีย่งท่ีมีนยัส�าคญัของบรษิทั และตามท่ีก�าหนดในนโยบายการบรหิาร
ความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน มีการก�าหนดโครงสร้างองค์กร ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 
รวมถงมีการก�าหนดขอบเขตผู้มีอ�านาจอย่างชัดเจน ด�าเนินการตามระบบติดตามการป ิบัติงาน และระบบการควบคุมภายใน
อย่างครบถ้วนและมปีระสทิธิภาพ มกีารระบ ุวดั ตดิตาม และควบคมุความเสีย่งตามแนวทางท่ีก�าหนดในนโยบายการบรหิารความเสีย่ง
ของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ตลอดจนการจดัท�ารายงาน านะสภาพคล่องรวมถงข้อมูลท่ีเกีย่วข้อง และน�าส่งให้แก่ธนาคาร เพือ่ให้
ธนาคารใช้ในการติดตาม านะสภาพคล่องและระดับความเส่ียงของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบ
ที่มีต่อสภาพคล่องของธนาคาร

กลุ ่มธุรกิจทางการเงินมีลักษณะการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ ่มธุรกิจทางการเงินแบบกระจายอ�านาจ 
( ) ง่บรษิทัในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิเป็นผูบ้รหิารสภาพคล่องของบรษิทั  เอง โดยธนาคารจะพจิารณาให้ความช่วยเหลอื 
ด้านสภาพคล่องแก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม

ร สรา้ แหล่ มาและใ ้ ป น น
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเส่ียงท่ีส�าคัญ ่งปจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ที่ส�าคัญของธนาคาร คือ โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน เนื่องจากลักษณะการจัดหาเงินทุนของธนาคารอา ัยเงินทุน
ระยะสั้นจากเงินรับฝาก ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี รวมถงเงินรับฝากที่สามารถถอนได้โดยไม่มีก�าหนดเวลา 
ขณะที่การใช้ไปของเงินทุนในการอ�านวยสินเช่ือน้ันมีระยะเวลาครบก�าหนดยาวกว่าเงินรับฝาก ส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยง 
ด้านสภาพคล่องทีเ่กดิจากการไม่สามารถเปลีย่นสนิทรพัย์เป็นเงนิสดได้ทันกับระยะเวลาครบก�าหนดของหนีส้นิ หรอืสามารถจดัหาเงินทุน
ได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปจจุบันและอนาคต

ดังนั้น ธนาคารจงมีกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ผ่านเครื่องมือหลากหลาย โดยมีการ
ก�าหนดตัวบ่งชี้ ( ) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เช่น อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
ต่อประมาณการกระแสเงินสดไหลออกสุทธิ เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารยังมีการติดตามแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน รวมถง
การกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน เพื่อติดตามแหล่งเงินทุนท่ีส�าคัญ พร้อมท้ังรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์
และหนี้สิน (A O) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ

ร ม ในการ รหาร าม ส ด้านส า ล่
เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องแสดงในรูปแบบรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับสภาพคล่องของธนาคาร

เพ่ือเสนอผู้บริหารระดับสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารมีการจัดท�ารายงานความเส่ียงด้านสภาพคล่อง (  R  R ) เพ่ือใช้ประเมิน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องรายวันและรายเดือน โดยเปรียบเทียบกับเพดานหรือตัวบ่งช้ีความเสี่ยงท่ีได้รับอนุมัติ เพื่อดูแล
และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ธนาคารก�าหนด ่งประกอบด้วย
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- รายงานแสดง านะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 14 วัน ่งสามารถแสดงรายละเอียดเป็นรายวัน
โดยแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่าย มีการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกับพ ติกรรมของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แบบแผนของกระแสเงนิสดในอดตีร่วมกบัการใช้วจิารณญาณในการคาดการณ์แนวโน้มทีเ่ป็นไปได้ในอนาคต โดยยดหลกัความเป็นจรงิ 
(R ) และความระมัดระวัง ( ) โดยมีความถี่ในการท�ารายงานเป็นรายวัน

- รายงานข้อมูลสภาพคล่อง (   R ) ่งแสดงข้อมูลประมาณการกระแสเงินสดรับจ่ายในอนาคต
ของธนาคารโดยก�าหนดสมมติ านในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับพ ติกรรมที่เกิดข้นจริงในอดีต ภายใต้ภาวะปกติ

- รายงาน านะการเงินประจ�าวัน ่งแสดงข้อมูลการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากเฉลี่ยต่อวันของ
ธนาคารทีธ่นาคารแห่งประเท ไทย โดยเมือ่น�ามารวมกบัยอดเงนิสดที่ นูย์บรหิารและจดัการธนบัตรเฉลีย่ต่อวนั แล้วจะต้องไม่ต�า่กว่า
ร้อยละ 1 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม ตามหลักเกณ ์ของธนาคารแห่งประเท ไทย นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของ
สินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทที่สามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว เพ่ือรองรับความต้องการ
สภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการท�ารายงานเป็นรายวัน

- รายงานการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (  
 R  : R) ประเมินเป็นรายเดือนตามแนวทางของธนาคารแห่งประเท ไทย เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ่ง R มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับสถานการณ์ 
ด้านสภาพคล่องทีม่คีวามรุนแรงในระยะสัน้ โดยธนาคารจะต้องมสีนิทรพัย์สภาพคล่อง ง่เป็นสินทรพัย์ทีม่คุีณภาพด ีมสีภาพคล่องสงู 
และไม่ติดภาระผูกพันที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ ในปริมาณที่เพียงพอ
รองรับประมาณการกระแสเงินสดที่อาจไหลออกสุทธิใน 30 วัน ภายใต้สถานการณ์ด้านสภาพคล่องท่ีมีความรุนแรงตามเกณ ์ 
การค�านวณของธนาคารแห่งประเท ไทย

- รายงานการด�ารงแหล่งที่มาของเงินให้สอดคล้องกับการใช้ไปของเงิน (    R : R) 
ประเมนิ ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเท ไทย โดยจดัส่ง ธปท. เป็นรายไตรมาส และน�าเสนอคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง
และคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เป็นรายเดือน ่ง R มีความประสงค์เพื่อให้ธนาคารมีแหล่งเงินที่มีความมั่นคง
สอดคล้องกับสินทรัพย์ที่ไม่สามารถเรียกคืนก่อนก�าหนด หรืออาจไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วโดยมูลค่าไม่ลดลง
อย่างมีนัยส�าคัญ

- รายงานผลการทดสอบภาวะวิก ตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จ�าลองเสนอคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส

การ ดส า ะ ก าม ส ด้านส า ล่
ธนาคารก�าหนดให้มีการทดสอบภาวะวิก ตความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบาย 

การทดสอบภาวะวิก ตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก�าหนดข้นเอง ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิก ตที่ 
เกดิขน้กบัธนาคารเอง ( -  ) (2) ภาวะวกิ ตทีเ่กดิขน้กบัระบบสถาบนัการเงนิและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
ของธนาคาร ( -  ) และ (3) ภาวะวิก ตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปจจัย (   ) โดยในแต่ละ
สถานการณ์จ�าลอง จะประกอบด้วยข้อสมมติต่างๆ เช่น การเบิกถอนเงินรับฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน 
สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์ลดลง ความสามารถในการเข้าถงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น และธนาคารได้จัดท�า
แผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพ่ือรองรับภาวะวิก ตโดยค�านงถงผลการทดสอบภาวะวิก ตในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง ่งแผนฉุกเฉิน
สภาพคล่องได้ก�าหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือเตือนภัยส�าหรับวิก ตการณ์สภาพคล่อง เพื่อให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบ
จากปญหาสภาพคล่องที่จะเกิดข้นได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่าใช้จ่าย ต้นทุนที่สมเหตุสมผล

ธนาคารได้เปดเผยข้อมูลการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
ของธนาคารตามประกา ของธนาคารแห่งประเท ไทย เร่ือง การเปดเผยข้อมูลการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องท่ีมีความรุนแรง 
(   R   )

ช่องทางที่เปดเผยข้อมูล . . . นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน การเปดเผยข้อมูลตามเกณ ์ R
วันที่ที่เปดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นงวด
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ั ราส่ นสน รั ส า ล่
ธนาคารแห่งประเท ไทยให้ธนาคารด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายปกษ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 1 ของเงินรับฝาก

และเงินกูย้มื ตามรายละเอยีดหลักเกณ ท์ีธ่นาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมเีงินฝาก
ที่ธนาคารแห่งประเท ไทยและเงินสดที่ ูนย์เงินสด จ�านวน 20,754.02 ล้านบาท และ 19,507.24 ล้านบาท

แหล่ มาและใ ้ ป น น
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�าคัญ

มาจากเงินรับฝาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 74.46 ของแหล่งเงินทุนท้ังหมด ส�าหรับแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ รายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิด้านหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 5.75 ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืม คิดเป็นร้อยละ 3.48 และ 
ส่วนของเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 11.47

ส�าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยใช้เงินทุนในการให้สินเชื่อร้อยละ 73.90 ของแหล่งใช้ไป
ของเงินทุน ส�าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่ส�าคัญอ่ืนๆ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ ด้านสินทรัพย์ 
คิดเป็นร้อยละ 13.60 และเงินลงทุนสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 8.77

ธัน า ม ธัน า ม

ล่งท า องเงินทน

เงินรับฝาก 74.46 72.56

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 5.75 8.01

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 3.48 3.88

ส่วนของเจ้าของ 11.47 10.31

ล่ง ้ องเงินทน

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 73.90 67.90

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 13.60 19.26

เงินลงทุนสุทธิ 8.77 8.00

สัดส่ น นให้สน ่ นรั าก
จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีสัดส่วนเงินให้สินเช่ือต่อเงินรับฝากเท่ากับ 

ร้อยละ 99.25 โดยปรับเพิ่มข้นจากร้อยละ 93.59 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ส�าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 

ร้อยละ 95.39 โดยปรับเพิ่มข้นจากร้อยละ 89.96 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มข้นของเงินให้สินเชื่อ 
ร้อยละ 4.47 ในขณะที่เงินรับฝากปรับลดลงร้อยละ 1.48 จากสิ้นปี 2560

ธัน า ม ธัน า ม

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 99.25 93.59

สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) 95.39 89.96
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ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลา 
ที่เหลือของสัญญา ดังนี้ 

หน่วย  ล้านบาท

ธัน า ม

น้อยกวา่ 
 เดือน  เดือน

เกินกวา่  
 เดือน  

ต่ไ ่เกิน  ป
เกินกวา่  ป ไ ่ ีกําหนด 

ร ย เวลา รว

สินทรั ยทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 318,849.59 12,927.72 34,734.35 5,252.04 - 371,763.70

เงินลงทุนสุทธิ * 25,868.76 5,533.16 5,863.18 185,963.61 10,697.86 233,926.57

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 86,115.46 69,022.50 511,843.17 1,281,766.74 - 1,948,747.87

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 430,833.81 87,483.38 552,440.70 1,472,982.39 10,697.86 2,554,438.14

นสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,565,018.62 160,721.35 293,575.31 23,632.55 - 2,042,947.83

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 98,625.63 5,500.55 15,948.38 31,925.38 - 151,999.94

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70 - - 50,520.41 - 50,521.11

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,663,644.95 166,221.90 309,523.69 106,078.34 - 2,245,468.88

หน่วย  ล้านบาท

ธัน า ม

น้อยกวา่ 
 เดือน  เดือน

เกินกวา่  
 เดือน  

ต่ไ ่เกิน  ป
เกินกวา่  ป ไ ่ ีกําหนด 

ร ย เวลา รว

สินทรั ยทางการเงิน

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 436,285.59 32,790.72 65,811.50 14,292.22 - 549,180.03

เงินลงทุนสุทธิ * 39,337.15 9,754.27 10,907.06 149,313.41 10,697.95 220,009.84

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 110,911.92 101,363.25 408,884.17 1,244,324.08 - 1,865,483.42

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 586,534.66 143,908.24 485,602.73 1,407,929.71 10,697.95 2,634,673.29

นสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 1,557,499.12 134,289.86 252,969.41 128,835.62 - 2,073,594.01

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 163,604.12 8,558.36 8,303.53 38,600.74 - 219,066.75

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 0.70 - 16,335.70 50,935.03 - 67,271.43

รวมหนี้สินทางการเงิน 1,721,103.94 142,848.22 277,608.64 218,371.39 - 2,359,932.19

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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มูล ่า ธรรม ราสารการ น

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ลค่าตา บัญชี ลค่ายุติธรร ลค่าตา บัญชี ลค่ายุติธรร

สินทรั ยทางการเงิน

เงินสด 68,878.13 68,878.13 73,572.87 73,572.87

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 372,513.78 372,513.78 549,669.53 549,669.53

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 36,229.57 36,229.57 33,833.40 33,833.40

เงินลงทุนสุทธิ * 240,166.89 241,460.11 228,239.76 228,240.26

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,895,874.34 1,895,874.34 1,817,912.27 1,817,912.27

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,613,662.71 2,614,955.93 2,703,227.83 2,703,228.33

นสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,039,601.90 2,039,601.90 2,070,874.68 2,070,874.68

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 157,395.93 157,878.58 228,691.40 223,399.10

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,579.66 5,579.66 5,291.69 5,291.69

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 32,345.61 32,345.61 30,284.42 30,284.42

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 95,205.51 95,376.82 110,626.43 111,455.31

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,330,128.61 2,330,782.57 2,445,768.62 2,441,305.20

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ลค่าตา บัญชี ลค่ายุติธรร ลค่าตา บัญชี ลค่ายุติธรร

สินทรั ยทางการเงิน

เงินสด 68,661.54 68,661.54 73,334.74 73,334.74

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 371,763.70 371,763.70 549,180.03 549,180.03

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 36,231.03 36,231.03 33,842.51 33,842.51

เงินลงทุนสุทธิ * 233,926.57 282,932.37 220,009.84 254,948.87

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,828,239.87 1,828,239.87 1,753,343.80 1,753,343.80

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 2,538,822.71 2,587,828.51 2,629,710.92 2,664,649.95

นสินทางการเงิน

เงินรับฝาก 2,042,947.83 2,042,947.83 2,073,594.01 2,073,594.01

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 151,999.94 152,482.59 219,066.75 213,774.45

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,579.66 5,579.66 5,291.69 5,291.69

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 32,345.61 32,345.61 30,284.42 30,284.42

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 50,521.11 50,692.42 67,271.43 68,100.31

รวมหนี้สินทางการเงิน 2,283,394.15 2,284,048.11 2,395,508.30 2,391,044.88

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การดาร นก น
ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารได้ค�านวณเงินกองทุนตามหลักเกณ ์   ของธนาคารแห่งประเท ไทย 

ง่ตัง้แต่ปี 2559 เป็นต้นไป ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเท ด�ารงอตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ท่ี 1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ
เพิ่มเติมจากการด�ารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต�่าอีกเกินกว่าร้อยละ 2.5 ของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้น โดยทยอยด�ารงอัตราส่วน 
เงินกองทุนส่วนเพิ่มมากกว่าร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนครบจ�านวน ในวันที่ 1 มกราคม 2562

ั ราส่ น นก น ่ สน รั ส

ากกวา่รอ้ยล ากกวา่รอ้ยล

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 6.375 5.75

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 7.875 7.25

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 10.375 9.75
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ข้อมูลเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีจัดท�า 
ตามหลกัเกณ  ์และวธิกีารตามประกา ของธนาคารแห่งประเท ไทย ง่ก�าหนดให้ธนาคารจดัท�าและน�าส่งต่อธนาคารแห่งประเท ไทย
ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ้นไตรมาส รวมทั้งการเปดเผยข้อมูลบน  ของธนาคารส�าหรับข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน และ 
31 ธันวาคม ของทุกปี ่งข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่น�ามาแสดงเปรียบเทียบนี้ เป็นข้อมูลตามรายงานที่ได้จัดส่งธนาคาร
แห่งประเท ไทยตามก�าหนดแล้ว ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

กล่มธรกจ า การ น

 ธันวาค   ธันวาค  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช�าระแล้ว 72,005.04 72,005.04

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.74 20,833.74

ส�ารองตามก หมาย 7,200.50 7,200.50

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 174,631.23 156,895.32

รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 19,063.98 20,836.56

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (9,717.20) (10,390.16)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นตราสารทางการเงิน 984.43 1,136.47

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 285,001.72 268,517.47

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 51,810.16 51,810.16

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 21,914.51 22,394.91

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 73,724.67 74,205.07

เงินกองทุนทั้งสิ้น 358,726.39 342,722.54



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ

ทุนช�าระแล้ว 72,005.04 72,005.04

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.74 20,833.74

ส�ารองตามก หมาย 7,200.50 7,200.50

ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 162,860.95 147,414.43

รายการอื่นของส่วนของเจ้าของ 14,965.81 14,860.62

รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ (5,850.76) (5,886.76)

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 272,015.28 256,427.57

เงินกองทุนชั้นที่ 2

ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 51,810.16 51,810.16

เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 21,045.98 21,072.95

รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 72,856.14 72,883.11

เงินกองทุนทั้งสิ้น 344,871.42 329,310.68

ั ราส่ น นก น ่ สน รั ส

กลุ่ ธุรกิ ทางการเงนิ งบการเงนิเ พา ธนาคาร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ 14.42 13.38 14.35 13.59

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 14.47 13.44 14.35 13.59

อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น 18.21 17.15 18.19 17.45

ธนาคารได้เปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนของธนาคารและกลุ ่มธุรกิจทางการเงินตามประกา  
ธนาคารแห่งประเท ไทย เร่ือง การเปดเผยข้อมูลการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย์ และเรื่อง การเปดเผยข้อมูล 
การด�ารงเงินกองทุนส�าหรับกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

ช่องทางที่เปดเผยข้อมูล . . . นักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลทางการเงิน การเปดเผยข้อมูลตามเกณ ์ 
วันที่ที่เปดเผยข้อมูล ภายในระยะเวลา 4 เดือน หลังจากวันสิ้นงวด
ข้อมูล    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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ประมา การและ ้ สมม าน
ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตร านการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติ าน 

หลายประการ ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย 
ผลที่เกิดข้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติ านที่ใช้จะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทกในงวดบัญชี
ที่ประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการและ
ข้อสมมติ านที่ส�าคัญในการก�าหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงิน

การจดัประ รา การใหม่
ธนาคารได้จัดประเภทรายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องและเปรียบเทียบกับการแสดงรายการในงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิที่ได้รายงานไปแล้ว ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

ก่อน ดั
ปร เ ทให ่

ดั
ปร เ ทให ่

หลัง ดั
ปร เ ทให ่

ก่อน ดั
ปร เ ทให ่

ดั
ปร เ ทให ่

หลัง ดั
ปร เ ทให ่

งบก�า ร าดทน ละก�า ร าดทนเบดเสร อน

ส�า รับ สินสดวันท  ันวา  

รายได้ดอกเบี้ย  122,507.45  378.72  122,886.17  108,995.57  378.72  109,374.29 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  36,729.41  (706.64)  36,022.77  35,132.89  (706.64)  34,426.25 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  85,778.04  1,085.36  86,863.40  73,862.68  1,085.36  74,948.04 

ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต

เงินตราต่างประเท  4,316.92  (1,085.36)  3,231.56  4,305.80  (1,085.36)  3,220.44 

รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ  3,776.85  87.28  3,864.13  908.38  87.28  995.66 

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ

อื่นๆ  8,932.39  87.28  9,019.67  11,785.67  87.28  11,872.95 



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

้ มูล ม ม
้ มูล ม ม ก กั กระแส นสด

7.1.1 รา การ มใ ่ นสด สา ัญ สาหรั ปสนสด นั ธัน า ม และ มดั น

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มข้น* 175.18 1,104.30 168.15 1,104.30

ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มข้นจากการช�าระหนี้ 2,202.22 4,426.16 2,202.22 4,426.16

*รวมก�าไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

7.1.2 การ ปด ผ ้ มูล ก กั การ ปล นแปล ในหนสน กดจากกจกรรมจดัหา น

หน่วย  ล้านบาท

รายการบัญชี

การ นร ม

 กราค  
กร สเงนิสด

ากกิ กรร  
ดัหาเงนิสุทธิ

รายการท่ีไ ่ใช่เงนิสด
 ธันวาค  การ ปลงค่า

อตัรา ลกเปล่ียน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 110,626.43 (15,080.60) (335.70) (4.62) 95,205.51

รวม 110,626.43 (15,080.60) (335.70) (4.62) 95,205.51

หน่วย  ล้านบาท

รายการบัญชี

การ น าะธนา าร

 กราค  
กร สเงนิสด

ากกิ กรร  
ดัหาเงนิสุทธิ

รายการท่ีไ ่ใช่เงนิสด
 ธันวาค  การ ปลงค่า

อตัรา ลกเปล่ียน

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  67,271.43  (16,410.00)  (335.70)  (4.62)  50,521.11 

รวม  67,271.43  (16,410.00)  (335.70)  (4.62)  50,521.11 
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รา การระห า่ ธนา ารและ ลาด นส ธ สน รั

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว

 น ระเท

ธนาคารแห่งประเท ไทยและ 
กองทุนเพื่อการ น ู 16,311.10 252,001.37 268,312.47 15,428.20 392,249.35 407,677.55

ธนาคารพาณิชย์ 734.15 17,799.78 18,533.93 493.02 3,197.44 3,690.46

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 16.75 818.09 834.84 19.94 4,649.23 4,669.17

สถาบันการเงินอื่น 41.00 45,819.66 45,860.66 30.54 105,798.38 105,828.92

รวม 17,103.00 316,438.90 333,541.90 15,971.70 505,894.40 521,866.10

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 174.72 174.72 - 292.55 292.55

หัก  รายได้รอตัดบัญชี - (15.11) (15.11) - (5.89) (5.89)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.73) (1,744.93) (1,745.66) (0.67) (4,108.49) (4,109.16)

รวมในประเท 17,102.27 314,853.58 331,955.85 15,971.03 502,072.57 518,043.60

 ต่าง ระเท

เงินดอลลาร์สหรั 25,227.34 8,877.93 34,105.27 11,390.45 15,272.45 26,662.90

เงินเยน 544.54 - 544.54 219.79 - 219.79

เงินยูโร 1,462.91 - 1,462.91 688.82 - 688.82

เงินสกุลอื่น 1,642.29 2,756.44 4,398.73 1,768.26 2,246.60 4,014.86

รวม 28,877.08 11,634.37 40,511.45 14,067.32 17,519.05 31,586.37

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - 130.04 130.04 0.31 179.68 179.99

หัก  รายได้รอตัดบัญชี - (2.61) (2.61) - (1.15) (1.15)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (80.95) (80.95) - (139.28) (139.28)

รวมต่างประเท 28,877.08 11,680.85 40,557.93 14,067.63 17,558.30 31,625.93

รวมในประเท และต่างประเท 45,979.35 326,534.43 372,513.78 30,038.66 519,630.87 549,669.53



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว

 น ระเท

ธนาคารแห่งประเท ไทยและ 
กองทุนเพื่อการ น ู 16,311.10 252,001.37 268,312.47 15,428.20 392,249.35 407,677.55

ธนาคารพาณิชย์ 0.82 17,799.78 17,800.60 23.46 3,197.44 3,220.90

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ - 818.09 818.09 - 4,649.23 4,649.23

สถาบันการเงินอื่น 41.00 45,819.66 45,860.66 30.54 105,798.38 105,828.92

รวม 16,352.92 316,438.90 332,791.82 15,482.20 505,894.40 521,376.60

บวก ดอกเบี้ยค้างรับ - 174.72 174.72 - 292.55 292.55

หัก  รายได้รอตัดบัญชี - (15.11) (15.11) - (5.89) (5.89)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.73) (1,744.93) (1,745.66) (0.67) (4,108.49) (4,109.16)

รวมในประเท 16,352.19 314,853.58 331,205.77 15,481.53 502,072.57 517,554.10

 ต่าง ระเท

เงินดอลลาร์สหรั 25,227.34 8,877.93 34,105.27 11,390.45 15,272.45 26,662.90

เงินเยน 544.54 - 544.54 219.79 - 219.79

เงินยูโร 1,462.91 - 1,462.91 688.82 - 688.82

เงินสกุลอื่น 1,642.29 2,756.44 4,398.73 1,768.26 2,246.60 4,014.86

รวม 28,877.08 11,634.37 40,511.45 14,067.32 17,519.05 31,586.37

บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ - 130.04 130.04 0.31 179.68 179.99

หัก  รายได้รอตัดบัญชี - (2.61) (2.61) - (1.15) (1.15)

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (80.95) (80.95) - (139.28) (139.28)

รวมต่างประเท 28,877.08 11,680.85 40,557.93 14,067.63 17,558.30 31,625.93

รวมในประเท และต่างประเท 45,229.27 326,534.43 371,763.70 29,549.16 519,630.87 549,180.03



รายงาน ร จา 2561

ราสาร น ันธ ้า
มูล ่า ธรรมและจาน น น ามสัญญาแ ่ ามประ าม ส

หน่วย  ล้านบาท

ปร เ ทควา เส่ียง

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ลค่ายุติธรร าํนวนเงนิ
ตา สัญญา

ลค่ายุติธรร าํนวนเงนิ
ตา สัญญาสินทรพัย์ หนีสิน สินทรพัย์ หนีสิน

อัตราแลกเปลี่ยน 23,368.23 18,779.56 2,214,299.83 24,337.94 20,486.77 1,778,097.10

อัตราดอกเบี้ย 6,739.14 7,037.15 1,784,644.83 4,913.34 4,736.26 1,162,066.51

อื่นๆ 6,122.20 6,528.90 111,623.79 4,582.12 5,061.39 88,843.22

รวม 36,229.57 32,345.61 4,110,568.45 33,833.40 30,284.42 3,029,006.83

หน่วย  ล้านบาท

ปร เ ทควา เส่ียง

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ลค่ายุติธรร าํนวนเงนิ
ตา สัญญา

ลค่ายุติธรร าํนวนเงนิ
ตา สัญญาสินทรพัย์ หนีสิน สินทรพัย์ หนีสิน

อัตราแลกเปลี่ยน 23,368.23 18,779.56 2,214,299.83 24,337.94 20,486.77 1,778,097.10

อัตราดอกเบี้ย 6,740.60 7,037.15 1,784,982.84 4,922.45 4,736.26 1,162,958.94

อื่นๆ 6,122.20 6,528.90 111,623.78 4,582.12 5,061.39 88,843.22

รวม 36,231.03 32,345.61 4,110,906.45 33,842.51 30,284.42 3,029,899.26

สัดส่ นการ าธรกรรม ราสาร น ันธแ ่ ามประ ู่สัญญา ด จาร าจากจาน น น ามสัญญา

ค่สัญญา

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน สัดส่วน

สถาบันการเงิน 75.18 76.16 75.18 76.14

บริษัทในกลุ่ม 0.26 0.32 0.27 0.35

บุคคลภายนอก 24.56 23.52 24.55 23.51

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นล นส ธ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ลค่ายุติธรร ลค่ายุติธรร ลค่ายุติธรร ลค่ายุติธรร

 เงินลงทนเ อ ้า

หลักทรัพย์รั บาลและรั วิสาหกิจ 15,670.50 8,315.31 15,670.50 8,315.31

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 239.95 168.60 239.95 171.61

ตราสารหนี้ต่างประเท 7,452.93 - 7,452.93 -

รวม 23,363.38 8,483.91 23,363.38 8,486.92

 เงินลงทนเผอ าย

หลักทรัพย์รั บาลและรั วิสาหกิจ 132,192.80 111,990.81 132,192.80 111,990.81

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 14,045.36 6,383.60 14,687.18 6,383.60

ตราสารหนี้ต่างประเท 35,046.70 27,295.31 35,046.70 27,295.31

ตราสารทุนในความต้องการ 
ของตลาดในประเท 15,133.22 12,348.33 15,133.22 12,348.33

ตราสารทุนในความต้องการ 
ของตลาดต่างประเท 382.34 478.68 382.34 478.68

รวม 196,800.42 158,496.73 197,442.24 158,496.73

ราคาทุน
ราคาทุนตัด าํหน่าย

ราคาทุน
ราคาทุนตัด าํหน่าย

ราคาทุน
ราคาทุนตัด าํหน่าย

ราคาทุน
ราคาทุนตัด าํหน่าย

 ตราสาร นท ะ อ น รบก�า นด

หลักทรัพย์รั บาลและรั วิสาหกิจ 1,745.65 35,510.74 1,000.00 35,305.14

ตราสารหนี้ภาคเอกชน 35.71 295.96 35.71 295.96

ตราสารหนี้ต่างประเท 646.30 6,066.15 646.30 6,066.15

รวม 2,427.66 41,872.85 1,682.01 41,667.25

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (35.82) (35.71) (35.82) (35.71)

รวม 2,391.84 41,837.14 1,646.19 41,631.54

 เงินลงทนทัว

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ 
ของตลาดในประเท 1,933.74 1,862.19 1,933.69 1,862.14

ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ 
ของตลาดต่างประเท 3.77 3.97 3.77 3.97

อื่นๆ 0.81 0.82 0.81 0.82

รวม 1,938.32 1,866.98 1,938.27 1,866.93

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,161.37) (1,170.23) (1,161.37) (1,170.23)

รวม 776.95 696.75 776.90 696.70

รวมเงินลงทุนสุทธิ 223,332.59 209,514.53 223,228.71 209,311.89



รายงาน ร จา 2561

เงินลงทุนทั่วไปของธนาคารประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 มจี�านวน 1,933.69 ล้านบาท และ 1,862.14 ล้านบาท ตามล�าดบั ได้รวมเงินลงทุนในธนาคารอสิลามแห่งประเท ไทย 
จ�านวน 1,048.15 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าแล้วทั้งจ�านวน และได้รวมเงินลงทุนเพื่อส่งเสริมนโยบายภาครั  
โดยลงทุนในกองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนส�าหรับธุรกิจเอสเอ็มอีก้าวไกลไปด้วยกัน จ�านวน 124.51 ล้านบาท

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ก�าไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขน้จากการเปลีย่นแปลงมลูค่าของเงนิลงทุน 
เผือ่ขายมดีงันี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ราคาทุน กําไรท่ียัง 
ไ ่เกิดขน

ขาดทุนท่ียัง 
ไ ่เกิดขน

ลค่า 
ยุติธรร ราคาทุน กําไรท่ียัง 

ไ ่เกิดขน 
ขาดทุนท่ียัง 
ไ ่เกิดขน 

ลค่า 
ยุติธรร

เงินลงทุนเผื่อขาย  188,392.08  10,532.73  (2,124.39)  196,800.42  150,307.36  9,253.48  (1,064.11)  158,496.73 

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ราคาทุน กําไรท่ียัง 
ไ ่เกิดขน

ขาดทุนท่ียัง 
ไ ่เกิดขน

ลค่า 
ยุติธรร ราคาทุน กําไรท่ียัง 

ไ ่เกิดขน 
ขาดทุนท่ียัง 
ไ ่เกิดขน 

ลค่า 
ยุติธรร

เงินลงทุนเผื่อขาย  189,042.68  10,532.73  (2,133.17)  197,442.24  150,307.36  9,253.48  (1,064.11)  158,496.73 

1 สุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า
2 รวมก�าไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นเงินตราต่างประเท ท่ีได้รับ 
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท  โดยมีมูลค่าลดลง จ�านวน 608.53 ล้านบาท และ 965.77 ล้านบาท ตามล�าดับ

7.4.7 ธนาคารมเีงนิลงทุนในหลกัทรัพย์อืน่ ง่ธนาคารถอืหุน้ตัง้แต่ร้อยละ 10 ขน้ไป ง่จ�าแนกเป็นกลุม่ โดยแสดงในราคา
มูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร มและ การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

สาธารณูปโภคและบริการ 1,434.11 1,474.17

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมเีงนิลงทุนในบรษิทัจดทะเบียนทีเ่ข้าข่ายถกูเพกิถอนจากการเป็นหลกัทรพัย์ 
จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย จ�านวน 3 บริษัท มีราคาทุน จ�านวน 0.10 ล้านบาท โดยธนาคารได้ต้ังค่า 
เผื่อการปรับมูลค่าเต็มจ�านวน



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นล นใน ร ั ่ และ ร ั ร่ มส ธ
การ น าะธนา าร

หน่วย  ล้านบาท

ชื่อบริ ัท ปร เ ทธุรกิ
ปร เ ท

หลักทรพัย์
ท่ีลงทุน

ธัน า ม

รอ้ยล ของ
หลักทรพัย์

ท่ีลงทุน
เงนิลงทุน

(วธีิราคาทุน) เงนิปน ล

บริ ัทย่อย

บจก.กรุงไทยก หมาย ธรุกจิบรกิารด้านก หมาย หุ้นสามัญ 100.00 30.00 22.50

บจก.รักษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ หุ้นสามัญ 100.00 140.00 157.15

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 100.00 210.90 320.00

บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส บรกิารงานด้านสารสนเท หุ้นสามัญ 100.00 1,300.00 16.38

บจก.กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง * เช่า ื้อ หุ้นสามัญ 100.00 1,000.00 -

บจก.กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่ ** ที่ปรกษาและให้ค�าแนะน�า
ด้านการเงิน หุ้นสามัญ 100.00 40.00 -

บมจ.บัตรกรุงไทย ธุรกิจบัตรเครดิต หุ้นสามัญ 49.45 1,994.60 675.75

รวม 4,715.50 1,191.78

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า *** (802.56) -

รวม 3,912.94 1,191.78

บริ ัทร่ว

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต ประกันชีวิต หุ้นสามัญ 50.00 4,071.77 -

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินา ภัย หุ้นสามัญ 45.00 1,518.82 168.30

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง เช่า ื้อ หุ้นสามัญ 49.00 87.38 41.36

บล.เคที ีมิโก้ ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 50.00 1,068.89 -

บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ บริการ หุ้นสามัญ 21.13 38.05 5.28

รวม 6,784.91 214.94

รวมเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบริษทัร่วมสุทธิ 10,697.85 1,406.72

* อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ 

** อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ  

*** ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

ชื่อบริ ัท ปร เ ทธุรกิ
ปร เ ท

หลักทรพัย์
ท่ีลงทุน

ธัน า ม

รอ้ยล ของ
หลักทรพัย์

ท่ีลงทุน
เงนิลงทุน

(วธีิราคาทุน) เงนิปน ล

บริ ัทย่อย

บจก.กรุงไทยก หมาย ธรุกจิบรกิารด้านก หมาย หุ้นสามัญ 100.00 30.00 19.00

บจก.รักษาความปลอดภัย 
กรุงไทยธุรกิจบริการ ธุรกิจบริการ หุ้นสามัญ 100.00 140.00 203.00

บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 100.00 210.90 232.00

บจก.กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส บรกิารงานด้านสารสนเท หุ้นสามัญ 100.00 1,300.00 27.30

บจก.กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง * เช่า ื้อ หุ้นสามัญ 100.00 1,000.00 -

บจก.กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่ ที่ปรกษาและให้ค�าแนะน�า

ด้านการเงิน หุ้นสามัญ 100.00 40.00 -

บมจ.บัตรกรุงไทย ธุรกิจบัตรเครดิต หุ้นสามัญ  49.45  1,994.60  510.00

รวม  4,715.50  991.30 

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า ***  (802.46)  -   

รวม  3,913.04  991.30 

บริ ัทร่ว

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต ประกันชีวิต หุ้นสามัญ 50.00 4,071.77 1,825.00

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินา ภัย หุ้นสามัญ 45.00 1,518.82 158.40

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง เช่า ื้อ หุ้นสามัญ 49.00 87.38 39.05

บล.เคที ีมิโก้ ธุรกิจหลักทรัพย์ หุ้นสามัญ 50.00 1,068.89 -

บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ บริการ หุ้นสามัญ 21.13 38.05 6.19

รวม 6,784.91 2,028.64

รวมเงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบริษทัร่วมสทุธิ 10,697.95 3,019.94

* อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางปรับโครงสร้างการด�าเนินธุรกิจ 

** อยู่ระหว่างการด�าเนินการจัดท�าแผนการด�าเนินธุรกิจ  

*** ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การ นร ม

หน่วย  ล้านบาท

ชื่อบริ ัท ปร เ ทธุรกิ
ปร เ ท

หลักทรพัย์
ท่ีลงทุน

ธัน า ม

รอ้ยล ของ
หลักทรพัย์

ท่ีลงทุน
เงนิลงทุน

(วธีิราคาทุน)
เงนิลงทุน
(วธีิส่วนได้

เสีย)

บริ ัทร่ว

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต ประกนัชวีติ หุ้นสามัญ 50.00 593.57 11,900.65

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินา ภัย หุ้นสามัญ 45.00 971.30 2,761.78

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง เช่า ื้อ หุ้นสามัญ 49.00 87.38 659.77

บล.เคที ีมิโก้ ธรุกจิหลกัทรพัย์ หุ้นสามัญ 50.00 1,068.89 1,167.81

บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ บริการ หุ้นสามัญ 21.13 38.05 344.29

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 2,759.19 16,834.30

หน่วย  ล้านบาท

ชื่อบริ ัท ปร เ ทธุรกิ
ปร เ ท

หลักทรพัย์
ท่ีลงทุน

ธัน า ม

รอ้ยล ของ
หลักทรพัย์

ท่ีลงทุน
เงนิลงทุน

(วธีิราคาทุน)
เงนิลงทุน
(วธีิส่วนได้

เสีย)

บริ ัทร่ว

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต ประกนัชวีติ หุ้นสามัญ 50.00 593.57 13,906.41

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ประกันวินา ภัย หุ้นสามัญ 45.00 971.30 2,674.67

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง เช่า ื้อ หุ้นสามัญ 49.00 87.38 617.15

บล.เคที ีมิโก้ ธรุกจิหลกัทรพัย์ หุ้นสามัญ 50.00 1,068.89 1,220.55

บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ บริการ หุ้นสามัญ 21.13 38.05 306.44

รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมสุทธิ 2,759.19 18,725.22

ในงบการเงินรวม เงินลงทุนบริษัทร่วมบันทกตามวิธีส่วนได้เสียได้ใช้ข้อมูลจากงบการเงินของบริษัทร่วมที่ยังไม่ได ้
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี



รายงาน ร จา 2561

านะการ นและผลการดา นน าน ร ั ร่ ม

หน่วย  ล้านบาท

ชื่อบริ ัท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ยังไ ่ได้ตรว สอบ ตรว สอบ ล้ว

สินทรพัย์รว หนีสินรว ส่วนของ ้ อืหุน้ สินทรพัย์รว หนีสินรว ส่วนของ ้ อืหุน้

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต 275,461.68 251,660.38 23,801.30 244,580.16 216,818.57 27,761.59

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 9,821.96 3,684.68 6,137.28 9,285.39 3,372.35 5,913.04

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง 11,228.26 9,881.79 1,346.47 9,729.78 8,469.28 1,260.50

บล.เคที ีมิโก้ 6,664.16 4,328.54 2,335.62 8,859.04 6,467.68 2,391.36

บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ 1,807.35 177.75 1,629.60 1,630.94 182.10 1,448.84

304,983.41 269,733.14 35,250.27 274,085.31 235,309.98 38,775.33

หน่วย  ล้านบาท

ชื่อบริ ัท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ยังไ ่ได้ตรว สอบ ตรว สอบ ล้ว

รายได้รว กําไร (ขาดทุน) สุทธิ รายได้รว กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ

บมจ.กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต  67,381.16  1,455.27  71,671.44  3,763.65 

บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย  3,015.72  690.43  3,047.69  627.86 

บจก.กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง  871.51  170.37  854.81  168.93 

บล.เคที ีมิโก้  1,335.81  (0.81)  1,491.77  3.19 

บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์  748.52  205.77  517.17  79.85 

 73,352.72  2,521.03  77,582.88  4,643.48 



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นให้สน แก่ลกูหนและด ก ้า รั ส ธ
จาแนก ามประ สน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

เงินเบิกเกินบัญชี 171,033.53 168,278.16 171,033.53 168,278.16
เงินให้กู้ยืม 1,347,062.18 1,295,457.88 1,273,401.07 1,237,594.66
ตัวเงิน 492,393.92 450,791.70 503,233.92 458,391.70
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า ื้อ 9,173.43 18,514.79 1.04 1.74
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,338.81 4,352.46 - -
อื่นๆ 3,128.17 2,532.83 1,078.31 1,217.16
หัก รายได้รอตัดบัญชี (925.37) (1,846.30) (45.99) (87.09)

 รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี 2,024,204.67 1,938,081.52 1,948,701.88 1,865,396.33
บวก ดอกเบี้ยค้างรับ 5,424.06 5,211.74 4,877.86 4,691.08

 รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวกดอกเบี้ยค้างรับ 2,029,628.73 1,943,293.26 1,953,579.74 1,870,087.41

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ ธปท.

  รายสินเชื่อ (71,305.17) (85,134.73) (69,052.44) (82,907.08)
  รายกลุ่ม (3,781.72) (3,803.50) - -

  2. เงินส�ารองส่วนเกิน (58,667.50) (36,425.50) (56,287.43) (33,819.27)
หกั ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหน้ี - (17.26) - (17.26)
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ 1,895,874.34 1,817,912.27 1,828,239.87 1,753,343.80

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อตามโครงการนโยบายภาครั  โดยรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็น 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ ได้แก่ โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนให้แก่ผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม ( E ) โครงการสินเชือ่ดอกเบีย้ต�า่เพือ่ปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรและเพิม่ประสทิธภิาพการผลติส�าหรบัผูป้ระกอบกจิการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( E ) การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู ้ประกอบการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 
โครงการเงินหมุนเวียนเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 1-6 และโครงการสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม 
รวมเป็นจ�านวนเงิน 34,096.49 ล้านบาท

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมเีงนิให้กูย้มือืน่ๆ จ�านวน 1,078.31 ล้านบาท และ 1,217.16 ล้านบาท 
ได้รวมหนี้ที่เกิดจากการจ่ายช�าระหนี้แทนลูกค้ารายท่ีผิดนัดตามสัญญา ่งธนาคารเป็นผู้รับรองหรือค�้าประกันไว้แล้ว จ�านวน 
1,031.55 ล้านบาท และ 1,163.72 ล้านบาท ตามล�าดับ



รายงาน ร จา 2561

จาแนก ามสกล นและ น ู่ ลูกหน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ในปร เท ต่างปร เท รว ในปร เท ต่างปร เท รว

เงินบาท 1,951,161.43 0.69 1,951,162.12 1,841,799.36 1.37 1,841,800.73

เงินดอลลาร์สหรั 51,886.21 18,246.89 70,133.10 65,792.54 27,554.29 93,346.83

เงินสกุลอื่นๆ 2,832.30 77.15 2,909.45 2,801.53 132.43 2,933.96

รวม 2,005,879.94 18,324.73 2,024,204.67 1,910,393.43 27,688.09 1,938,081.52

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ในปร เท ต่างปร เท รว ในปร เท ต่างปร เท รว

เงินบาท 1,875,658.64 0.69 1,875,659.33 1,769,114.17 1.37 1,769,115.54

เงินดอลลาร์สหรั 51,886.21 18,246.89 70,133.10 65,792.54 27,554.29 93,346.83

เงินสกุลอื่นๆ 2,832.30 77.15 2,909.45 2,801.53 132.43 2,933.96

รวม 1,930,377.15 18,324.73 1,948,701.88 1,837,708.24 27,688.09 1,865,396.33



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

จาแนก ามประ ธรกจและการจดั ัน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ ตากวา่ าตร าน สงสัย สงสัย สญ รว

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,526.18 2,007.05 631.43 891.49 1,071.43 28,127.58

อุตสาหกรรมการผลิต 
และการพาณิชย์ 465,452.34 29,348.22 8,628.32 9,378.12 37,615.46 550,422.46

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
และการก่อสร้าง 97,000.24 6,793.99 501.00 2,261.81 8,538.57 115,095.61

การสาธารณูปโภคและบริการ 329,581.33 14,772.72 484.01 2,525.40 7,376.07 354,739.53

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย 353,537.67 6,394.85 2,396.85 2,388.22 12,016.19 376,733.78

อื่นๆ 584,555.30 4,896.05 1,761.14 478.13 7,395.09 599,085.71

รวม 1,853,653.06 64,212.88 14,402.75 17,923.17 74,012.81 2,024,204.67

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ ตากวา่ าตร าน สงสัย สงสัย สญ รว

การเกษตรและเหมืองแร่ 26,110.94 1,780.74 246.10 10,275.71 782.07 39,195.56

อุตสาหกรรมการผลิตและ 
การพาณิชย์ 474,662.38 34,147.33 5,018.44 13,058.77 24,680.61 551,567.53

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และ 
การก่อสร้าง 88,839.74 5,472.79 406.89 2,881.74 7,996.12 105,597.28

การสาธารณูปโภคและบริการ 293,552.42 16,019.45 663.85 4,383.22 5,730.66 320,349.60

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย 327,161.82 6,143.16 2,845.77 3,205.40 10,566.70 349,922.85

อื่นๆ 555,641.01 5,529.32 3,060.44 2,085.12 5,132.81 571,448.70

รวม 1,765,968.31 69,092.79 12,241.49 35,889.96 54,888.97 1,938,081.52



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ ตากวา่ าตร าน สงสัย สงสัย สญ รว

การเกษตรและเหมืองแร่ 23,358.96 1,996.60 622.81 887.03 1,038.19 27,903.59
อุตสาหกรรมการผลิต 

และการพาณิชย์ 463,829.89 29,295.21 8,589.74 9,303.26 37,356.60 548,374.70
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

และการก่อสร้าง 97,273.62 6,762.16 489.39 2,233.69 8,417.40 115,176.26
การสาธารณูปโภคและบริการ 327,490.70 14,753.20 454.79 2,492.46 7,151.87 352,343.02
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย 353,537.67 6,394.85 2,396.85 2,388.22 12,016.19 376,733.78
อื่นๆ 518,169.77 3,236.55 1,543.86 317.45 4,902.90 528,170.53

รวม 1,783,660.61 62,438.57 14,097.44 17,622.11 70,883.15 1,948,701.88

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ ตากวา่ าตร าน สงสัย สงสัย สญ รว

การเกษตรและเหมืองแร่ 25,778.58 1,763.73 213.23 10,226.42 755.76 38,737.72
อุตสาหกรรมการผลิต 

และการพาณิชย์ 470,747.10 33,986.11 4,925.07 12,866.04 24,335.96 546,860.28
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

และการก่อสร้าง 88,548.16 5,400.04 355.13 2,513.17 7,852.42 104,668.92
การสาธารณูปโภคและบริการ 290,011.94 15,765.12 563.18 4,249.00 5,399.54 315,988.78
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อา ัย 327,161.82 6,143.16 2,845.77 3,205.41 10,566.70 349,922.86
อื่นๆ 498,070.34 3,382.84 2,746.93 1,847.41 3,170.25 509,217.77

รวม 1,700,317.94 66,441.00 11,649.31 34,907.45 52,080.63 1,865,396.33
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จาแนก ามประ การจดั ัน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

เงนิให้สินเชื่อ
ล ดอกเบีย
ค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ 

อตัราท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ

หนีสงสัย สญ ( ) 

ค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ3

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,858,756.46 872,883.93 1 13,399.00

จัดชั้นกล่าวถงเป็นพิเ ษ 64,464.87 25,554.66 2 11,584.89

จัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน 14,404.28 7,898.81 100 7,898.81

จัดชั้นสงสัย 17,923.17 9,196.18 100 9,196.18

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 74,079.95 31,511.21 100 33,008.01

2. เงินส�ารองส่วนเกิน 58,667.50

รวม 2,029,628.73 947,044.79 133,754.39

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

เงนิให้สินเชื่อ
ล ดอกเบีย
ค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ 

อตัราท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ

หนีสงสัย สญ ( ) 

ค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,770,815.82 884,654.34 1 11,067.33

จัดชั้นกล่าวถงเป็นพิเ ษ 69,361.72 28,189.24 2 17,305.19

จัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน 12,242.99 7,265.67 100 7,289.59

จัดชั้นสงสัย 35,890.08 23,198.05 100 25,029.24

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 54,982.65 19,924.29 100 28,246.88

2. เงินส�ารองส่วนเกิน 36,425.50

รวม 1,943,293.26 963,231.59 125,363.73

1  ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสด 

ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน
2 รวมวิธีอัตราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (     )
3  การจ�าแนกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามรายงานที่น�าส่งธปท. ่งธนาคารได้จัดประเภทเงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ธปท. บางส่วนไปเป็นเงินส�ารองส่วนเกินตามรายงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
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หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

เงนิให้สินเชื่อ
ล ดอกเบีย
ค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ 

อตัราท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ

หนีสงสัย สญ ( )

ค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ 3

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,788,230.40 810,450.16 1 11,142.66

จัดชั้นกล่าวถงเป็นพิเ ษ 62,679.70 24,206.50 2 11,091.42

จัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน 14,097.45 7,689.49 100 7,689.49

จัดชั้นสงสัย 17,622.11 9,019.90 100 9,019.90

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 70,950.08 28,612.17 100 30,108.97

2. เงินส�ารองส่วนเกิน 56,287.43

รวม 1,953,579.74 879,978.22 125,339.87

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

เงนิให้สินเชื่อ
ล ดอกเบีย
ค้างรบั

ยอดสุทธิท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ 

อตัราท่ีใช้
ในการตังค่าเ ื่อ

หนีสงสัย สญ ( ) 

ค่าเ ื่อ
หนีสงสัย สญ

1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ ธปท.

จัดชั้นปกติ 1,704,657.61 834,514.36 1 8,948.50

จัดชั้นกล่าวถงเป็นพิเ ษ 66,699.01 26,762.37 2 16,803.74

จัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน 11,649.33 6,979.62 100 7,003.55

จัดชั้นสงสัย 34,907.56 22,820.07 100 24,651.26

จัดชั้นสงสัยจะสูญ 52,173.90 17,177.45 100 25,500.03

2. เงินส�ารองส่วนเกิน 33,819.27

รวม 1,870,087.41 908,253.87 116,726.35

1  ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือมูลหนี้หลังหักมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสด 

ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน
2 รวมวิธีอัตราร้อยละการสูญเสียสุทธิ (     )
3  การจ�าแนกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามรายงานที่น�าส่งธปท. ่งธนาคารได้จัดประเภทเงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณ ์ธปท. บางส่วนไปเป็นเงินส�ารองส่วนเกินตามรายงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณ ์ที่เกี่ยวข้อง
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สน ด้ า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพตามเกณ ์ธนาคาร

แห่งประเท ไทย ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตร าน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ โดยรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 106,369.71 103,020.42 102,633.69 98,637.39

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม 

ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.53 4.19 4.52 4.14

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 

หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 44,396.08 42,506.32 43,942.97 41,532.26

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม 

หลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ 1.94 1.77 1.98 1.78

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารได้ตดัหนีส้ญูส�าหรบัลกูหนีด้้อยคณุภาพโดยมเีงนิต้น  
และดอกเบีย้ค้างรบั รวมจ�านวน 18,330.35 ล้านบาท และ 23,738.68 ล้านบาท ตามล�าดบั

นให้สน ระ ั รั รูร้า ด้ าม ก ้า
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบรษิทัย่อยมเีงนิให้สนิเชือ่ทีร่ะงบัรบัรูร้ายได้ตามเกณ ค์งค้าง 

ตามเกณ ์ของธนาคารแห่งประเท ไทย ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

เงินให้สินเชื่อที่ระงับรับรู้รายได้ 106,369.71 103,020.42 102,633.69 98,637.39

คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม 
ก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 4.53 4.19 4.52 4.14
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นให้สน แก่ ร ั ้า ่า ูก ก นจากการ ปนหลัก รั จด ะ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มี

ปญหาเกีย่วกบั านะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน ได้แก่ บริษทัจดทะเบยีนทีเ่ข้าข่ายถกูเพกิถอนจากการเป็นหลักทรพัย์จดทะเบยีน 
จ�านวน 3 ราย ยอดหนี้ จ�านวน 9,052.68 ล้านบาท ่งได้กันค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจ�านวนเงิน 7,616.11 ล้านบาท และ 
5 ราย ยอดหนี้ จ�านวน 10,331.11 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน 0.12 ล้านบาท รวมจ�านวน 10,331.23 ล้านบาท ่งได้กัน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว เป็นจ�านวนเงิน 7,640.29 ล้านบาท ตามล�าดับ

การปรั ร สรา้ หน มปญหา
ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารท�าสัญญาปรบัโครงสร้างหนี ้จ�านวน 9,410 ราย เป็นจ�านวนหนี้

ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 67,302.08 ล้านบาท ได้รับช�าระเงินต้น จ�านวน 10,857.72 ล้านบาท ให้กู้เพิ่ม จ�านวน 
44,680.60 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 3.80 ล้านบาท 

รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

วธีิการปรบั ครงสรา้งหนี

การ น าะธนา าร

าํนวนราย
าํนวนหนีตา

บัญชีก่อนปรบั
ครงสรา้งหนี

ชนิดของสินทรพัย์
ท่ีรบั อน

ลค่า
ยุติธรร

การโอนสินทรัพย์ 6 52.56 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  52.56 

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ 381 29,283.27

การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 9,023 37,966.25

9,410 67,302.08

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ธนาคารมยีอดคงค้างตามบัญชขีองลูกหนีท่ี้ได้ปรบัโครงสร้างหนีแ้ล้ว จ�านวน 36,782 ราย 
เป็นเงิน 165,455.48 ล้านบาท ่งจ�านวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการป ิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จ�านวน 
16,175 ราย เป็นเงิน 8,830.08 ล้านบาท
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การ นร ม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 
9,467 ราย เป็นจ�านวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจ�านวนเงิน 69,562.05 ล้านบาท

ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารท�าสัญญาปรบัโครงสร้างหนี ้จ�านวน 9,424 ราย เป็นจ�านวนหนี้
ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 63,019.02 ล้านบาท ได้รับช�าระเงินต้น จ�านวน 11,291.61 ล้านบาท ให้กู้เพิ่ม จ�านวน 
49,657.77 ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 2.88 ล้านบาท

รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

วธีิการปรบั ครงสรา้งหนี

การ น าะธนา าร

าํนวนราย
าํนวนหนีตา

บัญชีก่อนปรบั
ครงสรา้งหนี

ชนิดของสินทรพัย์
ท่ีรบั อน

ลค่า
ยุติธรร

การโอนสินทรัพย์ 28 1,161.40 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 1,161.40

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้ 401 26,542.34

การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ 8,995 35,315.28

9,424 63,019.02

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ธนาคารมยีอดคงค้างตามบัญชขีองลูกหนีท่ี้ได้ปรบัโครงสร้างหนีแ้ล้ว จ�านวน 36,555 ราย 
เป็นเงิน 162,034.82 ล้านบาท ่งจ�านวนคงค้างดังกล่าวมียอดที่อยู่ในระหว่างการติดตามผลการป ิบัติตามเงื่อนไขใหม่ จ�านวน 
13,097 ราย เป็นเงิน 8,751.45 ล้านบาท

การ นร ม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารและบริษัทย่อยมีการปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 
9,492 ราย เป็นจ�านวนหนี้ตามบัญชีก่อนปรับโครงสร้างหนี้ เป็นจ�านวนเงิน 65,605.11 ล้านบาท
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ลูกหน ามสัญญา ่าการ น ร มลูกหน ามสัญญา ่า และสัญญา ่าการ น

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

าํนวนเงนิท่ี งกําหนดชําร า่ยตา สัญญา าํนวนเงนิท่ี งกําหนดชําร า่ยตา สัญญา

ไ ่เกิน  ป ากกวา่
 ป

ากกวา่
 ป รว ไ ่เกิน  ป ากกวา่

 ป
ากกวา่

 ป รว

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
ตามสัญญาเช่า 6,778.78 4,712.38 21.08 11,512.24 12,762.83 10,069.96 34.46 22,867.25

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (879.53) (1,759.45)

มูลค่าปจจุบันของจ�านวนเงิน 
ขั้นต�่าที่ลูกหนี้ต้องจ่าย 
ตามสัญญาเช่า 10,632.71 21,107.80

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,238.29) (1,841.17)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ 9,394.42 19,266.63

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

าํนวนเงนิท่ี งกําหนดชําร า่ยตา สัญญา าํนวนเงนิท่ี งกําหนดชําร า่ยตา สัญญา

ไ ่เกิน  ป ากกวา่
 ป

ากกวา่
 ป รว ไ ่เกิน  ป ากกวา่

 ป
ากกวา่

 ป รว

ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้น 
ตามสัญญาเช่า 1.04 - - 1.04 1.74 - - 1.74

หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้ (0.15) (0.24)

มูลค่าปจจุบันของจ�านวนเงิน 
ขั้นต�่าที่ลูกหนี้ต้องจ่าย 
ตามสัญญาเช่า 0.89 1.50

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (0.89) (1.46)

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า-สุทธิ - 0.04



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

่า ผ หนส สั จะสูญ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ

ตากวา่
าตร าน สงสัย สงสัย

สญ

สํารองส่วนท่ี
เกินเก ์ 

ธปท
รว

ยอดต้นงวด 11,067.33 17,305.19 7,289.59 25,029.24 28,246.88 36,425.50 125,363.73

หนี้สงสัยจะสูญ (1,300.47) (4,752.43) 4,952.00 (15,682.55) 19,260.70 23,735.97 26,213.22

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมา
จากค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหนี้ - 17.26 - - - - 17.26

หนี้สูญได้รับคืน - - - - 4,343.30 - 4,343.30

หนี้สูญตัดบัญชี (216.14) (1,083.64) (4,342.78) (119.51) (18,607.45) - (24,369.52)

อื่นๆ 3,848.28 98.51 - (31.00) (235.42) (1,493.97) 2,186.40

ยอดปลายงวด 13,399.00 11,584.89 7,898.81 9,196.18 33,008.01 58,667.50 133,754.39

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ

ตากวา่
าตร าน สงสัย สงสัย

สญ

สํารองส่วนท่ี
เกินเก ์ 

ธปท
รว

ยอดต้นงวด 16,062.69 21,790.10 6,784.86 9,059.46 34,616.06 22,406.45 110,719.62

หนี้สงสัยจะสูญ (2,603.05) (3,601.68) 5,359.53 16,165.46 15,362.30 14,019.05 44,701.61

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมา
จากค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหนี้ - 44.36 - - - - 44.36

หนี้สูญได้รับคืน - - - - 2,493.41 - 2,493.41

หนี้สูญตัดบัญชี (191.72) (864.93) (4,854.80) (195.68) (24,182.01) - (30,289.14)

อื่นๆ (2,200.59) (62.66) - - (42.88) - (2,306.13)

ยอดปลายงวด 11,067.33 17,305.19 7,289.59 25,029.24 28,246.88 36,425.50 125,363.73



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ

ตากวา่
าตร าน สงสัย สงสัย

สญ

สํารองส่วนท่ี
เกินเก ์ 

ธปท
รว

ยอดต้นงวด 8,948.50 16,803.74 7,003.55 24,651.26 25,500.03 33,819.27 116,726.35

หนี้สงสัยจะสูญ (1,654.12) (5,828.09) 685.94 (15,600.36) 18,934.50 23,962.13 20,500.00

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมา
จากค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหนี้ - 17.26 - - - - 17.26

หนี้สูญได้รับคืน - - - - 4,240.21 - 4,240.21

หนี้สูญตัดบัญชี - - - - (18,330.35) - (18,330.35)

อื่นๆ 3,848.28 98.51 - (31.00) (235.42) (1,493.97) 2,186.40

ยอดปลายงวด 11,142.66 11,091.42 7,689.49 9,019.90 30,108.97 56,287.43 125,339.87

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ปกติ กล่าว ง
เป็นพิเ

ตากวา่
าตร าน สงสัย สงสัย

สญ

สํารองส่วนท่ี
เกินเก ์ 

ธปท
รว

ยอดต้นงวด  14,126.11  21,232.11  6,208.25  8,723.54  32,349.68  20,220.20  102,859.89 

หนี้สงสัยจะสูญ  (2,977.02)  (4,410.07)  795.30  15,927.72  14,565.00  13,599.07  37,500.00 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนมา

จากค่าเผื่อการปรับมูลค่า 
 จากการปรบัโครงสร้างหนี้  -  44.36  -  -  -  -  44.36 

หนี้สูญได้รับคืน  -  -  -  -  2,366.91  -  2,366.91 

หนี้สูญตัดบัญชี  -  -  -  -  (23,738.68)  -  (23,738.68)

อื่นๆ  (2,200.59)  (62.66)  -  -  (42.88)  -  (2,306.13)

ยอดปลายงวด  8,948.50  16,803.74  7,003.55  24,651.26  25,500.03  33,819.27  116,726.35 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 20,500 ล้านบาท ส�าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 37,500 ล้านบาท 

 



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

่า ผ การปรั มูล ่าจากการปรั ร สรา้ หน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร มและ การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ยอดต้นงวด 17.26 61.62

โอนไปค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (17.26) (44.36)

ยอดปลายงวด - 17.26

ธนาคารจะโอนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญไปเป็นค่าเผือ่การปรบัมูลค่าจากการปรบัโครงสร้างหนีส้�าหรบัลกูหนีท้ีไ่ด้ปรับปรุง
โครงสร้างหนี้และโอนกลับเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ที่ป ิบัติตามเงื่อนไขใหม่ไม่ได้

ธนาคารไม่ได้ตัดจ�าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�าระ โดยโอนกลับเป็น
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีโอกาสกลับเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก

รั สนร การ า ส ธ

หน่วย  ล้านบาท

ปร เ ททรพัย์สิน 
รอการขาย

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ยอดต้นงวด เพ่ิ ขน าํหน่าย ยอด 
ปลายงวด ยอดต้นงวด เพ่ิ ขน าํหน่าย ยอด 

ปลายงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

อสังหาริมทรัพย์

ประเมินราคาโดย 
ผู้ประเมินภายนอก 32,002.40 2,236.11 3,520.45 30,718.06 34,387.27 4,498.03 6,882.90 32,002.40

ประเมินราคาโดย 
ผู้ประเมินภายใน 4,190.69 2,172.98 283.02 6,080.65 2,399.19 1,896.99 105.49 4,190.69

สังหาริมทรัพย์ 236.44 168.47 107.56 297.35 276.85 250.05 290.46 236.44

รวม 36,429.53 4,577.56 3,911.03 37,096.06 37,063.31 6,645.07 7,278.85 36,429.53

อื่นๆ (สาขาธนาคารที่ปด
ท�าการ) 68.62 - - 68.62 42.31 26.31 - 68.62

ทรพัย์สนิรอการขายระหว่าง 
ด�าเนนิการ 826.01 901.95 826.01 901.95 454.06 826.01 454.06 826.01

รวม 37,324.16 5,479.51 4,737.04 38,066.63 37,559.68 7,497.39 7,732.91 37,324.16

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,814.22) (269.31) - (2,083.53) (1,816.05) - (1.83) (1,814.22)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 35,509.94 5,210.20 4,737.04 35,983.10 35,743.63 7,497.39 7,731.08 35,509.94



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

ปร เ ททรพัย์สิน 
รอการขาย

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ยอดต้นงวด เพ่ิ ขน าํหน่าย ยอด 
ปลายงวด ยอดต้นงวด เพ่ิ ขน าํหน่าย ยอด 

ปลายงวด

ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้

อสังหาริมทรัพย์

ประเมินราคาโดย 
ผู้ประเมินภายนอก 32,002.40 2,236.11 3,520.45 30,718.06 34,387.27 4,498.03 6,882.90 32,002.40

ประเมินราคาโดย 
ผู้ประเมินภายใน 4,190.69 2,172.98 283.02 6,080.65 2,399.19 1,896.99 105.49 4,190.69

สังหาริมทรัพย์ 110.60 - - 110.60 110.60 - - 110.60

รวม 36,303.69 4,409.09 3,803.47 36,909.31 36,897.06 6,395.02 6,988.39 36,303.69

อื่นๆ (สาขาธนาคารที่ปด
ท�าการ) 68.62 - - 68.62 42.31 26.31 - 68.62

ทรพัย์สนิรอการขายระหว่าง 
ด�าเนนิการ 826.01 901.95 826.01 901.95 454.06 826.01 454.06 826.01

รวม 37,198.32 5,311.04 4,629.48 37,879.88 37,393.43 7,247.34 7,442.45 37,198.32

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,711.98) (255.10) - (1,967.08) (1,724.88) - (12.90) (1,711.98)

รวมทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 35,486.34 5,055.94 4,629.48 35,912.80 35,668.55 7,247.34 7,429.55 35,486.34

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีค่าเผือ่การด้อยค่าทรัพย์สนิรอการขายเพ่ิมข้น จ�านวน 255.10 ล้านบาท 
และลดลง 12.90 ล้านบาท ตามล�าดับ ่งเกิดจากการตั้งเพิ่มหรือโอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์สินรอการขาย จ�านวน  
498.30 ล้านบาท และ 896.18 ล้านบาท ตามล�าดับ (ก่อนรวมรายได้ค่าโอนกรรมสิทธิที่ลูกค้าจ่ายแทนจ�านวน 82.10 ล้านบาท  
และ 275.69 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 187.44 ล้านบาท และ 361.24 ล้านบาท ตามล�าดับ)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ดน า ารและ ปกร ส ธ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าเส่ือ ราคาส ส
ค่าเ ื่อ

การด้อยค่า

ท่ีดิน 
อาคาร ล
อปุกร ์

สุทธิ
ยอดต้น

งวด
เพ่ิ ขน
รบั อน

าํหน่าย
อนออก

ยอดปลาย
งวด

ยอดต้น
งวด

ค่าเส่ือ
ราคา าํหน่าย ยอดปลาย

งวด

ที่ดิน

ราคาทุนเดิม 9,213.10 311.28 2.68 9,521.70 - - - - 919.40 8,602.30

ส่วนท่ีตรีาคาเพิม่ * 10,446.24 - 8.19 10,438.05 - - - - - 10,438.05

อาคาร 11,909.89 445.31 82.69 12,272.51 8,420.97 284.60 63.94 8,641.63 16.05 3,614.83

อุปกรณ์ 21,897.66 1,505.59 2,727.51 20,675.74 18,430.89 1,604.87 2,504.90 17,530.86 - 3,144.88

อื่นๆ 888.82 965.29 500.38 1,353.73 565.04 92.44 4.88 652.60 - 701.13

รวม 54,355.71 3,227.47 3,321.45 54,261.73 27,416.90 1,981.91 2,573.72 26,825.09 935.45 26,501.19

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าเส่ือ ราคาส ส
ค่าเ ื่อ

การด้อยค่า

ท่ีดิน 
อาคาร ล
อปุกร ์

สุทธิ
ยอดต้น

งวด
เพ่ิ ขน
รบั อน

าํหน่าย
อนออก

ยอดปลาย
งวด

ยอดต้น
งวด

ค่าเส่ือ
ราคา าํหน่าย ยอดปลาย

งวด

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม 9,237.34 - 24.24 9,213.10 - - - - 919.40 8,293.70
ส่วนทีต่รีาคาเพิม่ * 10,459.17 - 12.93 10,446.24 - - - - - 10,446.24

อาคาร 11,918.86 101.04 110.01 11,909.89 8,205.50 322.51 107.04 8,420.97 - 3,488.92
อุปกรณ์ 22,037.26 996.62 1,136.22 21,897.66 17,711.98 1,637.46 918.55 18,430.89 - 3,466.77
อื่นๆ 946.50 168.58 226.26 888.82 449.59 120.83 5.38 565.04 - 323.78

รวม 54,599.13 1,266.24 1,509.66 54,355.71 26,367.07 2,080.80 1,030.97 27,416.90 919.40 26,019.41

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2559



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าเส่ือ ราคาส ส
ค่าเ ื่อ

การด้อยค่า

ท่ีดิน 
อาคาร ล
อปุกร ์

สุทธิ
ยอดต้น

งวด
เพ่ิ ขน
รบั อน

าํหน่าย
อนออก

ยอดปลาย
งวด

ยอดต้น
งวด

ค่าเส่ือ
ราคา าํหน่าย ยอดปลาย

งวด

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม 9,430.04 311.28 2.69 9,738.63 - - - - 919.40 8,819.23
ส่วนท่ีตรีาคาเพิม่ * 10,446.24 - 8.19 10,438.05 - - - - - 10,438.05

อาคาร 10,956.57 435.15 24.64 11,367.08 7,698.21 249.11 6.58 7,940.74 16.05 3,410.29
อุปกรณ์ 12,905.52 448.09 2,074.23 11,279.38 11,000.32 739.56 1,976.97 9,762.91 - 1,516.47
อื่นๆ 858.41 208.74 5.75 1,061.40 565.04 92.44 4.88 652.60 - 408.80

รวม 44,596.78 1,403.26 2,115.50 43,884.54 19,263.57 1,081.11 1,988.43 18,356.25 935.45 24,592.84

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าเส่ือ ราคาส ส
ค่าเ ื่อ

การด้อยค่า

ท่ีดิน 
อาคาร ล
อปุกร ์

สุทธิ
ยอดต้น

งวด
เพ่ิ ขน
รบั อน

าํหน่าย
อนออก

ยอดปลาย
งวด

ยอดต้น
งวด

ค่าเส่ือ
ราคา าํหน่าย ยอดปลาย

งวด

ที่ดิน
ราคาทุนเดิม 9,454.28 - 24.24 9,430.04 - - - - 919.40 8,510.64
ส่วนท่ีตรีาคาเพิม่ * 10,459.17 - 12.93 10,446.24 - - - - - 10,446.24

อาคาร 10,884.67 88.50 16.60 10,956.57 7,432.11 279.88 13.78 7,698.21 - 3,258.36
อุปกรณ์ 12,752.72 481.22 328.42 12,905.52 10,361.57 837.44 198.69 11,000.32 - 1,905.20
อื่นๆ 850.84 59.80 52.23 858.41 449.59 120.83 5.38 565.04 - 293.37

รวม 44,401.68 629.52 434.42 44,596.78 18,243.27 1,238.15 217.85 19,263.57 919.40 24,413.81

* ธนาคารตีราคาเพิ่มในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ค่าเผื่อการด้อยค่ามีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

ธัน า ม ธัน า ม

ยอดยกมา 919.40 919.40

เพิ่มข้น 16.05 -

ยอดคงเหลือ 935.45 919.40



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สน รั มม่ ั น นส ธ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าตัด าํหน่ายส ส ค่าเ ื่อ
การด้อย

ค่า

สินทรพัย์
ไ ่ ีตัวตน

สุทธิต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง
าํหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง

าํหน่าย ปลายงวด

ลขิสทิธโิปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6,120.21 763.53 34.66 6,849.08 3,717.66 619.13 29.45 4,307.34 - 2,541.74

ลิขสิทธิอื่นๆ 10.61 0.80 - 11.41 9.44 0.70 - 10.14 - 1.27

ค่าใช้จ่ายในการพั นา 4,224.13 40.23 2.78 4,261.58 2,838.67 259.65 2.78 3,095.54 - 1,166.04

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด�าเนินการ 390.76 294.68 177.24 508.20 - - - - 273.45 234.75

รวม 10,745.71 1,099.24 214.68 11,630.27 6,565.77 879.48 32.23 7,413.02 273.45 3,943.80

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าตัด าํหน่ายส ส ค่าเ ื่อ
การด้อย

ค่า

สินทรพัย์
ไ ่ ีตัวตน

สุทธิต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง
าํหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง

าํหน่าย ปลายงวด

ลขิสทิธโิปรแกรมคอมพวิเตอร์ 6,350.22 551.96 781.97 6,120.21 3,899.79 599.84 781.97 3,717.66 - 2,402.55

ลิขสิทธิอื่นๆ 9.59 1.02 - 10.61 8.84 0.60 - 9.44 - 1.17

ค่าใช้จ่ายในการพั นา 4,215.42 8.71 - 4,224.13 2,566.41 272.26 - 2,838.67 - 1,385.46

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด�าเนินการ 384.16 143.85 137.25 390.76 - - - - 273.45 117.31

รวม 10,959.39 705.54 919.22 10,745.71 6,475.04 872.70 781.97 6,565.77 273.45 3,906.49



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าตัด าํหน่ายส ส สินทรพัย์
ไ ่ ีตัวตน

สุทธิต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง
าํหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง

าํหน่าย ปลายงวด

ลิขสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 967.00 205.56 - 1,172.56 545.21 105.21 - 650.42 522.14

ลิขสิทธิอื่นๆ 5.12 - - 5.12 4.97 0.02 - 4.99 0.13

ค่าใช้จ่ายในการพั นา 738.10 - 2.78 735.32 336.11 59.82 2.78 393.15 342.17

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด�าเนินการ 71.43 58.84 - 130.27 - - - - 130.27

รวม 1,781.65 264.40 2.78 2,043.27 886.29 165.05 2.78 1,048.56 994.71

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค  

ราคาทุน ค่าตัด าํหน่ายส ส สินทรพัย์
ไ ่ ีตัวตน

สุทธิต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง
าํหน่าย ปลายงวด ต้นงวด เพ่ิ ขน ลดลง

าํหน่าย ปลายงวด

ลิขสิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 803.94 163.06 - 967.00 459.20 86.01 - 545.21 421.79

ลิขสิทธิอื่นๆ 5.12 - - 5.12 4.95 0.02 - 4.97 0.15

ค่าใช้จ่ายในการพั นา 738.10 - - 738.10 275.03 61.08 - 336.11 401.99

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ระหว่างด�าเนินการ 62.74 8.69 - 71.43 - - - - 71.43

รวม 1,609.90 171.75 - 1,781.65 739.18 147.11 - 886.29 895.36



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

สน รั า น ด้ร ัด ญั และหนสน า น ด้ร ัด ญั
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5,127.96 4,592.77 2,666.69 2,130.35

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - - - -

สุทธิ 5,127.96 4,592.77 2,666.69 2,130.35

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ที่เกิดข้นในระหว่างงวด ปี มีดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 กราค  
บันทกเป็นราย า่ย รายได้ใน

 ธันวาค  
กําไรหรอืขาดทุน กําไรขาดทุน  

เบดเสร อื่น

สินทรั ย า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 470.70 (2.62) 212.05 680.13

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม 160.49 0.02 - 160.51

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,874.51 133.88 - 4,008.39

ทรัพย์สินรอการขาย 362.90 54.00 - 416.90

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 212.76 55.84 - 268.60

ประมาณการหนี้สิน 3,131.38 59.06 (224.39) 2,966.05

เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน 31.94 (16.74) - 15.20

อื่นๆ 1,051.46 462.87 - 1,514.33

รวม 9,296.14 746.31 (12.34) 10,030.11

นสิน า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 1,867.86 14.61 255.85 2,138.32

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,408.67 84.97 (1.64) 2,492.00

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 426.67 (154.96) - 271.71

อื่นๆ 0.17 (0.05) - 0.12

รวม 4,703.37 (55.43) 254.21 4,902.15

สุทธิ 4,592.77 801.74 (266.55) 5,127.96



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 กราค  
บันทกเป็นราย า่ย รายได้ใน

 ธันวาค  
กําไรหรอืขาดทุน กําไรขาดทุน  

เบดเสร อื่น

สินทรั ย า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 463.44 (4.97) 12.23 470.70

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม 159.75 0.74 - 160.49

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 3,628.12 246.39 - 3,874.51

ทรัพย์สินรอการขาย 363.21 (0.31) - 362.90

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 205.75 7.01 - 212.76

ประมาณการหนี้สิน 2,843.72 57.77 229.89 3,131.38

เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน 51.03 (19.09) - 31.94

อื่นๆ 1,263.79 (212.33) - 1,051.46

รวม 8,978.81 75.21 242.12 9,296.14

นสิน า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 1,565.19 14.37 288.30 1,867.86

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,366.62 44.63 (2.58) 2,408.67

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 550.54 (123.87) - 426.67

อื่นๆ - 0.17 - 0.17

รวม 4,482.35 (64.70) 285.72 4,703.37

สุทธิ 4,496.46 139.91 (43.60) 4,592.77



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 กราค  
บันทกเป็นราย า่ย รายได้ใน

 ธันวาค  
กําไรหรอืขาดทุน กําไรขาดทุน  

เบดเสร อื่น

สินทรั ย า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 470.70 (2.62) 213.81 681.89

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม 160.49 0.02 - 160.51

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,851.40 234.17 - 2,085.57

ทรัพย์สินรอการขาย 342.39 51.03 - 393.42

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 183.88 3.21 - 187.09

ประมาณการหนี้สิน 2,416.25 129.06 (212.69) 2,332.62

อื่นๆ 981.98 419.11 - 1,401.09

รวม 6,407.09 833.98 1.12 7,242.19

นสิน า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 1,867.86 14.61 255.85 2,138.32

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,408.88 29.94 (1.64) 2,437.18

รวม 4,276.74 44.55 254.21 4,575.50

สุทธิ 2,130.35 789.43 (253.09) 2,666.69

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 กราค  
บันทกเป็นราย า่ย รายได้ใน

 ธันวาค  
กําไรหรอืขาดทุน กําไรขาดทุน  

เบดเสร อื่น

สินทรั ย า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 463.44 (4.97) 12.23 470.70

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม 159.75 0.74 - 160.49

เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,742.37 109.03 - 1,851.40

ทรัพย์สินรอการขาย 344.97 (2.58) - 342.39

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 183.88 - - 183.88

ประมาณการหนี้สิน 2,167.67 23.68 224.90 2,416.25

อื่นๆ 1,191.40 (209.42) - 981.98

รวม 6,253.48 (83.52) 237.13 6,407.09

นสิน า เงิน ด้รอตัดบั

เงินลงทุน 1,565.19 14.37 288.30 1,867.86

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 2,366.62 44.84 (2.58) 2,408.88

รวม 3,931.81 59.21 285.72 4,276.74

สุทธิ 2,321.67 (142.73) (48.59) 2,130.35



รายงาน ร จา 2561

สน รั นส ธ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค   

รายจ่ายล่วงหน้า 1,349.14 1,207.20 1,006.47 996.89

ลูกหนี้สรรพากร 1,071.03 1,681.74 4.81 3.41

สิทธิการเช่า 74.75 79.78 74.75 79.78

บัญชีพักลูกหนี้ 5,520.20 3,354.47 5,508.86 3,345.30

หลักประกันตามสัญญา   
A  และลูกหนี้  3,935.01 3,918.35 3,935.01 3,918.35

บญัชรีะหว่างกนัของส�านักงานใหญ่และสาขา 20.48 - 20.48 -

บัญชีรอรับช�าระหนี้ระหว่างธนาคารกับ
สถาบันการเงินอื่น 1,269.40 1,576.82 1,269.40 1,576.82

สินทรัพย์เบ็ดเตล็ด 6,132.11 9,480.09 6,942.49 9,618.75

รวม 19,372.12 21,298.45 18,762.27 19,539.30

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (3,028.15) (2,495.72) (3,001.50) (2,456.31)

รวมสินทรัพย์อื่นสุทธิ 16,343.97 18,802.73 15,760.77 17,082.99

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์เบ็ดเตล็ดได้รวมรายการลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ตามสัญญา ื้อขาย 
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จ�านวน 997.87 ล้านบาท ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าด้วยจ�านวนเดียวกัน (หมายเหตุ ข้อ 7.37.1)



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นรั าก
จาแนก ามประ นรั าก

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม 86,498.72 95,462.41 88,144.96 96,317.51

ออมทรัพย์ 1,402,459.13 1,387,164.71 1,403,335.22 1,388,420.83

จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา 550,644.05 588,247.56 551,467.65 588,855.67

รวม 2,039,601.90 2,070,874.68 2,042,947.83 2,073,594.01

จาแนก ามสกล นและ น ู่ ผู้ าก

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ในปร เท ต่างปร เท รว ในปร เท ต่างปร เท รว

เงินบาท 1,978,710.89 14,746.40 1,993,457.29 2,011,185.44 12,909.23 2,024,094.67

เงินดอลลาร์สหรั 33,355.94 5,811.85 39,167.79 34,310.68 7,282.32 41,593.00

เงินสกุลอื่นๆ 4,004.60 2,972.22 6,976.82 2,401.03 2,785.98 5,187.01

รวม 2,016,071.43 23,530.47 2,039,601.90 2,047,897.15 22,977.53 2,070,874.68

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ในปร เท ต่างปร เท รว ในปร เท ต่างปร เท รว

เงินบาท 1,982,056.82 14,746.40 1,996,803.22 2,013,904.77 12,909.23 2,026,814.00

เงินดอลลาร์สหรั 33,355.94 5,811.85 39,167.79 34,310.68 7,282.32 41,593.00

เงินสกุลอื่นๆ 4,004.60 2,972.22 6,976.82 2,401.03 2,785.98 5,187.01

รวม 2,019,417.36 23,530.47 2,042,947.83 2,050,616.48 22,977.53 2,073,594.01



รายงาน ร จา 2561

รา การระห า่ ธนา ารและ ลาด นส ธ หนสน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว

 น ระเท

ธนาคารแห่งประเท ไทยและ 
กองทุนเพื่อการ น ู 79.00 27,507.65 27,586.65 983.11 31,679.38 32,662.49

ธนาคารพาณิชย์ 407.46 35,497.89 35,905.35 331.51 106,564.88 106,896.39

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 411.87 27,128.74 27,540.61 612.06 18,015.92 18,627.98

สถาบันการเงินอื่น 29,138.55 34,633.88 63,772.43 26,691.17 34,322.74 61,013.91

รวมในประเท 30,036.88 124,768.16 154,805.04 28,617.85 190,582.92 219,200.77

 ต่าง ระเท

เงินดอลลาร์สหรั 346.46 1,946.99 2,293.45 398.25 8,791.16 9,189.41

เงินยูโร 112.05 - 112.05 143.98 - 143.98

เงินสกุลอื่น 185.39 - 185.39 157.23 - 157.23

รวมต่างประเท 643.90 1,946.99 2,590.89 699.46 8,791.16 9,490.62

รวมในประเท และต่างประเท 30,680.78 126,715.15 157,395.93 29,317.31 199,374.08 228,691.39

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว เ ื่อทวง า ีร ย เวลา รว

 น ระเท

ธนาคารแห่งประเท ไทยและ 
กองทุนเพื่อการ น ู 79.00 27,507.65 27,586.65 983.11 31,679.38 32,662.49

ธนาคารพาณิชย์ 407.46 30,700.08 31,107.54 331.51 97,900.10 98,231.61

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 411.87 26,928.74 27,340.61 612.06 17,015.92 17,627.98

สถาบันการเงินอื่น 29,339.85 34,034.40 63,374.25 27,131.24 33,922.81 61,054.05

รวมในประเท 30,238.18 119,170.87 149,409.05 29,057.92 180,518.21 209,576.13

 ต่าง ระเท

เงินดอลลาร์สหรั 346.46 1,946.99 2,293.45 398.25 8,791.16 9,189.41

เงินยูโร 112.05 - 112.05 143.98 - 143.98

เงินสกุลอื่น 185.39 - 185.39 157.23 - 157.23

รวมต่างประเท 643.90 1,946.99 2,590.89 699.46 8,791.16 9,490.62

รวมในประเท และต่างประเท 30,882.08 121,117.86 151,999.94 29,757.38 189,309.37 219,066.75



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ราสารหน กและ นกู้ ม
จ�าแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้ ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

สกุลเงนิ
อตัรา

ดอกเบีย
(รอ้ยล )

ครบ
กําหนด
ไ ่ อน

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ในปร เท ต่าง
ปร เท รว ในปร เท ต่าง

ปร เท รว

หุ้นกู้ระยะยาว

ปี 2556 บาท 5.00 2561 - - - 800.00 - 800.00

ปี 2556 (E  ) ดอลลาร์สหรั 2.25 2561 - - - - 16,335.70 16,335.70

ปี 2557 บาท 3.80-4.30 2561 - - - 4,300.00 - 4,300.00

ปี 2558 บาท 3.14-4.00 2561-2568 7,080.00 - 7,080.00 8,755.00 - 8,755.00

ปี 2559 บาท 1.88-4.00 2561-2569 17,496.00 - 17,496.00 18,000.00 - 18,000.00

ปี 2560 บาท 2.46-3.80 2565-2570 11,043.40 - 11,043.40 11,500.00 - 11,500.00

ปี 2561 บาท 2.20-3.83 2566-2571 9,065.00 - 9,065.00 - - -

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ครัง้ที ่1 2557 (E  ) ดอลลาร์สหรั 5.20 2567 - 22,714.86 22,714.86 - 22,876.63 22,876.63

ครั้งที่ 1 2558 ริงกิตมาเลเ ีย 5.10 2568 - 7,805.55 7,805.55 - 8,058.40 8,058.40

ครั้งที่ 1 2560 บาท 3.40 2570 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00

ตัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70 - 0.70 0.70 - 0.70

รวม 64,685.10 30,520.41 95,205.51 63,355.70 47,270.73 110,626.43

หน่วย  ล้านบาท

สกุลเงนิ
อตัรา

ดอกเบีย
(รอ้ยล )

ครบ
กําหนด
ไ ่ อน

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ในปร เท ต่าง
ปร เท รว ในปร เท ต่าง

ปร เท รว

หุ้นกู้ระยะยาว

ปี 2556 (E  ) ดอลลาร์สหรั 2.25 2561 - - - - 16,335.70 16,335.70

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ครัง้ที ่1 2557 (E  ) ดอลลาร์สหรั 5.20 2567 - 22,714.86 22,714.86 - 22,876.63 22,876.63

ครั้งที่ 1 2558 ริงกิตมาเลเ ีย 5.10 2568 - 7,805.55 7,805.55 - 8,058.40 8,058.40

ครั้งที่ 1 2560 บาท 3.40 2570 20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00

ตัวแลกเงินระยะสั้น * บาท - 2555 0.70 - 0.70 0.70 - 0.70

รวม 20,000.70 30,520.41 50,521.11 20,000.70 47,270.73 67,271.43

* ตัวแลกเงินระยะสั้นได้รวมตัวแลกเงินที่ครบก�าหนดแล้วแต่ลูกค้ายังไม่สามารถไถ่ถอนได้



รายงาน ร จา 2561

ห้นกู้ า ใ ้  วงเงนิ 2,500 ล้านเหรยีญดอลลาร์สหรั
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ�านวน 500 ล้านเหรียญ

ดอลลาร์สหรั  อายุหุ้นกู้ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 11 เดือนมีนาคม
และกันยายนของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณ ์   (   2) 
จ�านวน 700 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรั  อายุหุ้นกู้ 10.5 ปี ส�าหรับ 5.5 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.20 ต่อปี หลังจากนั้น
อัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 5-    R  บวกส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.535 ต่อปี ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี ตลอดอายุหุ้นกู้

ห้นกู้ด้ ส ธ า ใ ้ ร การ วงเงิน 5,000  
ล้านริงกิตมาเลเ ีย

เมือ่วนัที ่6 กรก าคม 2558 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุน้กูด้้อยสิทธติามเกณ  ์   (   2)  
จ�านวน 1,000 ล้านรงิกิตมาเลเ ยี อายหุุน้กู ้10 ปี อตัราดอกเบีย้คงทีร้่อยละ 5.10 ต่อปี การไถ่ถอนคนืก่อนก�าหนดสามารถท�าได้  
ณ วนัครบรอบ 5 ปี 

ห้นกู้ด้ ส ธ
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1 2560 วงเงิน 20,000 ล้านบาท จ�านวน 20 ล้านหน่วย อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.40 ต่อปี 

มูลค่าหน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุตราสาร ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี พ. .2570 อายุหุ้นกู้ 10 ปี การไถ่ถอนคืนก่อนก�าหนดสามารถท�าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ภายหลังจากนั้น ต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ธนาคารก�าหนด โดยไม่จ�าเป็นต้องได้รับการยินยอมจากผู้ถือตราสารดังกล่าว

การ ่ นห้นกู้ด้ ส ธ
การไถ่ถอนคนืก่อนก�าหนดสามารถท�าได้ ณ วันครบรอบ 5 ปี หรือ ณ วนัครบก�าหนดช�าระดอกเบีย้ใดๆ หลังวนัครบรอบ 

5 ปี หรอืภายใต้เงือ่นไขทีก่�าหนด ยกเว้นหุ้นกูด้้อยสิทธภิายใต้โครงการ E   การไถ่ถอนคนืก่อนก�าหนดสามารถท�าได้ 
ณ วันครบรอบ 5.5 ปี หรือ ณ วันครบก�าหนดช�าระดอกเบี้ยใดๆ หลังวันครบรอบ 5.5 ปี



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประมา การหนสน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10,987.65 11,947.70 9,904.19 10,859.40

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูก องเป็นจ�าเลย 684.40 518.85 684.40 518.85

ประมาณการหนี้สินอื่น 165.69 159.12 146.32 146.32

รวมประมาณการหนี้สิน 11,837.74 12,625.67 10,734.91 11,524.57

ประมา การหนสนผลประ น นัก าน

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

ยอดยกมา 11,947.70 10,776.99 10,859.40 9,795.64

ต้นทุนบริการปจจุบัน 686.65 608.26 664.10 506.27

ดอกเบี้ย 415.30 420.53 408.33 383.64

ต้นทุนบริการในอดีต 76.86 - - -

ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด (1,016.92) (1,007.55) (964.19) (950.66)

ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการ

ตามหลักคณิต าสตร์ประกันภัย 

- จากข้อสมมติด้านประชากร าสตร์ 23.27 (13.06) 22.36 (28.82)

- จากข้อสมมติทางการเงิน (1,145.21) 1,162.53 (1,085.81) 1,153.33

รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 10,987.65 11,947.70 9,904.19 10,859.40

้ สมม หลักในการประมา การ ามหลัก าส รประกัน ั

ธัน า ม ธัน า ม

อัตราคิดลดเฉลี่ย 2.75  - 4.42 2.50  - 4.03

อัตราข้นเงินเดือนเฉลี่ย 3.62  - 6.50 4.00  - 7.50

อัตราการลาออกเฉลี่ย 0.07  - 30.26 0.10  - 26.27

เกษียณอายุ 55 - 60 ปี 55 - 60 ปี



รายงาน ร จา 2561

การ ราะห าม ่ น ห ้ สมม หลักในการ าน
ประมาณการหนีส้นิผลประโยชน์พนกังานของธนาคารและบรษิทัย่อยมคีวามอ่อนไหวต่อการเปลีย่นแปลงของข้อสมมติ

ต่างๆ ที่ใช้ในการค�านวณ การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติอาจเกิดข้นได้จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด การเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะเงินเ อ รวมถงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลสถิติด้านประชากรในโครงการผลประโยชน์ ตารางต่อไปนี้แสดงผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงอันอาจเป็นไปได้ของข้อสมมติหลักแต่ละข้อ โดยการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติแต่ละข้อนั้นเกิดข้นแยกจากกัน

หน่วย  ล้านบาท

ประมา การหนสน ม น ลดล

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค   

อัตราคิดลดเฉลี่ย

เพิ่มข้นร้อยละ 1 (1,062.94) (1,216.67) (947.72) (1,091.60)

ลดลงร้อยละ 1 1,262.30 1,454.82 1,126.69 1,305.09

อัตราข้นเงินเดือนเฉลี่ย

เพิ่มข้นร้อยละ 1 976.53 1,119.29 854.32 993.52

ลดลงร้อยละ 1 (835.33) (959.60) (733.88) (849.49)

อัตราการลาออกเฉลี่ย

เพิ่มข้นร้อยละ 1 (124.63) (137.92) (102.07) (111.83)

ลดลงร้อยละ 1 125.92 145.35 102.07 111.83



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

การ ราะหการ ร กาหนด การจา่ าระผลประ น
ตารางต่อไปนีแ้สดงข้อมลูระยะเวลาการจ่ายช�าระผลประโยชน์ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน

และระยะเวลาครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ่งค�านวณจากภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ่งคาดว่า
จะจ่ายช�าระในอนาคตก่อนการคิดลด

หน่วย  ป

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค   

ระยะเวลาการจ่ายช�าระผลประโยชน์ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก 22 23 21 22

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค   

การวิเคราะห์ระยะเวลาครบก�าหนด 
  ของการจ่ายช�าระผลประโยชน์:

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระภายใน 12 เดือน 552.75 531.08 502.09 489.03

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 1 ปี ถง 2 ปี 605.71 586.87 556.44 543.84

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 2 ปี ถง 5 ปี 2,773.87 2,686.83 2,567.40 2,496.87

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 5 ปี ถง 10 ปี 6,472.42 6,646.06 5,877.44 6,125.71

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 10 ปี ถง 15 ปี 5,615.08 5,986.73 4,760.77 5,135.56

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 15 ปี ถง 25 ปี 10,377.94 10,425.51 8,151.06 7,713.35

ส่วนที่คาดว่าจะจ่ายช�าระเกินกว่า 25 ปี ข้นไป 20,779.86 25,330.92 19,699.43 23,757.06

เมือ่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 สภานติิบญัญตัแิห่งชาตไิด้มมีตผ่ิานร่างพระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ง่ก หมาย
ดังกล่าวอยู่ระหว่างรอประกา ในราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่นี้ก�าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติม
กรณนีายจ้างเลกิจ้าง ส�าหรบัลกูจ้าง ง่ท�างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขน้ไป ให้มสีทิธไิด้รบัชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสดุท้าย 400 วนั 
ทัง้นี ้ไม่มผีลกระทบในงบการเงนิเฉพาะธนาคาร เนือ่งจากธนาคารอยูภ่ายใต้พระราชบญัญตัแิรงงานรั วสิาหกจิสมัพนัธ์ พ. .2543 
แต่อย่างไรกต็าม ร่างพระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงานฉบับดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใช้กบับรษิทัย่อยแต่ไม่มผีลกระทบทีม่สีาระส�าคญั
ต่องบการเงินรวม



รายงาน ร จา 2561

ประมา การหนสนจาก ด ธนา าร ูก ปนจา ล

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ประมาณการหนี้สินจากคดีที่ธนาคารถูก องเป็นจ�าเลย

ยอดยกมา 518.85 335.91 518.85 335.91

เพิ่มข้น 165.55 182.94 165.55 182.94

ยอดปลายงวด 684.40 518.85 684.40 518.85

ประมา การหนสน น

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ประมาณการหนี้สินอื่น

ยอดยกมา 159.12 39.38 146.32 31.87

เพิ่มข้น 6.57 119.74 - 114.45

ยอดปลายงวด 165.69 159.12 146.32 146.32



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หนสน น

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ดอกเบี้ยค้างจ่าย 4,193.71 3,734.98 3,819.36 3,443.08

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 14,007.94 11,760.42 12,214.13 10,011.39

บัญชีระหว่างกันส�านักงานใหญ่และสาขา - 832.16 - 832.16

บัญชีพักเจ้าหนี้ 2,801.96 3,495.95 4,126.09 5,064.80

บัญชีเจ้าหนี้ภาษี 4,250.44 2,730.09 3,352.70 1,965.53

รายได้รอตัดบัญชีส�าหรับคะแนนสะสม 2,335.67 2,558.54 - -

บัญชีรอช�าระหนี้ระหว่างธนาคารกับสถาบันการเงินอื่น 613.90 812.09 613.90 812.09

บัญชีเงินรับล่วงหน้า 2,222.63 198.34 2,222.63 198.34

บัญชีเช็ครอการเรียกเก็บ 5,282.65 5,289.95 5,282.65 5,289.95

หนี้สินเบ็ดเตล็ด 13,583.60 11,509.60 9,112.45 8,128.55

รวม 49,292.50 42,922.12 40,743.91 35,745.89



รายงาน ร จา 2561

น ร นห้น
ห้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว จ�านวน 13,976,061,250 หุ้น
ห้น รมส ธ
หุ้นบุริมสิทธิ จ�านวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงินเต็มมูลค่าที่ตราไว้ สภาพของหุ้นมีลักษณะพิเ ษ นอกจากมีสิทธิ

ออกเสยีงและมสีทิธไิด้รบัเงนิปนผลอย่างหุน้สามญัแล้ว ยงัมสีทิธไิด้รบัเงนิปนผลพเิ ษในอตัราคงทีร้่อยละสามต่อปี ก่อนหุน้สามญั 
เมื่อมีการจ่ายเงินปนผล

ธนาคารเป็นรั วสิาหกจิโดยมีกองทนุเพือ่การ น แูละพั นาระบบสถาบันการเงนิถอืหุ้น ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
จ�านวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

สาร ามก หมา
ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ�ากดั ธนาคารจะต้องจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปีส่วนหนง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
ของทุนจดทะเบียน ่งธนาคารได้กันส�ารองตามก หมายไว้เต็มจ�านวนแล้ว

การจดัสรรกา รส ธประจาป และการจา่ นปนผล
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 25 มีมติอนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 

จ�านวน 21,312.47 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 24 มีมติอนุมัติให้จัดสรร 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 จ�านวน 29,967.79 ล้านบาท และการจ่ายเงินปนผล ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

กา รป กา รป

เงินปนผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.7645 บาท และ 1.0145 บาท) 4.20 5.58

เงินปนผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.61 บาท และ 0.86 บาท) 8,525.40 12,019.41

ยอดคงเหลือก�าไรยกไปงวดหน้า 12,782.87 17,942.80



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

าระผูก ันและหนสน าจ กด นใน า หน้า
หนสน าจ กด นใน า หน้า

หน่วย  ล้านบาท

การ นร มและ การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

การรับอาวัลตัวเงิน  9,996.58 8,062.96 
การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน  3,781.13 4,011.56 
ภาระตามตัวแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยังไม่ครบก�าหนด  5,626.47  4,368.59 
เล็ตเตอร์ออ เครดิต 54,990.07 50,125.01 
ภาระผูกพันอื่น

วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน  154,399.93  155,394.32 
การค�้าประกันอื่น  172,789.00  168,116.68 
อื่นๆ 246.59  311.58 

รวม  401,829.77 390,390.70 

นอกจากหนีส้นิทีอ่าจเกดิขน้ทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารยงัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขน้
จากการถูก องคดีรายท่ีส�าคัญ จ�านวน 12,560.20 ล้านบาท และ 9,011.62 ล้านบาท ตามล�าดับ ในจ�านวนนี้ได้รวมคดี 
ง่ าลชัน้ต้นได้พิพากษาแล้ว และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และ ีกา

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารได้รบัรูป้ระมาณการหนีส้นิจากการถกู องร้องด�าเนนิคดดีงักล่าวข้างต้น 
จ�านวน 684.40 ล้านบาท และ 518.85 ล้านบาท ตามล�าดับ (หมายเหตุ ข้อ 7.17)



รายงาน ร จา 2561

าระผูก ัน ามสัญญา ่าระ ะ า
ธนาคารมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า โดยมีส ่วนท่ีครบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานับตั้งแต่วันที่ 

ในงบแสดง านะการเงิน ดังนี้
หน่วย  ล้านบาท

ร ย เวลา

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ร ย เวลา  
 ป

ตัง ต่  
 ป

เกิน  ป 
ขนไป รว ร ย เวลา  

 ป
ตัง ต่  

 ป
เกิน  

 ป ขนไป รว

ที่ดินและ หรืออาคาร  844.42  790.38  44.84  1,679.64  814.08  926.51  57.41  1,798.00 

รถยนต์  427.73  839.88  -    1,267.61  402.22  652.66  -    1,054.88 

อื่นๆ  202.39  183.97  -    386.36  54.15  32.94  -    87.09 

รวม  1,474.54  1,814.23  44.84  3,333.61  1,270.45  1,612.11  57.41  2,939.97 

หน่วย  ล้านบาท

ร ย เวลา

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ร ย เวลา  
 ป

ตัง ต่  
 ป

เกิน  ป 
ขนไป รว ร ย เวลา  

 ป
ตัง ต่  

 ป
เกิน  

 ป ขนไป รว

ที่ดินและ หรืออาคาร  598.71  548.27  44.84  1,191.82  568.90  557.36  57.41  1,183.67 

รถยนต์  383.18  775.87  -    1,159.05  355.69  582.52  -    938.21 

อื่นๆ  1.03  0.03  -    1.06  3.58  1.06  -    4.64 

รวม  982.92  1,324.17  44.84  2,351.93  928.17  1,140.94  57.41  2,126.52 

สน รั ม าระผูก ันและ ้ จากัด

หน่วย  ล้านบาท

การ นร มและ การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

พันธบัตรรั บาลและพันธบัตรรั วิสาหกิจใช้เป็นหลักประกัน

หลักประกันต่อ าล 517.71 413.76

หลักประกันการท�าธุรกรรมสัญญา ื้อคืน - 36,209.98

ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ให้สิทธิแก่ลูกหนี้ในการ ื้อคืนหรือ ื้อก่อน) 8,450.02 12,453.51

รวม 8,967.73 49,077.25



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

รา การกั ลหร กจการ ก ้ กัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่พนักงานชั้นบริหารตั้งแต่ผู้บริหารกลุ่มข้นไป 

จ�านวน 126.69 ล้านบาท และ 134.96 ล้านบาท และยอดคงค้างถวัเฉล่ีย ณ ส้ินเดอืน จ�านวน 125.68 ล้านบาท และ 119.47 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

ธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่และภาระผกูพนัแก่สมาชกิในครอบครวัทีใ่กล้ชดิกบับคุคลตามย่อหน้าแรก โดยมยีอดคงค้าง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 16.58 ล้านบาท และ 18.90 ล้านบาท ตามล�าดับ

นให้สน าระผูก ัน ราสาร น ันธ และสน รั น
เงินใหส้ินเชื่อและภาระผกูพนัให้แก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนัมีนโยบายการคิดตน้ทุนแบบลกูค้าทัว่ไป มยีอดคงคา้ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค  

เงิน ้สินเ อ

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถงร้อยละ 20 0.48 0.51 0.48 0.51

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ 
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้นไป  8,949.19  28.93  8,949.19  28.93 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (7,616.08)  -  (7,616.08)  - 

 รวม  1,333.11  28.93  1,333.11  28.93 

บริษัทย่อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด  -  -  9.00  10.16 

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด  -  -  2,356.11  2,486.61 

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด  -  -  9,825.38  20,726.91 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  -  -  0.03  0.04 

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  -  -  3,190.59  0.63 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  -  -  (153.81)  (232.24)

รวม  -  -  15,227.30  22,992.11 

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง จ�ากัด  2,000.12  0.10  2,000.12  0.10 

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด  0.58  955.20  0.58  955.20 

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  0.55  0.68  0.55  0.68 

หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (20.01)  (9.56)  (20.01)  (9.56)

รวม  1,981.24  946.42  1,981.24  946.42 

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน  27,245.27  22,082.24  27,245.27  22,082.24 

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (393.97)  (220.17)  (393.97)  (220.17)

รวม  26,851.30  21,862.07  26,851.30  21,862.07 



รายงาน ร จา 2561

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค  

าระผก ัน

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ถงร้อยละ 20 20.89 12.32 20.89 12.32

กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้  
ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้นไป 0.96 0.96 0.96 0.96

บริษัทย่อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 0.96 0.78

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 4.55 4.55

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 0.98 1.18

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 0.50 2.13

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง จ�ากัด 1.80 3.72 1.80 3.72

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 0.85 - 0.85 -

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) - 5.00 - 5.00

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 12,168.19 8,375.97 12,168.19 8,375.97

ตราสารอน ัน  ( �านวนเงินตา สั า)

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 338.01 892.42

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 10,773.81 9,614.42 10,773.81 9,614.42

สินทรั ยอน

บริษัทย่อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 2.70 2.70

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 0.72 0.57

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 3.81 11.27

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 1,772.88 1,318.44

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 46.59 55.36

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 171.36 204.96 171.36 204.96

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 28.52 32.13 28.52 32.13

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 1.03 1.84 1.03 1.84



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นรั าก รา การระห า่ ธนา ารและ ลาด น และหนสน น
เงินรับฝาก และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน จากกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันมีนโยบายการคิดต้นทุน

แบบลูกค้าทั่วไป มียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค  

เงินรับ าก

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด - - 556.72 472.88

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 580.91 601.70

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 46.77 307.62

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 251.74 218.27

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 201.31 440.07

บริษัท กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่ จ�ากัด - - 44.13 36.82

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 1,865.65 1,082.04

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง จ�ากัด 36.91 21.15 36.91 21.15

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 38.73 25.65 38.73 25.65

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 129.42 183.11 129.42 183.11

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 2,580.73 2,105.84 2,580.73 2,105.84

กิจการที่มีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน 21,867.66 25,557.49 21,867.66 25,557.49

รายการระ ว่าง นา าร ละตลาดเงิน 

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 4,200.00 3,800.00 4,200.00 3,800.00

นสินอน 

บริษัทย่อย

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 336.15 397.23

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 1,008.03 583.36

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 0.35 0.35

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 1.17 0.64

บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด - - 125.00 158.79

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 0.04 0.04

บริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 0.03 0.05 0.03 0.05

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 13.22 19.20 13.22 19.20

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 29.35 38.26 29.35 38.26

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ จ�ากัด 13.86 8.78 13.86 8.78
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รา ด้และ ่าใ ้จา่
ธนาคารมีรายได้และค่าใช้จ่ายกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีนัยส�าคัญ ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค   

ราย ด้ดอกเบย

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 67.61 80.05

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 383.48 859.28

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 21.57 17.93

บริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 19.24 39.97 19.24 39.97

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลีส ิ่ง จ�ากัด 1.63 - 1.63 -

่า ้ ่ายดอกเบย

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด - - 3.84 3.74

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 5.33 5.04

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 0.98 0.69

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 1.78 5.16

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 1.68 1.16

บริษัท กรุงไทยแอดไว ์เ อรี่ จ�ากัด - - 0.16 0.14

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 1.39 2.19

บริษัทร่วม

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 0.06 0.08 0.06 0.08

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 0.95 0.88 0.95 0.88

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 180.20 164.75 180.20 164.75

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลีส ิ่ง จ�ากัด 0.01 - 0.01 -
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หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค  

ราย ด้อน

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด - - 0.13 0.15

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 4.92 5.66

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 0.07 0.16

บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีส ิ่ง จ�ากัด - - 21.77 26.24

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 637.93 473.91

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 334.44 307.48

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง จ�ากัด 2.62 - 2.62 -

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 6.24 21.71 6.24 21.71

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 182.83 169.09 182.83 169.09

บริษัท กรุงไทย-แอก ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) 2,366.14 2,263.91 2,366.14 2,263.91

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ จ�ากัด 0.08 0.09 0.08 0.09

่า ้ ่ายอน

บริษัทย่อย

บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด - - 939.79 1,018.56

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด - - 2,342.65 2,286.08

บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด - - 3,529.44 3,384.18

บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) - - 8.36 6.18

บริษัทร่วม

บริษัท กรุงไทย ไอบีเจ ลิส ิ่ง จ�ากัด 127.57 211.05 127.57 211.05

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ีมิโก้ จ�ากัด 8.75 2.35 8.75 2.35

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอก ์ จ�ากัด 120.36 91.98 120.36 91.98
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ธนาคารไม่มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินจ่ายให้กรรมการและผู้บริหาร 
นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พงจ่ายตามปกติ ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค    ธันวาค   ธันวาค    ธันวาค  

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 1,099.38 1,118.00 751.17 752.46

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 54.68 28.52 27.42 13.29

รวม 1,154.06 1,146.52 778.59 765.75

รา การ ้าระห า่ กัน
ร ั ่

 1) ธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยคอมพิวเตอร์เ อร์วิสเ ส จ�ากัด ด�าเนินการให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเท แก่ธนาคารในส่วนทีเ่กีย่วกบัการด�าเนินการตามโครงการและระบบงานต่างๆ ตามแผนธรุกจิของธนาคาร โดยให้บรกิาร
แก่ธนาคารเกี่ยวกับการควบคุม บ�ารุงรักษา และการพั นาระบบงาน การให้ค�าปรกษาเบื้องต้นและฝกอบรมในลักษณะต่างๆ  
โดยบรษิทัจะคดิค่าธรรมเนยีมการให้บรกิาร ตามประมาณการรายได้ค่าบรกิารจากค่าใช้จ่าย (  ) ง่บรษิทัคดิค่าธรรมเนียม
การบรกิารจากธนาคาร ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวน 3,398.50 ล้านบาท และ 3,256.50 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

 ธนาคารให้บริษัทย่อยดังกล่าวด�าเนินการแทนธนาคารในการด�าเนินการตามโครงการ  ในระยะท่ี 2 
ตั้งแต่ปี 2546 ธนาคารกับภาครั โดยส�านักงานก�ากับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครั แบบอิเล็กทรอนิกส์ ส�านักเลขาธิการ
นายกรั มนตรไีด้ลงนามในบันทกความตกลงเพือ่การรบัมอบระบบ และจ่ายเงนิชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทนุในโครงการเปลีย่น
ระบบการบรหิารการเงินการคลังภาครั สู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ( ) เรยีบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่22 กนัยายน 2548 นอกจากน้ีภาครั  
กบัธนาคารได้ลงนามในสญัญาอีกฉบบัหนง่ว่าจ้างให้ธนาคารด�าเนนิการด้านระบบและการบ�ารงุรกัษา ระบบการบริหารการเงนิการคลงั
ภาครั สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ่งบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการบริการจากธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
เป็นจ�านวน 130.94 ล้านบาท และ 127.68 ล้านบาท ตามล�าดับ

 2) ธนาคารรับด�าเนินการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมเพื่อการ กษาในด้านของประชาสัมพันธ์ นโยบาย ระเบียบ 
วิธีการกู้ การจ่ายเงินกู้ การจัดเก็บเอกสาร แจ้งจ�านวนหนี้ สถานะของหนี้ พร้อมกับการรับช�าระหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ และ
ด�าเนินคดีให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ กษา (กย .) ่งธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยก หมาย จ�ากัด ด�าเนินคดีต่อลูกหนี้
ของ กย .แทนธนาคาร โดยธนาคารจ่ายค่าธรรมเนียมส�าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวน 786.99 ล้านบาท 
และ 892.03 ล้านบาท ตามล�าดับ
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3) ธนาคารได้มอบหมายให้บรษิทั รกัษาความปลอดภยั กรงุไทยธรุกจิบรกิาร จ�ากดั เป็นผูด้�าเนนิการให้บรกิาร
รับ-ส่งเงินสด เงินตราต่างประเท ตราสารต่างประเท ตราสารทางการเงิน และ หรือทรัพย์สินของธนาคาร ให้บริการบริหาร
ูนย์ฝกอบรมของธนาคาร ให้บริการบริหารอาคารของธนาคาร และบริการอื่นๆ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

มีค่าใช้จ่ายเป็นจ�านวน 2,342.65 ล้านบาท และ 2,286.08 ล้านบาท ตามล�าดับ
4) ธนาคารมีค่าจ้างในการบริหารจัดหาและติดตั้งเครื่อง E  ส�าหรับให้บริการรับแลกเงินตราต่างประเท  

ให้ บมจ.บตัรกรงุไทย ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวน 0.53 ล้านบาท และ 0.16 ล้านบาท ตามล�าดบั
5) ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษัทย่อย รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1) ถง 4)  ส�าหรับปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 เป็นจ�านวน 6,820.24 ล้านบาท และ 6,695.00 ล้านบาท ตามล�าดับ ตามอัตราที่ตกลง
ระหว่างกัน

6) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมให้บริการตามสัญญา ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
จ�านวน 903.08 ล้านบาท และ 667.98 ล้านบาท ตามล�าดับ

7) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทย่อยเช่าใช้พื้นที่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  
เป็นจ�านวน 19.52 ล้านบาท และ เป็นจ�านวน 19.36 ล้านบาท ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน

การ ด ่า แ นระห า่ กัน
รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยจ่ายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจ�านวนเงินในสัญญา 

และบางรายการก�าหนดจ�านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ  
รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดท�างบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว

ร ั ร่ ม
1) ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทร่วมเช่าใช้พื้นที่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  

เป็นจ�านวน 1.18 ล้านบาท และ 1.08 ล้านบาท ตามล�าดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
2) ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมการให้บริการด้านงานสนับสนุนตามสัญญาให้บริการด้านงานสนับสนุน  

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 จ�านวน 2,482.87 ล้านบาท และ 2,363.06 ล้านบาท ตามล�าดับ ตามอัตราที่
ตกลงระหว่างกัน
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านะและผลการดา นน าน สา ัญจาแนก ามประ ธรกรรมในประ และ ่า ประ
านะจาแนก ามประ ธรกรรม

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ธุรกรร
ในปร เท

ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว ธุรกรร

ในปร เท
ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว

สินทรัพย์รวม 2,704,603.14 39,363.72 2,743,966.86 2,804,573.24 55,231.82 2,859,805.06

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 357,494.13 15,019.65 372,513.78 529,284.84 20,384.69 549,669.53

เงินลงทุนสุทธิ * 238,710.38 1,456.51 240,166.89 226,479.52 1,760.24 228,239.76

เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรบัสทุธิ 1,878,056.87 17,817.47 1,895,874.34 1,790,762.28 27,149.99 1,817,912.27

เงินรับฝาก 2,033,590.08 6,011.82 2,039,601.90 2,065,458.14 5,416.54 2,070,874.68

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 155,433.18 1,962.75 157,395.93 227,074.21 1,617.19 228,691.40

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 64,685.10 30,520.41 95,205.51 63,355.70 47,270.73 110,626.43

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ธุรกรร
ในปร เท

ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว ธุรกรร

ในปร เท
ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว

สินทรัพย์รวม 2,621,581.33 39,363.72 2,660,945.05 2,721,945.80 55,231.82 2,777,177.62

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 356,744.05 15,019.65 371,763.70 528,795.34 20,384.69 549,180.03

เงินลงทุนสุทธิ * 232,470.06 1,456.51 233,926.57 218,249.60 1,760.24 220,009.84

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,810,422.40 17,817.47 1,828,239.87 1,726,193.81 27,149.99 1,753,343.80

เงินรับฝาก 2,036,936.01 6,011.82 2,042,947.83 2,068,177.47 5,416.54 2,073,594.01

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 150,037.19 1,962.75 151,999.94 217,449.56 1,617.19 219,066.75

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 20,000.70 30,520.41 50,521.11 20,000.70 47,270.73 67,271.43

* รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงด้วย
จ�านวนเงินที่ยังไม่ได้หักรายการระหว่างธุรกรรมในประเท และธุรกรรมสาขาในต่างประเท  จ�านวน 4,763.67 ล้านบาท และ 5,595.05 
ล้านบาท ตามล�าดับ



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ผลการดา นน านจาแนก ามประ ธรกรรม

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ธุรกรร
ในปร เท

ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว ธุรกรร

ในปร เท
ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว

รายได้ดอกเบี้ย 118,396.49 4,184.55 122,581.04 121,349.21 4,714.82 126,064.03

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (35,952.80) (2,939.37) (38,892.17) (35,908.17) (3,292.46) (39,200.63)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 82,443.69 1,245.18 83,688.87 85,441.04 1,422.36 86,863.40

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ 23,608.61 53.37 23,661.98 23,946.00 75.15 24,021.15

รายได้จากการ 
ด�าเนินงานอื่นๆ 9,715.62 154.68 9,870.30 12,337.26 2.36 12,339.62

ค่าใช้จ่ายจากการ 
ด�าเนินงานอื่นๆ (79,194.22) (85.63) (79,279.85) (93,843.70) (472.86) (94,316.56)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้ 36,573.70 1,367.60 37,941.30 27,880.60 1,027.01 28,907.61

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ธุรกรร
ในปร เท

ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว ธุรกรร

ในปร เท
ธุรกรร สาขา
ในต่างปร เท รว

รายได้ดอกเบี้ย 104,563.09 4,184.55 108,747.64 107,837.33 4,714.82 112,552.15

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย (34,431.99) (2,939.37) (37,371.36) (34,311.65) (3,292.46) (37,604.11)

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 70,131.10 1,245.18 71,376.28 73,525.68 1,422.36 74,948.04

รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการสุทธิ 19,336.81 53.37 19,390.18 20,187.70 75.15 20,262.85

รายได้จากการ 
ด�าเนินงานอื่นๆ 6,287.53 154.68 6,442.21 10,209.83 2.36 10,212.19

ค่าใช้จ่ายจากการ 
ด�าเนินงานอื่นๆ (66,719.17) (85.63) (66,804.80) (79,818.27) (472.86) (80,291.13)

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อน
ภาษีเงินได้ 29,036.27 1,367.60 30,403.87 24,104.94 1,027.01 25,131.95

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มียอดรวม
รายได้ดอกเบีย้และค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ แสดงด้วยจ�านวนเงนิทีย่งัไม่ได้หกัรายการธรุกรรมในประเท และธรุกรรมสาขาในต่างประเท  
จ�านวน 2,810.74 ล้านบาท และ 3,177.86 ล้านบาท ตามล�าดับ



รายงาน ร จา 2561

ผลการดา นน านจาแนก ามส่ น านดา นน าน
ปจจั ในการกาหนดส่ น าน
ธนาคารมกีารจดัแบ่งองค์กรเพือ่ใช้บรหิารจดัการภายใน โดยมคีณะกรรมการผูบ้รหิารสายงานเป็นผูม้อี�านาจตดัสนิใจ 

สูงสุดด้านการด�าเนินงาน โดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
1) ธนาคารเพือ่ลกูค้ารายย่อย ให้บรกิารและพั นาผลติภณั ด้์านการรบัฝากเงนิ การให้สนิเชือ่ การให้บรกิารรบัช�าระ 

ค่าสินค้าและบริการอ่ืนๆ รวมทั้งการแนะน�าและขายผลิตภัณ ์ของบริษัทในเครือและพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขาของ
ธนาคารทั่วประเท

2) ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ
3) ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท�าหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมสร้างผลก�าไร

จากการบริหารการลงทุน ธุรกิจระหว่างประเท  และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเท และดูแล
บริษัทที่ธนาคารลงทุน และอื่นๆ

ส�าหรับส่วนงานอื่นๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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ก การ ดัมูล ่า
นโยบายการบัญชีส�าหรับส่วนงานด�าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพ่ือสร้างมูลค่าทางเ รษ าสตร์ 

(E    : E ) เพือ่ใช้เป็นข้อมลูในการประเมนิผลงานโดยผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน 
หลักการดังกล่าวนั้นแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท�างบการเงิน เนื่องจากก�าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็น ูนย์ก�าไร 
มีการคิดค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ มีการค�านวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผู้จัดหาเงิน และ
ค�านวณต้นทุนจากการใช้เงินของหน่วยงานผู้ใช้เงินทุนตามหลักการก�าหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปนส่วนไปยัง
หน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ จนได้ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานหลังหักภาษี (  O   A   : O A )

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ธนาคารเพ่ือ
ลกค้ารายย่อย

ธนาคารเพ่ือ
ลกค้าธุรกิ

ธรุกิ บรหิารเงนิ
ล การลงทุน ส่วนงานอื่น รายการ

ปรบัปรุง รว

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 51,471.53 30,921.73 6,163.93 28,663.96 - 117,221.15

รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหน้ีสูญ หน้ีสงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า) (33,406.87) (10,542.99) (2,459.15) (13,530.95) - (59,939.96)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน 
จากการด้อยค่า (1,910.85) (507.10) 103.27 (23,877.19) - (26,191.87)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 16,153.81 19,871.64 3,808.05 (8,744.18) - 31,089.32

สินทรัพย์ของส่วนงาน 1,054,903.61 1,122,505.11 25,001.53 562,818.65 (26,025.71) 2,739,203.19

หนี้สินของส่วนงาน 1,517,542.20 597,752.99 155,224.32 179,208.11 (24,665.53) 2,425,062.09

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค  

ธนาคารเพ่ือ
ลกค้ารายย่อย

ธนาคารเพ่ือ
ลกค้าธุรกิ

ธรุกิ บรหิารเงนิ
ล การลงทุน ส่วนงานอื่น รายการ

ปรบัปรุง รว

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน 54,986.60 34,281.41 7,983.22 25,972.95 - 123,224.18

รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหนีส้ญูหนีส้งสยัจะสญู 
และขาดทุนจากการด้อยค่า) (31,296.92) (5,271.61) (2,859.37) (14,852.61) - (54,280.51)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุน 
จากการด้อยค่า (3,588.15) (27,525.17) 949.41 (14,669.48) - (44,833.39)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ 20,101.53 1,484.63 6,073.26 (3,549.14) - 24,110.28

สินทรัพย์ของส่วนงาน 972,067.56 1,150,642.77 35,139.65 625,255.44 71,104.59 2,854,210.01

หนี้สินของส่วนงาน 1,450,229.29 635,631.39 203,356.79 192,093.26 78,680.33 2,559,991.06



รายงาน ร จา 2561

รา ด้ด ก

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 9,881.92 10,419.68 9,881.70 10,419.49

เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า 324.84 281.51 324.84 281.51

เงินลงทุนในตราสารหนี้ 3,807.67 4,128.59 3,803.06 4,125.67

เงินให้สินเชื่อ 104,680.94 106,186.69 91,788.34 94,485.80

การให้เช่า ื้อและสัญญาเช่าการเงิน 935.98 1,807.97 0.01 0.10

อื่นๆ 138.95 61.73 138.95 61.72

รวมรายได้ดอกเบี้ย 119,770.30 122,886.17 105,936.90 109,374.29
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่าใ จ้า่ ด ก

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

เงินรับฝาก 19,444.98 19,788.31 19,458.45 19,805.26

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน 2,707.39 2,618.76 2,640.61 2,535.91

เงินน�าส่งธนาคารแห่งประเท ไทย 9,498.23 9,172.53 9,498.23 9,172.53

เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 206.59 199.77 206.59 199.77

ตราสารหนี้ที่ออก

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ 4,068.92 4,165.88 2,621.99 2,656.73

ตัวแลกเงิน 0.45 0.91 0.45 -

เงินกู้ยืม 23.54 26.50 2.80 5.21

อื่นๆ 131.33 50.11 131.50 50.84

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 36,081.43 36,022.77 34,560.62 34,426.25

รา ด้ ่าธรรม น มและ รการส ธ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน 1,762.07 1,841.59 1,762.07 1,841.59

อื่นๆ 27,730.68 26,796.67 21,825.37 21,516.20

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 29,492.75 28,638.26 23,587.44 23,357.79

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ (5,830.77) (4,617.11) (4,197.26) (3,094.94)

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ 23,661.98 24,021.15 19,390.18 20,262.85



รายงาน ร จา 2561

กา รส ธจากธรกรรม ้าและปร รร น รา ่า ประ

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต

เงินตราต่างประเท

เงินตราต่างประเท และตราสารอนุพันธ์ 
ด้านอัตราแลกเปลี่ยน 3,470.30 2,850.12 3,470.53 2,851.67

ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย (175.92) 226.43 (183.57) 213.76

ตราสารหนี้ (2.94) 390.14 (2.94) 390.14

ตราสารทุน - 0.61 - 0.61

อื่นๆ 209.03 (235.74) 209.03 (235.74)

รวมก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเท 3,500.47 3,231.56 3,493.05 3,220.44

กา รส ธจาก นล น

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ก�าไรจากการขาย

เงินลงทุนเผื่อขาย 422.64 631.89 422.64 631.89

เงินลงทุนทั่วไป 2.99 31.87 2.99 31.87

รวม 425.63 663.76 425.63 663.76

ก�าไรจากการช�าระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อย - 252.25 - 252.25

กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า

เงินลงทุนทั่วไป 8.86 12.65 8.85 12.65

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - - (0.09) (3.69)

รวม 8.86 12.65 8.76 8.96

รวมก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 434.49 928.66 434.39 924.97



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

หนสูญ หนส สั จะสูญ และ าด นจากการด้ ่า

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (2,421.82) 2,263.25 (2,421.82) 2,263.25

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด 0.08 (0.15) 0.08 (0.15)

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 28,627.08 42,614.65 22,935.29 35,281.11

ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ (13.47) (44.36) (13.47) (44.36)

รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า 26,191.87 44,833.39 20,500.08 37,499.85

า น ด้
การบรหิารจดัการด้านภาษ ีธนาคารได้ด�าเนนิการตามนโยบายจัดการด้านภาษอีากรของธนาคาร โดยการเสยีภาษอีากร 

น�าส่งภาษีอากร และใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ถูกต้องภายใต้ข้อก�าหนดของก หมาย
ธนาคารได้พิจารณาผลกระทบทางภาษีทั้งในงวดปจจุบันและอนาคตจากการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของ

สนิทรพัย์หรอืจ่ายช�าระมลูค่าตามบญัชขีองหนีส้นิ หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารได้รบัประโยชน์จากมลูค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย์หรือการจ่ายช�าระมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินดังกล่าว จะมีผลท�าให้ธนาคารต้องจ่ายภาษีเงินได้ในอนาคตเพ่ิมข้น  
(หรอืลดลง) จากจ�านวนภาษท่ีีต้องจ่าย การพิจารณาดังกล่าวอยูบ่นพืน้ านของการประมาณการ ข้อสมมติ าน การเปลีย่นแปลงของ
ก หมายที่อาจมีข้น การตีความก หมาย และจากประสบการณ์ในอดีต หากเหตุการณ์ในอนาคตเปลี่ยนแปลง ท�าให้ธนาคาร 
ต้องเปลี่ยนการตัดสินใจเกี่ยวกับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายท่ีมีอยู่ การเปล่ียนแปลงภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อ 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่มีการเปลี่ยนแปลง

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค   ธันวาค  

ภาษีเงินได้ปจจุบัน

ส�าหรับงวดปจจุบัน 7,653.71 4,937.25 6,092.68 3,676.75

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว (801.74) (139.91) (789.43) 142.73

รวม 6,851.97 4,797.34 5,303.25 3,819.48



รายงาน ร จา 2561

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ประกอบด้วย

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

อตัรา า ี าํนวน อตัรา า ี าํนวน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 37,941.30 28,907.61

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 7,588.26 20.00 5,781.52

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (736.29) (984.18)

รวม 18.06 6,851.97 16.60 4,797.34

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

อตัรา า ี าํนวน อตัรา า ี าํนวน

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้ 30,403.87 25,131.95

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20.00 6,080.77 20.00 5,026.39

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ (777.52) (1,206.91)

รวม 17.44 5,303.25 15.20 3,819.48



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ประก กา ร าด น ด สรจ นและ า ก ้
องค์ประกอบของก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและภาษีที่เกี่ยวข้อง ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

าํนวน
ก่อน า ี

ลปร ยชน์
(ค่าใช้ า่ย) 

า ี

าํนวนสุทธิ 
าก า ี

าํนวน
ก่อน า ี

ลปร ยชน์
(ค่าใช้ า่ย) 

า ี

าํนวนสุทธิ 
าก า ี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน  
จากการตีราคาสินทรัพย์ (8.19) 1.64 (6.55) (12.93) 2.58 (10.35)

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย* 218.97 (43.79) 175.18 1,380.37 (276.07) 1,104.30

ก�าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่า 

งบการเงินจากการด�าเนินงาน 

ในต่างประเท (207.35) - (207.35) 192.59 - 192.59

ก�าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตาม

หลักคณิต าสตร์ประกันภัยส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 1,121.94 (224.39) 897.55 (1,149.47) 229.89 (919.58)

ส่วนแบ่งก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นใน

บริษัทร่วม (3,507.03) 701.40 (2,805.63) 3,604.23 (720.85) 2,883.38

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (2,381.66) 434.86 (1,946.80) 4,014.79 (764.45) 3,250.34

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

าํนวน
ก่อน า ี

ลปร ยชน์
(ค่าใช้ า่ย) 

า ี

าํนวนสุทธิ 
าก า ี

าํนวน
ก่อน า ี

ลปร ยชน์
(ค่าใช้ า่ย) 

า ี

าํนวนสุทธิ 
าก า ี

การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน  

จากการตีราคาสินทรัพย์ (8.19) 1.64 (6.55) (12.93) 2.58 (10.35)

ก�าไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย* 210.19 (42.04) 168.15 1,380.37 (276.07) 1,104.30

ก�าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่า 

งบการเงินจากการด�าเนินงาน 

ในต่างประเท (207.35) - (207.35) 192.59 - 192.59

ก�าไร (ขาดทุน)จากการประมาณการตาม

หลักคณิต าสตร์ประกันภัยส�าหรับ

โครงการผลประโยชน์ของพนักงาน 1,063.45 (212.69) 850.76 (1,124.51) 224.90 (899.61)

ก�าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น 1,058.10 (253.09) 805.01 435.52 (48.59) 386.93

* ปี 2560 รวมก�าไรขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน



รายงาน ร จา 2561

มูล ่า ธรรม ร ม า การ น
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แยกแสดงตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

หน่วย  ล้านบาท

การ นร ม

 ธันวาค   ธันวาค  

ข้อ ล
ร ดับ 

ข้อ ล
ร ดับ 

ข้อ ล
ร ดับ รว ข้อ ล

ร ดับ 
ข้อ ล
ร ดับ 

ข้อ ล
ร ดับ รว

สินทรั ยทางการเงิน

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 36,229.57 - 36,229.57 - 33,833.40 - 33,833.40

เงินลงทุนเพื่อค้า 7,452.93 15,910.45 - 23,363.38 - 8,483.91 - 8,483.91

เงินลงทุนเผื่อขาย 50,380.46 146,419.96 - 196,800.42 39,514.28 118,982.45 - 158,496.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 57,833.39 198,559.98 - 256,393.37 39,514.28 161,299.76 - 200,814.04

นสินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 32,345.61 - 32,345.61 - 30,284.42 - 30,284.42

รวมหนี้สินทางการเงิน - 32,345.61 - 32,345.61 - 30,284.42 - 30,284.42

หน่วย  ล้านบาท

การ น าะธนา าร

 ธันวาค   ธันวาค  

ข้อ ล
ร ดับ 

ข้อ ล
ร ดับ 

ข้อ ล
ร ดับ รว ข้อ ล

ร ดับ 
ข้อ ล
ร ดับ 

ข้อ ล
ร ดับ รว

สินทรั ยทางการเงิน

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ - 36,231.03 - 36,231.03 - 33,842.51 - 33,842.51

เงินลงทุนเพื่อค้า 7,452.93 15,910.45 - 23,363.38 - 8,486.92 - 8,486.92

เงินลงทุนเผื่อขาย 50,380.46 147,061.78 - 197,442.24 39,514.28 118,982.45 - 158,496.73

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 57,833.39 199,203.26 - 257,036.65 39,514.28 161,311.88 - 200,826.16

นสินทางการเงิน

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ - 32,345.61 - 32,345.61 - 30,284.42 - 30,284.42

รวมหนี้สินทางการเงิน - 32,345.61 - 32,345.61 - 30,284.42 - 30,284.42

ทั้งนี้ ไม่มีการโอนระหว่างระดับ 1 และระดับ 2 ของล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมในระหว่างงวด



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ลาดั ัน มูล ่า ธรรม
การจดัล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิทางการเงนิข้างต้น ขน้อยูก่บัความแตกต่างของข้อมลูทีใ่ช้

ในการประเมินมูลค่า โดยนิยามของข้อมูลระดับต่างๆ มีดังนี้
ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาที่เสนอ ื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สิน

อย่างเดียวกันและธนาคารและบริษัทย่อยสามารถเข้าถงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอ่ืนที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น 

นอกเหนือจากราคาเสนอ ื้อขาย ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

น การประ มนมูล ่าสาหรั การ ดัมูล ่า ธรรมระดั
มลูค่ายตุธิรรมของตราสารอนพุนัธ์ใช้เทคนิคการประเมินมูลค่า ง่ใช้หลกัการคดิลดกระแสเงนิสดและ O    

ที่ใช้กันทั่วไป โดยข้อมูลที่น�ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่าเป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้จากตลาด ่งอ้างอิงจากสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ค่าความผันผวน เป็นต้น

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ในประเท  ค�านวณราคาจากอัตราผลตอบแทนท่ีประกา โดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ขณะที่มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้ออกอยู่ต่างประเท  จะแสดงมูลค่ายุติธรรม
ด้วยราคาที่เผยแพร่ล่าสุดจากสถาบันที่เชื่อถือได้

นอกจากนี ้ในการใช้เทคนคิการประเมนิมลูค่า ธนาคารมกีารปรับปรุงมลูคา่ (  A ) เพือ่ให้สะท้อน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา (   A  - A) ความเสีย่ง
ด้านสภาพคล่องของตลาดโดยพิจารณาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอ ือ้และราคาเสนอขาย ( -O   A ) และ
ความเสี่ยงของแบบจ�าลอง (  R ) ที่ใช้ในการประเมินมูลค่า O  จากโครงการการประกันค่าเงินส�าหรับ E  เป็นต้น

น า การ าธรกรรม า ในกล่มธรกจ า การ นและน า การ รหาร าม ส กดจาก
การ าธรกรรม า ในกล่มธรกจ า การ น

ตามประกา ของธนาคารแห่งประเท ไทยว่าด้วยหลกัเกณ ก์ารก�ากบัดแูลกลุม่ธรุกจิทางการเงนิที ่สนส.5 2560 และ 
สนส.9 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 สนส.8 2561 และ สนส.9 2561 ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 และ สนส.12 2561 ลงวันที่ 
22 พ ษภาคม 2561 ก�าหนดให้ธนาคารเปดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินและนโยบาย
การบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิจากการท�าธรุกรรมภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ จดัท�าขน้เพือ่ใช้เป็นแนวทางก�ากบัดแูลการท�าธรุกรรม
ภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ่งประกอบด้วย ธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 11 บริษัท (หมายเหตุ ข้อ 7.5 ยกเว้น 
บจก.เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็ก ์) ให้มีมาตร านและแนวป ิบัติเดียวกัน และสอดคล้องตามหลักเกณ ์การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงนิของธนาคารแห่งประเท ไทย โดยนโยบายการท�าธรุกรรมภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิและนโยบายการบริหารความเสีย่ง
ที่เกิดจากการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงินได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง 
่งนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถงประเภทธุรกรรม หลักเกณ ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม รวมถงอัตราส่วน

ในการท�าธรุกรรมภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ การด�ารงเงนิกองทนุของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ และแนวทางป บัิตอิืน่ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 
โดยการท�าธรุกรรมภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ ถอืป บัิตติามแนวทางเดยีวกนักบัการท�าธรุกรรมกบับุคคลท่ัวไป และจัดท�าเป็นเอกสาร
สัญญาที่มีผลบังคับตามก หมาย รวมทั้งป ิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลของธนาคาร

กรณีท่ีธนาคารท�าธุรกรรมกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารถือว่าบริษัทนั้นเป็นเสมือนหน่วยงานหน่ง
ของธนาคาร ธนาคารจะถือป ิบัติตามแนวทางการผ่อนปรนการท�าธุรกรรมที่ธนาคารแห่งประเท ไทยก�าหนด



รายงาน ร จา 2561

น
ธนาคารมีลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้จ�านวนหน่ง ่งเกี่ยวข้องกับสัญญา ื้อขายหุ ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพและ 

เงนิให้สินเช่ือ โดยมมีลูค่าเงนิต้นค้างช�าระตามสัญญา ือ้ขายและสญัญาสนิเชือ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รวมทัง้สิน้ 9,745 ล้านบาท  
ง่ยังไม่รวมดอกเบ้ียผิดนัดช�าระหนี้ โดยเงินต้นจ�านวนดังกล่าวธนาคารได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ครบตามเกณ ์ธนาคารแห่งประเท ไทยแล้ว และอยู่ระหว่างการด�าเนินการเพื่อติดตามหนี้ดังกล่าวตามค�าส่ังของ าลแพ่งและ 
าลล้มละลาย

นอกจากนีแ้ล้ว ลกูหนีก้ลุม่ดงักล่าวยงัเกีย่วข้องกบัการย่ืน องคดขีองส�านกังานอยัการสงูสดุต่อ าล กีาแผนกคดอีาญา
ของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมอืงร่วมกบัจ�าเลยอกีจ�านวนหนง่ โดย าล กีา  มคี�าสัง่ประทบัรบัค�า องเมือ่วนัที ่25 กรก าคม 2555 
และต่อมาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 มีค�าพิพากษาให้จ�าเลยทุกรายร่วมรับผิดค่าเสียหายต่อธนาคาร ทางธนาคารได้มี 
หนงัสอืถงส�านักงานอยัการสงูสดุ เพ่ือขอให้ส�านกังานการบงัคบัคดี ส�านกังานอยัการสงูสดุ เป็นผูด้�าเนนิการบงัคบัคดตีามค�าพพิากษา
ให้แก่ธนาคาร โดยเมื่อเดือนมกราคม 2559 ส�านักงานอัยการสูงสุดได้ยื่นค�าร้องต่อ าล ีกา  เพื่อขอออกหมายตั้งเจ้าพนักงาน
บังคับคดี และ าล ีกา  ได้มีค�าสั่งต้ังเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของธนาคารได้แจ้งผลการสืบทรัพย์ของ 
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาทุกรายให้พนักงานอัยการทราบแล้ว และเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2559 พนักงานอัยการส�านักงานคดีพิเ ษ 
ได้นดัหมายตวัแทนจากธนาคารแห่งประเท ไทย ตวัแทนจากส�านกังานปองกนัและปราบปรามการ อกเงนิ (ปปง.) และธนาคารให้
ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับปญหาการบังคับคดีตามค�าพิพากษา าล ีกา  ่งจะประสานงานกันและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
่งกันและกัน โดยต่างฝายต่างจะใช้อ�านาจหน้าที่ตามก หมายและค�าสั่ง าล ีกาเพื่อบังคับต่อบรรดาจ�าเลยโดยถือประโยชน์ของ

ธนาคารเป็นส�าคัญ 
ต่อมาในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 จ�าเลยรายหน่งของคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง ่งมิได้เป็นลูกหนี้ 

ทีผ่ดินดัช�าระหนีต้ามคดแีพ่ง ได้น�าส่งเงนิจ�านวน 1,635.74 ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพือ่เป็นการช�าระค่าเสยีหายบางส่วนตามคดอีาญา  
ดังกล่าว โดยทางธนาคารได้รับช�าระและบันทกเป็นรายได้อื่นจากเงินชดเชยความเสียหายตามคดีความ พร้อมท้ังมีหนังสือ 
ถงจ�าเลยให้ช�าระค่าเสียหายตามค�าพิพากษาดังกล่าวส่วนที่เหลือร่วมกับจ�าเลยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แก่ธนาคาร และในปจจุบัน 
ได้มีการน�าค�าพิพากษาคดีอาญา คดีล้มละลายอื่น และคดีแพ่งอื่น มาบังคับคดียดทรัพย์สินจ�านองที่เป็นหลักประกันภาระหนีส้นิ
ในคดแีพ่งของธนาคารเพ่ือน�าออกขายทอดตลาด โดย าลได้มคี�าสัง่ให้ธนาคารได้รบัช�าระหน้ีใน านะผูร้บัจ�านองจากทรพัย์สนิหลกัประกนั
จ�านองดงักล่าวตามทีธ่นาคารได้ยืน่ค�าขอรบัช�าระหนีจ้�านองไว้ ง่ต่อมาในวันที ่17 ตลุาคม 2561 กรมบงัคบัคดไีด้มกีารประกา ขาย
ทอดตลาดและด�าเนนิการขายทอดตลาดทรพัย์สนิหลกัประกนัจ�านอง โดยมบีคุคลภายนอกประมลู ือ้ได้ในราคา 8,914.07 ล้านบาท 
ปจจุบันผู ้ประมูล ื้อทรัพย์สินหลักประกันจ�านองดังกล่าวจากการขายทอดตลาดในส่วนของคดีอาญาได้วางเงินครบถ้วน 
ทีก่รมบงัคบัคดแีล้ว เมือ่วนัที ่24 มกราคม 2562 แต่ในส่วนของหลกัประกนัจ�านองทีข่ายในคดล้ีมละลายอืน่และคดแีพ่งอืน่ เนื่องจาก
มผีูย่ื้นค�าร้องขอเพกิถอนการขายทอดตลาด ผู้ ือ้ได้แถลงขอขยายระยะเวลาวางเงนิส่วนทีเ่หลอื ง่เจ้าพนกังานบงัคบัคดมีคี�าสัง่อนญุาต
ให้ขยายการวางเงินส่วนที่เหลือออกไปจนกว่า าลจะมีค�าสั่งเรื่องร้องเพิกถอนการขาย

ส�าหรับในคดีแพ่งของธนาคารที่ได้เป็นโจทก์ยื่น องบังคับจ�านองทรัพย์สินหลักประกันจ�านองดังกล่าว าลแพ่งได้มี
ค�าพิพากษาให้ธนาคารได้รับช�าระหนี้ตามมูล องต้นเงินเต็มจ�านวนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 และต่อมาเมื่อวันที่ 
31 ตุลาคม 2561 าลอุทธรณ์ได้นัด งค�าพิพากษา ่งพิพากษายืนตามค�าพิพากษา าลแพ่ง ปจจุบันจ�าเลยได้ยื่น ีกา เมื่อวันที่ 
25 ธันวาคม 2561 และธนาคารอยู่ระหว่างการยื่นแก้ ีกา



บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ในปี 2553 ธนาคารให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหน่ง จ�านวน 95.67 ล้านดอลลาร์สหรั  (2,884.61 ล้านบาท)  
โดยมหีลกัประกนัเป็นหุน้สามญัของสถาบนัการเงนิต่างประเท แห่งหนง่ และหุน้ดงักล่าวอยู่ในนามของธนาคารในสดัส่วนร้อยละ 50 
ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีอ�านาจควบคุมในสถาบันการเงินนั้น ธนาคารได้รับช�าระเงินให้กู้ยืมครบถ้วนตามสัญญา 
ในเดือนกรก าคม 2554 แต่ยังไม่ได้โอนคืนหุ้นสามัญที่เป็นหลักประกันเนื่องจากบริษัทต้องหาผู้ร่วมทุนที่เป็นสถาบันการเงิน 
มาถือหุ้นแทนธนาคาร

วนัที ่12 ตลุาคม 2559 ธนาคารได้พจิารณาหลกัการในการปดสาขาต่างประเท สาขาหนง่ โดยปจจบุนัธนาคาร
อยู่ระหว่างด�าเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนตามความเห็นของท่ีปรกษาก หมาย ่งสินทรัพย์ หนี้สิน และผลประกอบการ 
ของสาขาไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่องบการเงินของธนาคาร

การ นมั การ น
งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562



้ มูล ั ปและ ้ มูลสา ัญ น
้ มูล ั ป ธนา าร

  ชื่อบริษัท : บมจ. ธนาคารกรุงไทย
  เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000882 (เดิมเลขที่ บมจ. 335)

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามก หมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537

  ประกอบธุรกิจ : การธนาคารพาณิชย์
  ส�านักงานใหญ่ : อาคาร 1

 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั นา กรุงเทพ 10110
 โทร ัพท์: 0-2255-2222
 โทรสาร: 0-2255-9391-3
 อาคาร 2
 เลขที่ 10 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
 โทร ัพท์: 0-2208-7000, 8000
 โทรสาร: 0-2255-9391

  ูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2111-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  เว็บไ ต์ : . . .

หลัก รั ธนา าร
จาน นและ นด ห้น จาหน่า ด้แล้ ั หมด ธนา าร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ธนาคารมีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้ว จ�านวน 72,005,040,437.50 บาท จ�าแนกเป็น
หุ้นสามัญ จ�านวน 13,976,061,250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จ�านวน 5,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5.15 บาท

รวมจ�านวน 13,981,561,250 หุ้น 

รายงาน ร จา 2561292



ราสารหนหร หลัก รั แปล ส า ธนา าร การ น าะธนา าร

นั ก ราสาร นด ราสารหน นัดั ามน่า จาน น หล ู่ า นั ร กาหนด ่ น

26 มิ.ย. 2557 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามเกณ ์ 
  ภายใต้โครงการ 

E    

- (  R ) 700 
ล้านดอลลาร์สรอ.

10.5 ปี 26 ธ.ค. 2567 
(   ปีที ่5.5)

6 ก.ค. 2558 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ตามเกณ ์ 
  ภายใต้โครงการ 

 R   
  

AA2 (RA  ) 1,000 
ล้านริงกิตมาเลเ ีย

10 ปี 4 ก.ค. 2568 
(   ปีที่ 5)

23 พ.ย. 2560 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับ 
เป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 
ธนาคารกรุงไทย จ�ากดั (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 2560 ครบก�าหนด
ไถ่ถอนปี พ. . 2570 ่งผู้ออก
ตราสารเงนิกองทุนมีสทิธิ
ไถ่ถอนก่อนก�าหนดและ 
มีข้อก�าหนดให้สามารถ 
ตดัเป็นหนีส้ญู (ทัง้จ�านวนหรอื
บางส่วน) หากทางการตดัสนิใจ
เข้าช่วยเหลือทางการเงิน

AA( )  
( ทช์ เรทติ้งส์  
(ประเท ไทย))

20,000 
ล้านบาท

10 ปี 23 พ.ย. 2570
(   ปีที่ 5)

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 293



้ มูล ร ั ธนา าร ห้น ั แ ่ร้ ละ น ป จาน นห้น จาหน่า แล้ ั หมด
นั ธัน า ม

ร ั และส าน ั สานัก านใหญ่ ประ ธรกจ
จาน นห้น
จาหน่า แล้

ั หมด

จาน น 
ห้น

สัดส่ นการ ห้น
ร้ ละ

นด ห้น

รกิ ระกัน วิต  ระกัน ัย

บ กรง ทย อก า่ ระกนั วติ
9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์

 รามา 9 ชัน้ 1,20-27 ถ.พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

 กรุงเทพ 10310
 โทร ัพท์  : 1159

ประกันชีวิต 135,500,000 67,750,000 50.00 สามัญ

บ กรง ทย านิ ระกัน ัย
1122 อาคาร
ถ.เพชรบรุตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั

 เขตราชเทวี กรงุเทพ 10400
 โทร ัพท์ : 0-2624-1111

โทรสาร : 0-2624-1234

ประกันวินา ภัย 11,000,000 4,950,000 45.00 สามัญ

บ ทิ ย ระกนั ยั
63 2 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร ัพท์ : 0-2239-2200

 โทรสาร : 0-2239-2049

ประกันวินา ภัย 300,000,000 30,000,000 10.00 สามัญ

รกิ เ ่า อ  ลส ิง

4. บ กรง ทย รกิ ลส ิง 
20 ชั้น 6-8 อาคารสวนมะลิ
ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพ ิรินทร์
เขตปอมปราบ ัตรูพ่าย
กรุงเทพ 10100
โทร ัพท์ : 0-2299-3800
โทรสาร : 0-2299-3801-2

เช่า ื้อ 100,000,000 99,999,993 100.00 สามัญ

บ กรง ทย อบเ  ลิส ิง
161 อาคารนันทวัน ชั้น 18
ถ.ราชด�าริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทร ัพท์ : 0-2651-8120
โทรสาร : 0-2254-6118

เช่า ื้อ 10,000,000 4,899,998 49.00 สามัญ

รายงาน ร จา 2561294



ร ั และส าน ั สานัก านใหญ่ ประ ธรกจ
จาน นห้น
จาหน่า แล้

ั หมด

จาน น 
ห้น

สัดส่ นการ ห้น
ร้ ละ

นด ห้น

รกิ บัตรเ รดิต

6. บ บัตรกรง ทย 
591 อาคารสมชัชาวาณชิ 2 ชัน้ 14
ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวั นา กรุงเทพ 10110
โทร ัพท์ : 0-2123-5000
โทรสาร : 0-2661-7721

บัตรเครดิต 257,833,407 127,500,000 49.45 สามัญ

รกิ ลักทรั ย  ท รก า
ทางการเงิน

7. บ ลักทรั ย ัดการ
กองทนกรง ทย
195 อาคารเอม็ไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ 32
ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทร ัพท์ : 0-2686-6100
โทรสาร : 0-2670-0430

จัดการกองทุน 20,000,000 19,999,986 100.00 สามัญ

8. บล เ ท ิ ก้ 
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 8,
15-17, 19, 21 ถ.สลีม เขตบางรัก
กรงุเทพ 10500
โทร ัพท์ : 0-2695-5000
โทรสาร  : 0-2695-5173

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

9. บ กรง ทย อด ว เ อร 
35 อาคารนานาเหนือ ชั้น 5
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวั นา กรุงเทพ 10110
โทร ัพท์ : 0-2208-3047
โทรสาร  : 0-2256-8659

ที่ปรกษา
ทางการเงิน

4,000,000 3,999,997 100.00 สามัญ
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ร ั และส าน ั สานัก านใหญ่ ประ ธรกจ
จาน นห้น
จาหน่า แล้

ั หมด

จาน น 
ห้น

สัดส่ นการ ห้น
ร้ ละ

นด ห้น

รกิ บริการ

10. บ กรง ทยก าย 
191 50-53, 55, 21  
อาคาร ี.ที.ไอ. ทาวเวอร์  
ชั้น 18-19, 27 ถ.รัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพ  10110 
โทร ัพท์ : 0-2096-8800  
โทรสาร  : 0-2261-3748-50

บริการ
งานก หมาย

300,000 299,993 100.00 สามัญ

 บ รัก า วา ลอด ัย 
กรง ทย รกิ บริการ  
96 12 . ลาดพร้าว 106 (บญุอดุม1) 
ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา 
เขตวังทองหลาง กรุงเทพ  10310  
โทร ัพท์ : 0-2791-9800-1 
โทรสาร  : 0-2935-3706

บริการ 
งานบริการ

ทั่วไป

1,400,000 1,399,990 100.00 สามัญ

 บ กรง ทย อ ิวเตอร 
เ อรวิสเ ส 
22 1 อาคารไสวบราวน์ 2  
.สุขุมวิท 1 ถ.สุขุมวิท  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวั นา 
กรุงเทพ  10110 
โทร ัพท์ : 0-2251-8199 
โทรสาร  : 0-2251-8198

บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเท

13,000,000 12,999,994 100.00 สามัญ

รกิ อน
 บ เน ัน นล อทเอ เอก  
5 13 หมู่ 3 ต.คลองเกลือ 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทร ัพท์ : 0-2558-7555 
โทรสาร  : 0-2558-7566

จัดการระบบ
ช�าระเงิน
ระหว่าง
ธนาคาร

500,000 105,637 21.13 สามัญ

 บ รง ร ท่าอากา ยานสวรร ิ 
999 อาคารท่าอากา ยานสุวรรณภมูิ 
หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี  
จ.สมุทรปราการ 10540 
โทร ัพท์ : 0-2131-1042-4 
โทรสาร  : 0-2131-1189

โรงแรม 10,177,800 1,017,780 10.00 สามัญ
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ร ั และส าน ั สานัก านใหญ่ ประ ธรกจ
จาน นห้น
จาหน่า แล้

ั หมด

จาน น 
ห้น

สัดส่ นการ ห้น
ร้ ละ

นด ห้น

บ เ อง ่อตสา กรร สระบร
123 อาคารไทยประกนัชวิีต ชัน้ 12
ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10400
โทร ัพท์ : 0-2246-9487
โทรสาร  : 0-2246-9819

นคิมอุตสาหกรรม 25,000,000 2,500,000 10.00 สามัญ

บ อัล าเท  อเล ทรอนิ ส
(ตดิต่อส�านกังานคณะผูช้�าระบญัช)ี
889 อาคารไทย ี ี ทาวเวอร์
ชั้น 14 ห้อง 141 ถ.สาทรเหนือ
เขตสาทร กรุงเทพ 10120

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

2,642 806 30.51 สามัญ

บ เนเ อร เดย กร
98 3-10 ถ.พระอาทิตย์
แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร ัพท์ : 0-2629-4488
โทรสาร  : 0-2629-4469

ผลิต
และจ�าหน่าย

สิ่งพิมพ์

129,354,620 20,814,928 16.09 สามัญ

บ ผลิต ั อา าร
กว้าง าล 
43 อาคารธนสาร
ถ.เชียงใหม่ แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพ 10600
โทร ัพท์ : 0-2863-3288
โทรสาร  : 0-2437-8123

ผลิต
และจ�าหน่าย
อาหารกระปอง

500,489,990 62,145,000 12.42 สามัญ

บ ส วิริยาสตลอินดัสตร
28 1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3
ถ.สุร ักดิ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500
โทร ัพท์ : 0-2238-3063-82
โทรสาร  : 0-2236-8890,

   0-2236-8892

อุตสาหกรรม
เหล็ก

11,113,018,280 4,499,394,589 40.49 สามัญ
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ล า้ น
 นายทะเบยน ลักทรั ยส�า รับ ้นสา ั ละ ้นบริ สิท ิ อง นา าร บ นยรับ าก ลักทรั ย ( ระเท ทย)

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเท ไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ  10400 
โทร ัพท์ : 0-2009-9000
E    : 0-2009-9999
โทรสาร : 0-2009-9991
E-  : E . .

 ผ้ ทนผ้ อ ้นก้ ละนายทะเบยน ้นก้
 ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2  

ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 2560  
ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ. . 2570 ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุน 
มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบก�าหนด และมีข้อก�าหนด 
ให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจ�านวนหรือบางส่วน)  
หากทางการตัดสินใจเข้าช่วยเหลือทางการเงิน

 หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สรอ.ของ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1 2561 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ. . 2566

บ  นา ารกรง ทย (นายทะเบยน ้นก้)
ฝายบรกิารตลาดทนุ งานนายทะเบียนหลกัทรพัย์
977 2 อาคาร เอส. เอ็ม. ทาวเวอร์ ชั้น 3  
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพ  10400
โทร พัท์ : 0-2298-0830-3 ต่อ 109, 130, 124
โทรสาร : 0-2298-0835

บ นา ารกรง รอย ยา (นายทะเบยน)
าย ิบัติการบริการ รกิ ลักทรั ย 

1222 ชั้น AA ถนนพระรามที่ 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพ  10120 
โทร ัพท์ : 0-2296-5715 
โทรสาร : 0-2683-1302

บ นา ารกรง รอย ยา (ผ้ ทนผ้ อ ้นก้)
ายการตลาดบริการ รกิ ลักทรั ย 

1222 ชั้น AA ถนนพระรามที่ 3 
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา  
กรุงเทพ  10120 
โทร ัพท์ : 0-2296-3582 
โทรสาร : 0-2683-1298

 โครงการ E     ประกอบด้วย 
หุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิไม่มหีลกัประกนั จ�านวน 500 ล้านดอลลาร์สรอ. 
และหุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณ ์   (   2) 
จ�านวน 700 ล้านดอลลาร์สรอ.

      ( ) 
 (นายทะเบยน ส�า รบัตราสารทนอกเ นอ

าก  )
2-4  E  R , 

 , , -2453,

        
 (นายทะเบยน ส�า รับ  )

 24,   , 
 R  E ,  
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 (ผ้ ทนผ้ อ ้นก้)

O   , 40  , 
 E14 5A ,  

หมายเหต:ุ  คอื     
     A

 โครงการ  R      
ประกอบด้วย หุ้นกู้ด้อยสิทธิตามเกณ ์    
(   2) จ�านวน 1,000 ล้านริงกิตมาเลเ ีย

   
(  )

 21,  , 
   2, 
  , 50470  

   
(ผ้ ทนผ้ อ ้นก้)

 21,  , 
   2, 
  , 50470  

 ผ้สอบบั ส�านักงานการตรว เงิน ผ่นดิน
ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กรุงเทพ  10400
โทร ัพท์ : 0-2271-8000 
โทรสาร : 0-2618-5788

 ท รก าก าย ายนิติการ 
กล่ ก�ากับงานก าย
สายงานก�ากับก เก ละก าย
บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิท ชั้น 17
10 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพ  10110
โทร ัพท์ : 0-2345-1770-6, 1778-9, 1988-95 

บริ ัท กรง ทยก าย �ากัด
191 50-53, 55 อาคาร .ีที.ไอ. ทาวเวอร์  
ชั้น 18-19, 27 ถ.รัชดาภิเษก  
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพ  10110
โทร ัพท์ : 0-2096-8800
โทรสาร : 0-2261-3748-50
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นัดั ามน่า ธนา าร

ธัน า ม ธัน า ม

   
  ระยะยาว ระยะสั้น
  แนวโน้ม
  -A    ( A )

  A-2   A-2

   
  ระยะยาว ระยะสั้น
  แนวโน้ม
    A  ( A)

1  -2

1

1  -2

1

  
 อันดับความน่าเชื่อถือสากลสกุลเงินต่างประเท
  ระยะยาว ระยะสั้น
  แนวโน้ม
   R
  หุ้นกู้ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.

 อันดับความน่าเชื่อถือในประเท
  ระยะยาว ระยะสั้น
  แนวโน้ม
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิสกุลเงินดอลลาร์สรอ.(1)

  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ สกุลเงินบาท

  3

-
-

AA ( )  1  ( ) 

AA ( )
AA( )

  3

-
-

AA ( )  1  ( ) 

--
AA( )

(1) ได้รับอันดับเครดิตครั้งแรกเมื่อ 23 พ ษภาคม 2561
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้ มูลสา ัญ น

ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับโดยธนาคารแห่งประเท ไทย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โดยแสดงท้ังยอดรวมและแยกตามมาตราท่ีถูก
เปรียบเทียบปรบัอย่างมนียัส�าคญัภายใต้ก หมายท่ีใช้ในการก�ากบัดแูล (เปดเผยตามประกา ของ ธปท. ที่ สนส.10 2561 เรือ่ง
ธรรมาภบิาลของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 22 พ ษภาคม 2561)

ในปี 2561 ธนาคารแห่งประเท ไทย (ธปท.) เปรยีบเทียบปรบัธนาคาร กรณใีห้ลกูค้าท�าประกนัอคัคีภยัส�าหรบัหลกัประกนัของ
สนิเชือ่เพือ่ทีอ่ยู่อา ยักบับรษิทัใดบรษิทัหนง่เป็นการเฉพาะเจาะจง โดยลกูค้าไม่มสีทิธทิีจ่ะเลอืกท�าประกนัภยักบับรษิทัอืน่ตามความ
สมัครใจ ่งเป็นการป ิบัติที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ. . 2551 และประกา ธปท. ที่
สนส. 17 2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 โดยเป็นเงินค่าปรับ จ�านวน 3,540,000 บาท ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการขายและการให้บริการให้เป็นไปตามก เกณ ์ข้างต้นแล้ว โดยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ได้ให้ความส�าคัญและถ่ายทอดเป็นวั นธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนรับทราบและถอืป บิตัิ ( ) และยกระดบั
การท�างานของ 3 (1) เพือ่ให้เป็นกลไลขบัเคลือ่นให้เกดิการเปลีย่นแปลงทัว่ทัง้องค์กร รวมถงเพิม่การสุม่สอบทาน
การป บิตัหิน้าทีข่องสาขา ( ) ให้มคีวามถีแ่ละเข้มข้นมากข้น โดยธนาคารมโีครงการกรงุไทยคณุธรรม เพือ่ยกระดบั
วั นธรรมองค์กรทีไ่ม่ทนต่อการทุจริต ( ) เพือ่มุง่สูก่ารเป็นธนาคารคณุธรรมต้นแบบ และพั นามาตร านด้านคณุธรรม
จรยิธรรม สร้างค่านยิมและจติส�านกทีด่ี โดยด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ

- โครงการ เพือ่ส่งเสรมิวั นธรรมองค์กรทีด่ด้ีานการป บิตัติามก เกณ แ์ละข้อก�าหนดทีบ่งัคบั
ใช้กับธนาคาร

- โครงการ 1 หน่วยงาน 1 แผนความยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันระดมความคิด
 ปญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท�า และน�าสู่การป ิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม
- โครงการ เพือ่ให้มต้ีนแบบการน�าเสนอผลติภณั ท์ีช่ดัเจนและสามารถให้การฝกฝนพนกังานทัว่ประเท

ในมาตร านเดียวกัน และให้มีการทดสอบวิธีการเสนอผลิตภัณ ์ให้กับลูกค้า
- โครงการ A เพื่อรับประกันด้านสถานที่ พ้ืนที่ขายในสาขาให้ถูกต้อง

ตามก เกณ ์

(1)3    หมายถง การท�างานเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวปองกันความเสี่ยง โดย 1     คือ หน่วยงานผู้เผชิญความเสี่ยงโดยตรง  

2     คือ หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและก�ากับการป ิบัติงาน และ 3     คือ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
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า น ร ่า รการ
 ณ 31 ธันวาคม 2561

สา าในประ
1,120
สาขา

38
จดุบรกิาร

เขตกรุงเทพ  ล  ปริ ล
373
สาขา

14
จดุบรกิาร

าคกลาง
103
สาขา

2
จดุบรกิาร

าคต วนัออก
100
สาขา

5
จดุบรกิาร

าคต วนัออกเ ียงเหนือ
213
สาขา

6
จดุบรกิาร

าคใต้
163
สาขา

6
จดุบรกิาร

าคเหนือ
168
สาขา

5
จดุบรกิาร

(ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของสาขา, จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเท , 
จุดบริการ A , ส�านักงานธุรกิจ และอื่นๆ 
ได้ที่ https://www.ktb.co.th/th/contact-us/ktb-location หรือ สแกน R )

สํานักงานธุรกิ
77 ส�านักงาน

นย์ธุรกิ ต่างปร เท
25 แห่ง

ดุบรกิาร ลกเปล่ียนเงนิตรา
ต่างปร เท
66 แห่ง

่ า ร ั
   0-2111-1111
  O

นิติบุคคลทั่วไป (08.00 - 19.00 น.) 0-2111-9999
หน่วยงานภาครั  (บริการตลอด 24 ชม.) 0-2111-1144

  (จันทร์ - ุกร์ 08.30 - 16.30 น.) 0-2208-8989

รายงาน ร จา 2561302



สา า ่า ประ สานัก านผู้แ น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
สา า นหม
ผู้จัดการสาขา : นางสาววีราณี  ธนสารวิมล

ที่อยู่ : 19th ,  E  ,

   .11,   R  ( ), 

, , , 650031

โทร ัพท์ : 86 (871) 6313-8370

โทรสาร : 86 (871) 6313-8367

E-  : . . .

สา าล สแ จลส
รักษาการผู้จัดการสาขา : นายอิทธิสุนธร เนื่องยินดี 

ที่อยู่ : 707  ,  3150

  A , A. 90017, . .A.

โทร ัพท์ : 1 (213) 488-9897, 488-9899

โทรสาร : 1 (213) 891-0733

 : R   6

E-  : . . .

สา ามม
รักษาการผู้จัดการสาขา : นางสาวดวง ทัย รีวะรมย์

ที่อยู่ : 6th , 62   , 

   ,  400021, 

โทร ัพท์ : 91 (22) 2287-3741, 2283-7693 

โทรสาร : 91 (22) 2287-3744

 : R   

E-  : . . .

สา า นม ปญ
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นายเ รษ ยุทธ มณี รี

ที่อยู่   : 149,  215,    1, 

  ,   12153, 

 

โทร ัพท์ : 855 (23) 882-959, 883-720

โทรสาร : 855 (23) 883-719

E-  : . . .

สา า ่ จั ห ดั ส ม ร
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นายวัชรพงษ์ สมพงษ์

ที่อยู่ : 10-11,  R ,  2, 

    R   

, 

 R  17200, 

โทร ัพท์ : 855 (63) 964-758

โทรสาร : 855 (63) 964-759

E-  : . . . h

สา าส ปร
ผู้อ�านวยการฝาย ผู้บริหารสาขา : นายพิ ิษ ์ บูรณะกิจภิญโญ

ที่อยู่ : 65  , O  ,

  32-05 07,  049513

โทร ัพท์ : 65 6533-6691

โทรสาร : 65 6533-0930

 : R   

E-  : . . .

สา าน รหล จนั น
ผู้จัดการสาขาอาวุโส : นางสาววีรนุช ธรรม ักดิ 

ที่อยู่ : 80  R , 

  .  

  . , 

    R   

โทร ัพท์ : 856 (21) 213-480, 222-761

โทรสาร : 856 (21) 222-762

E-  : . . .

สา า แมน
ผู้อ�านวยการฝาย ผู้บริหารสาขา : นายวิทยา อาชีวปาริสุทธิ

ที่อยู่ :   5th ,  ,

103   , .O.  1353, 

 ,   1-1108

E-  :  . . .

สานัก านผู้แ น ่า ก้
ผู้จัดการส�านักงานผู้แทนอาวุโส : นายวุ ิชัย เสริมส่งสกุลชัย

ที่อยู่ :    , 7th , 

.65     

 R    , 

 ,  

, 

โทร ัพท์ : ( 95 9) 420277056, ( 95 1) 243186

E-  :  . . . ,  

. . .

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 303



ข้อมูลท่ีระบุในรายงานประจ�าปีฉบับน้ีรวมถึงข้อมูลเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน ผลการด�าเนินงานในอดีต และข้อมูล 
การคาดคะเนและแผนงานเก่ียวกับการด�าเนินงานในอนาคตของธนาคาร อาจมีการเปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือ 
แก้ไขได้ในอนาคตโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และข้อมูลบางส่วนในรายงานประจ�าปีฉบับน้ีมีการระบุถึงปัจจัยความเส่ียง 
หรอืภาวะแวดล้อมอื่นท่ีส�าคัญบางประการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงนิ และผลการด�าเนินงาน 
ของธนาคารและหลักการบริหารความเส่ียงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ดี ธนาคารอาจไม่ทราบถึงความเส่ียงบางประการ  
อีกท้ังยังมีความเส่ียงอื่นๆ ท่ีในขณะน้ีธนาคารเช่ือว่ายังไม่มีนัยส�าคัญ แต่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และ 
ผลการด�าเนินงานของธนาคาร และอาจกลายเป็นความเส่ียงท่ีมีนัยส�าคัญต่อธนาคารได้ ดังน้ัน ธนาคารจงึไม่สามารถรบัรองได้
ว่าจะสามารถระ บุ ถึงปัจจัยความเ ส่ียงต่างๆ ไ ด้อย่างครบถ้วน หรือป้องกันความเ ส่ียงต่างๆ ท่ีอาจเ กิดขึ้ น 
และอาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนินงานของธนาคารได้ท้ังหมด นอกจากน้ี  
รายงานประจ�าปีฉบับน้ียังมีข้อความบางส่วนท่ีมีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-Looking Statements)  
ท่ีเก่ียวข้องกับบทวิเคราะห์และข้อมูลอื่นๆ (รวมถึงโอกาส โครงการด�าเนินงาน และกลยุทธ์ทางธุรกิจของธนาคาร)  
โดยข้อความในลักษณะดังกล่าวเป็นความเห็นของธนาคารในปัจจุบันเก่ียวกับเหตุการณ์ในอนาคตแต่มิได้เป็นการรับรอง 
ผลประกอบการในอนาคตของธนาคารแต่อย่างใด โดยผลท่ีเกิดขึ้นจริงในอนาคตน้ันอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 
จากข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจ�าปีฉบับน้ี ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาและไม่อาจยึดถือเอาข้อความท่ีมีลักษณะ 
เป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้

ดังน้ัน ในการตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณของตนเองในการศึกษาข้อมูล 
ของธนาคารในรายงานประจ�าปีฉบับน้ี

รายงานปร าํป บับนี

ใช้กร ดา     ท�าให้มีน�าหนักเบา 
ช่วยประหยัดพลังงานในการขนส่ง

ผู้จดั า
ทีม Business Risk and Macro Research 
สายงาน Global Business Development and Strategy  
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

กแ
บจก. เปรยีววชิญ์ 
โทร: 0-2511-5159

ม
บจก. 21 เซ็นจรูี่
โทร: 0-2150-9676-7

ใช้ห ก ั่วเหลืองในการพิ พ์ 
ช่วยลดปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

รายงาน ร จา 2561304








