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ธนาคารปฏิวัติกระบวนการทำงานภายในและยกระดับศักยภาพบุคลากร

เพื่อเพิ่มประสิทธ�ภาพในงานบร�การลูกคาและการขยายธุรกิจ 

ภายใตการบร�หารความเสี่ียงที่รัดกุม แมนยำ อันจะนำมาซ�่งศักยภาพ

ในการแขงขันพรอมที่จะกาวไกลไปดวยกันอยางยั่งยืนกับลูกคา สังคม 

ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกกลุมของธนาคาร

เปลี่ยน..เพื่อกาวไกลไปดวยกันอยางยั่งยืน





…..คืนเวลาใหพนักงานไปบร�การลูกคา

…..ชวยใหสาขาตอบสนองความตองการลูกคาไดเร็วข�้น

…..เสร�มสรางประสิทธ�ภาพการใหบร�การและการขาย

SMEs Trans format ion
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SMEs Trans format ion

SMEs Trans format ion

…..ชวยเพิ่มจำนวนสินเช�่อ

…..เพิ่มรายไดคาธรรมเนียม

…..ลดเวลาพิจารณาสินเช�่อ

…..มอบประสบการณสุดประทับใจแกลูกคา

HR T ran s fo rma t i on

HR  T ran s fo rma t i on

…..มีเทคโนโลยีชวยทำงาน

…..มุงสู Performance driven Organization

…..ผลลัพธคือ "งานไดผล คนเปนสุข"
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หนังสือคํ้าประกันทันใจ แค่ 1 วัน

รับได้เลย

ของ่าย ได้เร็ว

ขอหนังสือรับรอง นิติบุคคล การประกอบธุรกิจ

คนต่างด้าว สมาคมและหอการค้า

แบบอั้นๆ หลบไปเลย....Net Free Zero

ค่าธรรมเนียม ฟรี ไม่มีอั้น

ตัวจริง! มาแล้ว

KTB e-Certificate

KTB สินเชื่อ SME
เพื่อรับงานภาครัฐ

Net Free Zero
จาก KTB netbank
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หลัง เกษียณ

...มี ความสุข รอคุณอีกเยอะ

สินเชื่อบุคคล ที่

ให้ ชีวิต มีแต่เรื่อง สบายๆ

มุมไหนใน โลก

ก็ โอนถึง ใน 1 วัน

บริการโอนเงินต่างประเทศ

สินเชื่ออเนกประสงค์
สำาหรับผู้รับบำานาญ

สินเชื่อกรุงไทย 3 สบาย



007
ข้อมูล

ทางการเงินที่สำาคัญ

020
ผู้บริหารระดับสูง

069
การวิเคราะห์และ
คำาอธิบายของ
ฝ่ายจัดการ

122
รายงานของคณะ

กรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

146
รายงานความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน

244
ทำาเนียบผู้บริหาร

008 
สารจาก

ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

025
ประวัติคณะกรรมการ
ธนาคารและผู้บริหาร
ระดับสูงโดยสังเขป

083
โครงสร้างผู้ถือหุ้น

และโครงสร้าง
การจัดการ

123
การกำากับดูแลกิจการ

147
รายงานของ
ผู้สอบบัญชี

252
ทำาเนียบ

เครือข่ายบริการ

012
โครงสร้างองค์กร

042 
ภาวะแวดล้อม

การดำาเนินธุรกิจ

111
ปัจจัยความเสี่ยง

138
รายการระหว่างกัน

148
งบการเงิน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของธนาคารเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของธนาคารที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือ 
www.ktb.co.th

014
ทิศทางการดำาเนินงาน 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

048
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

120
การควบคุมภายใน

และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

140
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

157
หมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน

016
คณะกรรมการธนาคาร

052
ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ

121
รายงานของ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม

144
รายงานของคณะ

กรรมการตรวจสอบ

235
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูล

สำาคัญอื่น

สารบัญสารบัญ



รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

7

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)          

เงินให้สินเชื่อ  1,711,090   1,530,097   1,424,422   1,247,841   1,071,880   1,715,504   1,538,686   1,428,592   1,250,700   1,074,601

 (หักรายได้รอตัดบัญชี)   

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  61,807   55,188   44,270   45,125   40,451   60,977   54,842   43,991   44,832   40,211

 และค่าเผื่อการปรับมูลค่า

 จากการปรับโครงสร้างหนี้   

สินเชื่อด้อยคุณภาพ  56,458   59,516   64,185   76,342   85,030   55,026   59,171   64,002   76,133   84,762 

สินทรัพย์  2,514,771   2,256,490   1,968,188   1,762,476   1,543,830   2,502,231   2,250,884   1,962,210   1,756,094   1,539,743 

เงินรับฝาก  1,883,781   1,666,961   1,285,389   1,248,051   1,207,613   1,884,262   1,667,374   1,285,760   1,248,192   1,208,140 

หนี้สิน  2,308,680   2,073,642   1,835,253   1,636,689   1,431,303   2,300,056   2,070,629   1,833,567   1,635,296   1,430,511 

ส่วนของเจ้าของ  206,090   182,848   132,935   125,787   112,527   202,175   180,255   128,643   120,798   109,232 

ผลการดำาเนินงาน (ล้านบาท)          

รายได้ดอกเบี้ย  111,403   101,798   82,486   60,857   56,479   109,959   101,272   82,116   60,280   55,873 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  46,921   43,676   32,554   21,089   19,817   46,773   43,645   32,543   21,074   19,818 

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  64,482   58,122   49,932   39,768   36,662   63,186   57,627   49,573   39,206   36,055 

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (สุทธิ)  29,849   23,774   19,592   16,517   14,186   25,555   24,906   19,191   15,260   12,736 

ค่าใช้จ่ายจากการดำาเนินงานอื่นๆ  40,313   35,343   33,175   29,713   26,990   38,483   34,003   32,267   29,064   26,396 

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ  33,929   23,366   16,380   14,913   12,189   30,957   25,613   16,728   14,032   11,125 

อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)          

ผลตอบแทน 1.42   1.11   0.88   0.90   0.85   1.30   1.22   0.90   0.85   0.78

 ต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)  

ผลตอบแทนต่อ 17.45   14.80   12.66   12.52   11.28   16.19   16.58   13.41   12.20   10.58 

 ส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)  

สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม  2.65   3.21   4.00   5.31   6.52   2.58   3.18   3.98   5.28   6.49 

เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง  14.79   16.38   13.74   15.52   15.92   14.79   16.38   13.74   15.52   15.92 

มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท)  14.74   13.08   11.88   11.25   10.06   14.46   12.89   11.50   10.80   9.77

เป็นตัวเลขงบเฉพาะธนาคาร

2556 25562554

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

25542555 25552553 25532552 2552

สินทรัพย์ กำ�ไรสุทธิเงินรับฝ�ก

1,883,781

1,666,961

1,285,389

33,929

23,366

16,380

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2554

2555

25562,514,771

2,256,490

1,968,188

หนวย : ลานบาทหนวย : ลานบาทหนวย : ลานบาท

ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญ
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ปี 2556 ปีแห่งการเริ่มกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพให้กับธนาคารและทวงคืน

ตำาแหน่งที่หนึ่งในใจลูกค้า

และกรรมกา
รผู้จัดการให

ญ่สารจากปร
ะธานกรรม

การ
สารจากป

ระธานกรร
มการ

และกรรมก
ารผู้จัดกา

รใหญ่



9

รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย



10

และกรรมกา
รผู้จัดการให

ญ่สารจากปร
ะธานกรรม

การ
สารจากป

ระธานกรร
มการ

และกรรมก
ารผู้จัดกา

รใหญ่

ปี 2556 นับเป็นปีท่ีธนาคารกรุงไทยประสบความ
ส�าเร็จอย่างดีเยี่ยม โดดเด่นและมั่นคง ทั้งก�าไรสุทธิที่สูง 
เป็นประวัติการณ์ และการเริ่มกระบวนการเปล่ียนแปลง
ครั้งใหญ่ (Transformation) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ในระยะยาว แม้ต้องเผชิญโจทย์ท้าทายจากความผันผวน
ของปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกจิ การเงนิ สงัคม การเมอืง
และเทคโนโลยี อาท ิ ภาวะเศรษฐกจิไทยทีช่ะลอตวัเกนิคาด 
การบรโิภคและการลงทนุในประเทศทีอ่่อนแรงลง การส่งออก 
ท่ีขยายตัวเปราะบาง ภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง  
ความขดัแย้งทางการเมือง ความผนัผวนในตลาดการเงนิ 
ตลอดจนเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว แต่ด้วยการที่ธนาคารยังยึดมั่นในการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม บนพื้นฐานแห่งความสมดุล
ทั้งมิติการสร้างรายได้ การบริหารความเสี่ยง การมี
บรรษัทภบิาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม พร้อมทัง้ริเริ่ม
ปรับปรุงกระบวนการท�างานภายในอย่างรอบด้าน ท�าให้
ผลประกอบการของธนาคารสูงกว่าเป้าหมายและโดดเด่น
เกือบทุกด้าน โดยเฉพาะก�าไรสุทธิ ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก
ถงึร้อยละ 45.2 มาอยู่ท่ีระดบั 33,929 ล้านบาท นอกจากนี้ 
ธนาคารยงัสามารถกนัส�ารองหนีส้ญูฯ เพิม่อกี 5,600 ล้านบาท 
นอกเหนอืจากการส�ารองตามปกต ิ6,000 ล้านบาท ส่งผลให้ 
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
(Coverage ratio) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 92.7 เป็นร้อยละ 
109.5 เพ่ือรองรับความผันผวนในอนาคตและเสริมความ
มั่นคงให้กับธนาคาร 

กลยุทธ์การด�าเนินงานในปี 2556 นอกเหนือจาก 
การทีธ่นาคารยังคงมุ่งม่ันทีจ่ะดแูลและบริการลกูค้าอย่างดี

ทีส่ดุ เน้นสร้างรายได้ทีม่ัน่คง กระจายแหล่งทีม่าของรายได้ 
และกลุ่มลูกค้าให้หลากหลายมากขึ้น รวมทั้งสร้างสรรค์
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินใหม่ๆ แล้ว 
ธนาคารยงัได้เริม่โครงการ KTB Transformation ซึง่เป็นการ
ปรบัเปลีย่นกระบวนการท�างานครัง้ใหญ่ทัว่ทัง้องค์กร เพือ่
เพิ่มศักยภาพให้กับธนาคาร และทวงคืนต�าแหน่งที่หนึ่ง 
ในใจลูกค้า ครอบคลุมงานทั้งด้านสินเชื่อ การบริหาร 
ความเสี่ยง รวมทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเริ่มที่ 
การดูแลกลุ่มลูกค้ารายย่อย และธุรกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อมให้ดียิ่งขึ้น ด้วยระบบและเครื่องมือที่ทันสมัย  
รวดเร็ว และแม่นย�า พร้อมๆ กับยกระดับการบริหาร 
ความเสีย่งของธนาคารให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ หลงัจาก 
ที่ได้รับรางวัล Achievement in Operational Risk 
Management Award for 2012 จากวารสาร The Asian 
Banker มาแล้ว นอกจากนี ้ธนาคารยงัให้ความส�าคญัมาก 
กับการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Transformation) โดย
มุง่เน้นการพฒันาทกัษะผูบ้รหิารและพนกังานอย่างเข้มข้น 
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกสายงานเข้ามามีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลมากขึ้น เพื่อก้าวสู่ 
การเป็นองค์กรทีม่แีนวทางการด�าเนนิงานโดยมุง่ท่ีผลส�าเรจ็
ของงาน (Performance Driven Organization) ภายใต้ 
ปรัชญา “งานได้ผล คนเป็นสุข” และเหนือสิ่งอื่นใด 
ธนาคารยังคงบริหารงานและด�าเนินธุรกิจบนเส้นทาง 
ที่ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ส่วนหนึ่งสะท้อนจากการ
ได้รับรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภท
เกียรติยศ ประจ�าปี 2556 และรางวัลเกียรติยศแห่งความ
ส�าเรจ็ SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษทัภบิาล 
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(นายวรวิทย์ จำาปีรัตน์)
ประธานกรรมการ                      

(นายวรภัค ธันยาวงษ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2552-2556 
ส�าหรับในปี 2557 จากการที่ธนาคารได้ปรับเปล่ียน

วิสัยทัศน์ใหม่เป็น Growing Together ที่สามารถสะท้อน
ความส�าคัญและการเติบโตของผู ้มีส่วนได้เสียทั้งหมด  
ได้อย่างครบถ้วน ธนาคารจึงพร้อมที่จะสนับสนุนการ
เตบิโตและความมัง่คัง่ให้กบัลกูค้าทกุกลุม่ รวมถงึผูถ้อืหุน้  
พนักงาน และส�าคัญที่สุดคือ สังคมและเศรษฐกิจ 
ของประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานที่ส�าคัญ 
อาทิ มุ่งเน้นธุรกิจหลัก โดยการเพิ่มระดับการดูแลลูกค้า
ทั้งกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ SME และรายย่อย เพิ่มขีดความ
สามารถในการท�างาน ต่อยอดสูโ่อกาสใหม่ทางธรุกจิ การ
ขยายธุรกจิสู ่AEC และการพฒันาธนาคารให้เป็นองค์กรท่ี
มุง่เน้นผลส�าเร็จของงานเป็นส�าคัญ โดยธนาคารเชือ่มัน่ว่า 

การ Transformation ครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงผลักดันส�าคัญ 
ที่ช่วยให้ธนาคารบรรลุเป้าหมาย และก้าวไปสู่การเป็น
ธนาคารอันดับหนึ่งในใจลูกค้า 

ท้ายสดุนี ้ในนามของคณะกรรมการธนาคาร ผูบ้รหิาร 
พนกังาน และบรษิทัในเครอื ขอให้ค�ามัน่ว่าธนาคารจะยงัคง 
ด�าเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ ค�านึงถึงผลประโยชน์ของ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ควบคู ่
ไปกับการเป็นสถาบันการเงินที่ร่วมขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศ เพ่ือผลักดันให้ทุกภาคส่วนเติบโต ก้าวไกล 
ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้สมกับที่ได้รับความ 
ไว้วางใจและการสนบัสนุนอย่างดยีิง่จากท่านผูถื้อหุน้ ลูกค้า 
ผูม้อีปุการคณุ และพนัธมติรทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่งเสมอมา 
ซึ่งคณะกรรมการธนาคารขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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บมจ. ธนาคารกรุงไทย
บมจ. ธนาคารกรุงไทยโครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบต่อสังคม

สายงานการตลาด

และสื่อสารองค์กร

สายงานธุรกิจรายย่อย

และเครือข่าย

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
สายงานปรับโครงสร้างหนี้

และบริหารทรัพย์สิน

สายงานธุรกิจขนาดกลาง สายงานธุรกิจภาครัฐ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มยุทธศาสตร์ธนาคาร

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา

และกำาหนดค่าตอบแทน

กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อ

บริษัท กรุงไทย 
ไอบีเจ ลิสซิ่ง จำากัด

บริษัท กรุงไทย 
ธุรกิจลิสซิ่ง จำากัด

บริษัท บัตรกรุงไทย 
จำากัด (มหาชน)

บริษัท หลักทรัพย์จัดการ
กองทุน กรุงไทย จำากัด 

(มหาชน)

บริษัท กรุงไทย 
แอดไวซ์เซอรี่ จำากัด

บริษัทหลักทรัพย์ 
เคที ซีมิโก้ จำากัด

ธุรกิจด้านตลาดทุนและที่ปรึกษาทางการเงิน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

สายงานบริหารการเงิน สายงานปฏิบัติการ
สายงานทรัพยากรบุคคล

และบรรษัทภิบาล

สายงานบริหารความเสี่ยง
สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และบริการจัดการทางการเงิน

สายงานกำากับ

และบริหารงานกฎหมาย

สายงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการกำากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

บริษัท กรุงไทย ร่วมทุน 
จำากัด

บริษัท กรุงไทย 
พานิชประกันภัย จำากัด 

(มหาชน)

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 
ประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน)

บริษัท กรุงไทยธุรกิจ
บริการ จำากัด

บริษัท กรุงไทย 
คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 

จำากัด

บริษัท กรุงไทยกฎหมาย 
จำากัด

ธุรกิจโฮลดิ้ง ธุรกิจประกัน ธุรกิจสนับสนุน
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เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินและมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
ในระดับที่เหมาะสม สนับสนุนการดำาเนินงานภาครัฐ 
โดยมีการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และให้บริการ
ในระดับชั้นนำา 

ทิศทางการ
ดำาเนินงาน

ทิศทางกา
รดำาเนินงา

น
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วิสัยทัศน์
“กรุงไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ (Growing Together) -

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างการบริการที่มีคุณค่า

เพื่อสนับสนุนการเติบโตและความมั่งคั่งแก่ลูกค้า 

สร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคมและสร้างผลตอบแทนที่ดี

อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น”

พันธกิจ
• เสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรและระบบงาน

• ให้บริการและคำาแนะนำาที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

• ร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างทุนทางปัญญา

• สร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
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นายวรว�ทย   จำปรัตน
ประธานกรรมการธนาคาร

01
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

คณะกรรมการธนาคาร

นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธ�ผล
กรรมการธนาคาร 

และประธานกรรมการบร�หาร

นางอรุณภรณ ลิ่มสกุล
กรรมการธนาคาร  

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบตอสังคม

และกรรมการบร�หาร   

นายวรภัค  ธันยาวงษ
กรรมการผูจัดการใหญ  กรรมการบร�หาร 

และกรรมการบร�หารความเสี่ยง

นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธ�์
กรรมการธนาคาร  กรรมการบร�หาร  

และกรรมการบรรษัทภิบาลและ

ความรับผิดชอบตอสังคม

04

04

05

05

03

03

02

02
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คณะกรรมการธนาคาร

นายจ�ลสิงห  วสันตสิงห
ประธานกรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

นายประเสร�ฐ  บุญสัมพันธ
กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ  

และกรรมการตรวจสอบ

นายนนทิกร กาญจนะจ�ตรา
กรรมการอิสระ  

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน   

กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

06

06

08

08

07

07
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

09

 

นายกฤษฎา  จ�นะว�จารณะ
กรรมการธนาคาร     

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

และกรรมการบร�หารความเสี่ยง 

นายว�รภัทร ศร�ไชยา
กรรมการอิสระ 

กรรมการบร�หารความเสี่ยง

และกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบตอสังคม 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์
กรรมการธนาคาร  

และกรรมการบรรษัทภิบาล

และความรับผิดชอบตอสังคม

นายกัลยาณะ ว�ภัติภูมิประเทศ
กรรมการอิสระ  

และกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ

11

12

10

10
09

11
12
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นายวรภัค   ธันยาวงษ
กรรมการผูจัดการใหญ

01
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

นางกิตติยา โตธนะเกษม
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบร�หารสายงาน

สายงานบร�หารการเง�น

นายเวทย นุชเจร�ญ
รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบร�หารสายงาน

สายงานธุรกิจรายยอยและเคร�อขาย  

นางสาวพรรณิภา  อภิชาตบุตร
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบร�หารสายงาน

สายงานตรวจสอบภายใน

นายกิตติพันธ อนุตรโสตถิ
รองกรรมการผูจัดการใหญ 

ธุรกิจขนาดใหญ

04

05

05

 

04

03

03

02

02

ผูบร�หารระดับสูง
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นางจร� วุฒิสันติ
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบร�หารสายงาน

สายงานธุรกิจขนาดใหญ 1

นายประสิทธ�์ วสุภัทร
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบร�หารสายงาน

สายงานธุรกิจขนาดกลาง

ดร. ว�เทศ เตชางาม
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบร�หารสายงาน

สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

และบร�การจัดการทางการเง�น

นางวัลลยา แกวรุงเร�อง
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบร�หารสายงาน

สายงานกำกับและบร�หารงานกฎหมาย

08

07

09

 

นายปร�ญญา พัฒนภักดี
รองกรรมการผูจัดการใหญ ผูบร�หารสายงาน

สายงานปรับโครงสรางหนี้

และบร�หารทรัพยสิน

10

06

07

08 10

06

09

ผูบร�หารระดับสูง
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 

11

 

นางสาวอาร�ศรา ธรมธัช
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบร�หารสายงาน

สายงานธุรกิจภาครัฐ  

นายเกษม  แพใหญ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบร�หารสายงาน

สายงานปฏิบัติการ

นายพูลพัฒน ศร�เปลง
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบร�หารสายงาน

สายงานบร�หารความเสี่ยง

นายชัยอนันต ศิระวณิชการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส ผูบร�หารสายงาน

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล

13

14

12

14 13 11
12
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นางประราลี รัตนประสาทพร
ที่ปร�กษากรรมการผูจัดการใหญ  

นางวร�มน นิยมไทย
ที่ปร�กษากรรมการผูจัดการใหญ  

นายธัญญพงศ ธรรมาวรานุคุปต 
ที่ปร�กษากรรมการผูจัดการใหญ  

17

1617

16

15

15

ผูบร�หารระดับสูง
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ประวัติคณะกรรมการธนาคาร  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์
ประธานกรรมการธนาคาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556)
อายุ 60 ปี
การศึกษา
 - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา

วิชาการจัดการการคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 - MPA (Public Administration), The University of 

Manila, Philippines
 - BBA (Management), The University of Manila,  

Philippines
การอบรม
 -  หลักสูตร Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) รุ่นที่ 19/2013 และหลักสูตร Director 
Certification Program (DCP) รุ่นที่ 114/2009 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 -  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 48/2549 
ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 -  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 
รุ่นที่ 2 ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการ 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการ 

คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 -  (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ 

คณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 -  (ปี 2554-ปี 2556) ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
 - (ปี 2552-ปี 2554) รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ 
 - (ปี 2551-ปี 2552) ที่ปรึกษาส�านักงบประมาณ
 - (ปี 2554-ปี 2556) กรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

แห่งประเทศไทย
 -  (ปี 2554-ปี 2555) กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 -  (ปี 2552-ปี 2554) กรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 -  (ปี 2552-ปี 2554) กรรมการ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร
 - (ปี 2551-ปี 2552) กรรมการ ส�านกังานสลากกินแบ่งรฐับาล

2. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
กรรมการธนาคาร และประธานกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554)
อายุ 61 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาการบริหารการพัฒนาองค์การ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

 - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การอบรม
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ปี 2004 และหลักสูตร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 18/2013 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 11/2554 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - Certificate of Management Development 

Program, North Western University
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCOT) รุ่นที่ 2/2552 สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 
รุ่นที่ 2/2553 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย
 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ. ลินเด้ 

(ประเทศไทย)
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการ และที่ปรึกษา 

บจ. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านบริหารธุรกิจ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประวัติคณะกรรมการธนาคารและ 
ผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป

ประวัติคณะกรรมการธนาคาร
และผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป
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 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ (กยอ.)

 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI)

 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ คณะกรรมการอ�านวยการ 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) กรรมการ คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) ที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อน
การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อม
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา

 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะ
กรรมาธกิารเศรษฐกจิการพาณชิย์และอตุสาหกรรมวฒุสิภา

 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�าคณะ
กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2553-ปี 2556) ประธานกรรมการ บจ. ชาคโร 
 - (ปี 2549-ปี 2553) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย 
 - (ปี 2549-ปี 2553) ประธานคณะกรรมการประสานการ

จัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม เขตควบคุมมลพิษ 
จ.ระยอง

 - (ปี 2549-ปี 2553) ประธานคณะกรรมการสายงาน
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และ สถาบัน SMI

 - (ปี 2518-ปี 2553) ผู้จัดการบริหารโครงการ 
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

 - (ปี 2553-ปี 2554) กรรมการ บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคี
ประกันภัย

 - (ปี 2540-ปี 2553) กรรมการรองผู้จัดการ 
บจ. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) 

3. นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล
กรรมการธนาคาร ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความ 
รับผิดชอบต่อสังคม และกรรมการบริหาร
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554)
อายุ 46 ปี

การศึกษา
 - ปรญิญาโท บริหารธรุกิจ, Asian Institute of Technology 
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 162/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)  

 - Strategic Customer Management, Hong Kong
 - Customer Experience Management, London
 - Customer Relationship Management in Mobile 

Industry, London
 - Customer Relation in Mobile Industry, Spain
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ และกรรมการ 

ตรวจสอบ บมจ. บางจากปิโตรเลียม
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ. บัตรกรุงไทย
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะกรรมการบริหาร ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม

 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนตั้งตัวได้

 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ คณะกรรมการบริหาร
นโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเลต ต่อ 1 นักเรียน

 - (ปี 2552-ปัจจบุัน) กรรมการ School of Management, 
Asian Institute of Technology

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2555-ปี 2556) กรรมการ บจ. ไทยแลนด์ พริวีเลจ

คาร์ด
 - (ปี 2553-ปี 2554) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงาน 

CRM และบริหารช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 - (ปี 2548-ปี 2553) ผูช่้วยผู้อ�านวยการ สายงานการตลาด 
บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
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4. นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์
กรรมการธนาคาร กรรมการบริหาร และกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555) 
อายุ 48 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน, Southern New 

Hampshire University, USA  
 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
การอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 161/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย (IOD)

 - หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ�านวยการ (สจว.) 
รุ่นที่ 90/2544 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการทหารสูงสุด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ 

บมจ. กฤษดามหานคร
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ 

รองประธานกรรมการกลั่นกรองงานบริหาร และ 
ประธานกรรมการสรรหา บมจ. อสมท

 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
แห่งประเทศไทย 

 - (ปี 2550-ปัจจุบัน) กรรมการ 
บจ. อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 

 - (ปี 2550-ปัจจุบัน) กรรมการ บจ. อควาเรียส แลนด์
 - (ปี 2548-ปัจจุบัน) กรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจ. อควาเรียส เอสเตท 
 - (ปี 2548-ปัจจุบัน) กรรมการ บจ. เนเชอรัล เคมิคอล
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2555) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

บล. เคทีซีมิโก้

5. นายวรภัค ธันยาวงษ์
กรรมการผู้จดัการใหญ่ กรรมการบรหิาร และกรรมการบริหาร
ความเส่ียง
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555)
อายุ 49 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ ด้านการเงิน 

University of Missouri, USA
 - ปริญญาตรี วิทยาการจัดการด้านระบบคอมพิวเตอร์ 

Oklahoma State University, USA
การอบรม
 - หลักสูตร Successful Formulation & Execution of 

Strategy (SFE) รุ่นที่ 15/2012 หลักสูตร Role of the 
Nomination and Governance Committee (RNG) 
รุ่นที่ 3/2012 และ หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุ่นที่ 152/2011

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลักสูตร Advanced Bank Lending Education l 

(1990), Bank of America, Thailand  
 - หลักสูตร Advanced Bank Lending Education ll 

(1991), Bank of America, Thailand 
 - หลักสูตร Corporate Banking & Corporate 

Finance (1995), Bank of America, Thailand 
 - หลักสูตร Strategic Relationship Management 

(1996), Bank of America, Thailand 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  - 
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2555) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  

บจ. ฟินันซ่า แคปปิตอล
 - (ปี 2555) กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล  

บมจ. ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 - (ปี 2555) กรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี 
 - (ปี 2553-ปี 2555) ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ 

บล. ฟินันซ่า 
 - (ปี 2554-ปี 2555) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
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 - (ปี 2552-ปี 2553) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ 

 - (ปี 2547-ปี 2552) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลุ่มธนาคารเจพีมอร์แกน เชส และ

  บล. เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) 
 - (ปี 2544-ปี 2547) กรรมการผู้จัดการ 

ดูแลด้านตลาดทุนโลก ตลาดตราสารหนี้ ปริวรรต 
เงินตรา และตราสารอนุพันธ์ ธนาคารดอยซ์แบงก์ 
สาขาประเทศไทย

 - (ปี 2533-ปี 2544) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
(เริ่มต้นจาก entry level-Corporate Finance 
Executive) แบงก์ออฟอเมริกา สาขาประเทศไทย

 - (ปี 2532-ปี 2533) ผู้เชี่ยวชาญด้านลีสซิ่ง 
บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

6. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
ประธานกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553)
อายุ 63 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38
 - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 - ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยโยนก
 - ปริญญาโท Comparative Law, Illinois University, USA
 - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 - หลักสูตร Financial Institutions Governance 

Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012
  หลักสูตร DCP Refresher รุ่นที่ 1/2008 

  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 
17/2007  

  หลักสูตร Understanding the Fundamental Financial 
Statements Program (UFS) รุ่นที่ 1/2006

  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 35/2003 

  และหลักสูตร Finance for Non-Finance Directors 
(FND) รุ่นที่ 7/2003 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
 -  หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 5/2550 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ส�าหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 8 
สถาบันพระปกเกล้า

 - ประกาศนียบัตร Harvard Business School, USA
 - หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 1/2555 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ 

และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยออยล์
 - (ปี 2548-ปัจจุบัน) กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา
 - (ปี 2547-ปัจจุบัน) กรรมการบริหารทรัพย์สิน 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2552-ปี 2556) อัยการสูงสุด ส�านักงานอัยการสูงสุด
 - (ปี 2548-ปี 2552) รองอัยการสงูสดุ ส�านักงานอยัการสงูสุด
 - (ปี 2553-ปี 2556) รองประธานกรรมการ กรรมการอสิระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. การบินไทย
 - (ปี 2554-ปี 2556) กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. ปตท.
 - (ปี 2541-ปี 2554) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา บมจ. ปตท.
ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

 - (ปี 2547-ปี 2553) กรรมการ บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรี 
โฮลดิ้ง

 - (ปี 2547-ปี 2553) กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย
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7. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552)
อายุ 58 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

หลักสูตร การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์, Middle Tennessee 

State University, USA
 - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรม
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

รุ่นที่ 23/2010 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 102/2008 หลักสูตร Audit Committee Program 
(ACP) รุ่นที่ 22/2008 

  หลักสูตร Role of the Compensation Committee 
(RCC) รุ่นที่ 6/2008 

  และหลักสูตร Financial Statements of Director (FSD) 
รุ่นที่ 1/2008 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) เลขาธิการ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) คณะกรรมการอ�านวยการ 

ประจ�าคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการสภาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการสภามหาวทิยาลัยรตันบัณฑติ
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) อนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2552-ปี 2553) รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 - (ปี 2553-ปี 2554) ประธานกรรมการ บมจ ปตท.เคมคิอล
 - (ปี 2553-ปี 2554) กรรมการอิสระ บมจ. ปตท.
 - (ปี 2552-ปี 2553) กรรมการอิสระ และประธาน

กรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บมจ. ไทยออยล์
 - (ปี 2552-ปี 2553) กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ บมจ. เอเชี่ยน พร๊อพเพอร์ตี้ ดิเวลลอปเม้นท์
 - (ปี 2552- ปี 2553) กรรมการอิสระและกรรมการ 

ตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์ลิงค์ คอมมิวนิเคชั่น
 - (ปี 2551-ปี 2555) ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. ส�านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 - (ปี 2552-ปี 2555) ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 - (ปี 2549-ปี 2551) ที่ปรึกษาระบบราชการ ส�านักงาน

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 - (ปี 2550-ปี 2556) กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - (ปี 2555-ปี 2556) ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิจัยและพัฒนา

พื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
 - (ปี 2552-ปี 2555) ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการบริหารงาน

บุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน)

 - (ปี 2548-ปี 2556) อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
และกรรมการตรวจสอบ 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554)
อายุ 61 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 10 
 - ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 - ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Utah State 
University, USA 

 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม
 - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

รุ่นที่ 28/2012 และหลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 26/2004 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) 
รุ่นที่ 3/2549 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�าหรับนักบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า

 - Advanced Management Program (AMP 155), 
Harvard Business School

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน 
รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ และประธาน

กรรมการบริหาร บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ. ปตท.
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ 

บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2549-ปี 2556) ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไออาร์พีซี 
 - (ปี 2549-ปี 2556) ประธานกรรมการ 

บจ. ไออาร์พีซี โพลีออล 
 - (ปี 2549-ปี 2555) ประธานกรรมการ บมจ. ไทยลู้บเบส
 - (ปี 2549-ปี 2555) ประธานกรรมการ บจ. น�า้มนัไออาร์

พซีี 
 - (ปี 2549-ปี 2555) ประธานกรรมการ บจ. ไทย เอ บ ีเอส 
 - (ปี 2548-ปี 2554) ประธานกรรมการ และรองประธาน

กรรมการ บมจ. ปตท.เคมิคอล
 - (ปี 2546-ปี 2554) ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารและ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.
 - (ปี 2546-ปี 2554) ประธานกรรมการ บจ. ไทยออยล์ 

เพาเวอร์ 
 - (ปี 2546-ปี 2554) ประธานกรรมการ บจ. ผลิตไฟฟ้า

อสิระ (ประเทศไทย)
 - (ปี 2543-ปี 2554) ประธานกรรมการ และกรรมการ 

บมจ. ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 - (ปี 2550-ปี 2554) กรรมการ บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์

และการกลั่น 
 - (ปี 2551-ปี 2553) กรรมการ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 - (ปี 2547- ปี 2553) กรรมการ บมจ. ไทยออยล์

9. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ
กรรมการธนาคาร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554)
อายุ 50 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54
 - ปรญิญาโท บริหารธรุกิจ University of New Haven, USA
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 - โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วน

ราชการ (นบส.2) ปี 2553 ส�านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

 - หลักสูตรนกับรหิารระดบัสูง (หลักสูตรที ่1) รุน่ที ่56/2550 
  ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
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 - หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุกแบบบูรณาการ 
รุ่นที่ 4/2549 ส�านักงานกิจการยุติธรรม

 - Financial Instrument and Markets 2004, Harvard 
Business School

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู 

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 - (ปี 2552-ปัจจุบัน) กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์ 

กรุงเทพพาณิชย์
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2552-ปี 2555) รองผู้อ�านวยการ 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 - (ปี 2551-ปี 2552) ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย 

ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 - (ปี 2546-ปี 2555) กรรมการ บจ. วินเซอร์ โฮเต็ล
 - (ปี 2548-ปี 2552) กรรมการ บจ. บริหารสินทรัพย์

พญาไท

10. นายวีรภัทร ศรีไชยา
กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554)
อายุ 57 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมาย 

แห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
การอบรม
 - หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 

รุ่นที่ 19/2013 
  หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 163/2012 และ หลักสูตร Financial Institutions 
Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงของ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง ภาครัฐ 
(PDI)

 - ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - หลักสูตรพิเศษประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร 
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ ส�านักงานสลากกินแบ่ง

รัฐบาล
 - (ปี 2541-ปัจจุบัน) กรรมการผู้จัดการ บจ. กฎหมาย 

และธุรกิจ วีรภัทรและเพื่อน 
 - (ปี 2542-ปัจจุบัน) หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. จารุวรรณ

ปิโตรเลียม
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
  -

11. นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
กรรมการอิสระ และกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556) 
อายุ 48 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์), School of 

Oriental and African Studies, University of London 
 - ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (รัฐศาสตร์) (เกียรตินยิมอันดบั 1) 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
การอบรม
 - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program 

(ACEP) รุ่นที่ 9/2013 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 3 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ 
กระทรวงการต่างประเทศ 

 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 2 
วิทยาลัยนักบริหาร ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายบริหาร ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการอิสระ และกรรมการ 

ตรวจสอบ บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า 
ภาคตะวันออก 

ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2556) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจ�า

ด้านสังคม ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 - (ปี 2555-ปี 2556) รองอธิบดี กรมการกงสุล 

กระทรวงการต่างประเทศ
 - (ปี 2555) อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 
 - (ปี 2552-ปี 2555) อัครราชทูตที่ปรึกษา 

(นักการทูต ระดับช�านาญการพิเศษ) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

12. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
กรรมการธนาคาร และกรรมการบรรษัทภบิาลและความรับผดิชอบ
ต่อสังคม
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556)
อายุ 57 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49
 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ (บริหารรัฐกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 136/2010 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน 
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการพลังงาน

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 17 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) อธิบดีกรมสรรพสามิต
 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) กรรมการ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการสมาคมธรรมศาสตร์ใน

พระบรมราชูปถัมภ์
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) อุปนายกสมาคมมวยสากล 

แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2554-ปี 2556) กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ไทยออยล์ 
 - (ปี 2554-ปี 2556) กรรมการ บมจ. ท่าอากาศยานไทย
 - (ปี 2554-ปี 2555) อธิบดีกรมศุลกากร 
 - (ปี 2554) ประธานกรรมการ 

ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 - (ปี 2553-ปี 2554) รองปลัดกระทรวงการคลัง 
 - (ปี 2553-ปี 2554) กรรมการ 

บมจ. ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น
 - (ปี 2552-ปี 2553) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
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ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการบริหาร 

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 - (ปี 2552-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ 

บจ. กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่
 - (ปี 2548-ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
บมจ. บัตรกรุงไทย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 - (ปี 2548-ปี 2553) รองกรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน 
  บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 - (ปี 2549-ปี 2554) Director AFC Merchant Bank

3. นายเวทย์ นุชเจริญ  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส ผู้บรหิารสายงาน 
สายงานธรุกิจรายย่อยและเครอืข่าย
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552)
อายุ  60 ปี
การศึกษา 
 - ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม    
 - หลักสูตร Role of Chairman Program รุ่น 1/2013 

โดย Thai Institute of Directors
 - หลักสูตรโครงการผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง 

รุ่นที่ 1/2012 มูลนิธิสัมมาชีพ 
 - หลักสูตร Commercial Credit Skills Assessment 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นที่ 3/2010 สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 - หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ 
สถาบันการเงินรุ่นที่ 14/2005 สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

ประวัติผู้บริหารระดับสูง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

1. นายวรภัค ธันยาวงษ ์  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 - ดูรายละเอียด หน้า 29

2. นางกิตติยา โตธนะเกษม 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้ริหารสายงาน
สายงานบรหิารการเงนิ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2542)
อายุ 56 ปี
การศึกษา   
 - วทิยาลยัป้องกันราชอาณาจักร หลักสตูรการป้องกนั 

ราชอาณาจกัร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที ่21
 - ปรญิญาโท บริหารธุรกจิ, University of Illinois, 

Champaign-Urbana, USA 
 - ปรญิญาตร ีบญัช ี(เกยีรตนิิยม) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
การอบรม   
 - หลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารระดับสูงอาเซียน รุ่นที่ 2
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 

รุ่นที่ 6
 - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท.) รุ่นที่ 13 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Strategic Rapid Transformation in Public 

and Private Institutions
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 76/2006 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Managing Regulatory Change in 

Financial Service
 - หลักสูตร Credit Risk Management for Financial 

Institutions Workshop
 - หลักสูตร Pacific Rim Executive Banker’s Program
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  - 
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 - หลักสูตร Basic Credit Training-Bank of America 
San Francisco, USA ปี 1994

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
  - 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 - (ปี 2552-ปี 2556) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน ธุรกิจขนาดใหญ่ / ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

 - (ปี 2543-ปี 2552) กรรมการบริหารและผู้จัดการทั่วไป 
JPMorgan Chase Bank, N.A., Bangkok Branch, 
Thailand

5. นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร  
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน
สายงานตรวจสอบภายใน
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2553)
อายุ 59 ปี
การศึกษา   
 - ปรญิญาโท บริหารธรุกิจ, Ohio University, USA
 - ปรญิญาตร ีการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม   
 - The Updated COSO’2013 Integrated Internal 

Control : What the Board and Management 
should do ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 - The 2013 ACIIA Conference Taipei Taiwan 
สมาพันธ์สมาคมผู้ตรวจสอบภายในภาคพื้นเอเซีย

 -  Audit Change From Internal Auditor to Consultant 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท)

 - หลักสูตรต่อต้านการทุจริตส�าหรับผู้บริหาร ปี 2012 
หลักสูตร A Risk Issue Director Should Know ปี 2012 
หลักสูตร Audit Committee and Continuing 
Development Program (ACP) รุ่นที่ 26/2009 
หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
รุ่นที่ 113/2009

   หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
รุ่นที่ 28/2008 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
 - (ปัจจุบัน) ประธานกรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจ ลีสซิ่ง
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 

ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)
 - (ปี 2549-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ. กระดาษศรีสยาม
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

ธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย
 - (ปี 2552-ปี 2554) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ / ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลาง 
ภาคตะวันออกและภาคใต้ / ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดกลางภาคกลาง 
และภาคตะวันออก 1 สายงานธุรกิจขนาดกลาง 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 
4. นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ  

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ธรุกจิขนาดใหญ่
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
อายุ 43 ปี
การศึกษา   
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) 

Saint Louis University, USA 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1 

และเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม   
 - หลักสูตร Advanced Management Program- 

INSEAD Business School ปี 2013
 - หลักสูตร Structured Derivatives Instruments- 

JPMorgan, Singapore ปี 2005
 - หลักสูตร Financial Institution Risk Analysis-Fitch 

Training, Singapore ปี 2003
 - หลักสูตร Advanced Credit Training-Bank of 

America San Francisco, USA ปี 1995
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 - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 
เนติบัณฑิตยสภา

 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรม 
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นที่ 6/2013 สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 - หลักสูตรการบรหิารจดัการด้านความมัน่คงขัน้สูง (มส.4) 
รุ่นที่ 4/2013 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

 - หลักสูตร Successful Formulation and Execution 
of Strategy (SFE) รุ่นที่ 16/2012 หลักสูตร Financial 
Institutions Governance Program (FGP) รุน่ที ่1/2010 
สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

 - หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง 
(บยป.) รุ่นที่ 2/2011 วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง 

 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน 
(วตท.) รุ่นที่ 10/2010

  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง 

ในระบอบประชาธปิไตยส�าหรบันักบรหิารระดบัสูง (ปปร.) 
รุ่นที่ 8/2004 สถาบันพระปกเกล้า

 - หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
รุ่นที ่7/2003 วิทยาลัยการยติุธรรม ส�านกังานศาลยติุธรรม

 - หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ 
สถาบันการเงิน รุ่นที่ 11/2002 สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
 - (ปัจจุบัน) กรรมการ บจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ
 - (ปี 2556-ปัจจบุัน) กรรมการรฐัวิสาหกิจ (Directors Pool)
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ บจ. กรุงไทยกฎหมาย
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) นักวิชาการประจ�าคณะกรรมาธิการ

การเงนิ การคลัง การธนาคารและสถาบนัการเงนิ
  วุฒสิภา 
 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) เลขานุการบริษัท เลขานุการ 

คณะกรรมการธนาคาร เลขานุการคณะกรรมการบริหาร
เลขานุการคณะกรรมการอิสระ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

  - โครงการสัมมนา 2012 Asian Conference of the 
Asian Confederation of the Institute of Internal 
Auditor (2012 ACIIA Conference) 
สัมมนาการเตรียมความพร้อมด้าน Internal Audit 
Compliance and Risk Management กับการเปิดเสรี 
AEC ปี 2012 
หลักสูตร The Role of Internal Auditing in

  Enterprise-wide Risk Management, 
หลักสูตร Internal Audit Quality Assessment,  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

 - หลักสูตร Executive Program for Senior 
Management (EX-PSM2) รุ่นที่ 2/2006 
มลูนธิสิถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลัง (มลูนิธ ิสวค.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
 - (ปัจจุบัน) เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 - (ปี 2551-ปี 2553) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
 - (ปี 2548-ปี 2551) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหารเงินและตลาดการเงิน 
สายงานบริหารการเงิน / กลุ่มตลาดการเงินและ 
สถาบันการเงิน สายงานธุรกิจต่างประเทศและ 
ตลาดการเงิน บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

6. นายปริญญา พัฒนภักดี  
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานปรบัโครงสร้างหนีแ้ละบรหิารทรัพย์สนิ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
อายุ  56 ปี
การศึกษา 
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 18 
(วปอ.2548)

 - ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปรญิญาโท บรหิารธรุกจิ สถาบันบัณฑติพฒันบรหิารศาสตร์
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ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
 - (ปี 2554) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ธนาคารธนชาต
 - (ปี 2551-ปี 2554) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

8. นายประสิทธิ์ วสุภัทร
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน
สายงานธรุกิจขนาดกลาง
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
อายุ  60 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

(TEPCoT) รุ่นที่ 5/2012 สถาบันวิทยาการการค้า 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 - หลักสูตรโครงการผู้น�า-น�าการเปลี่ยนแปลง 
รุ่นที่ 1/2010 มูลนิธิสัมมาชีพ 

 - หลักสูตรการพัฒนาภาวะผู้น�าที่เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
กระทรวงมหาดไทย 

 - หลักสูตรระบบการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ทางเศรษฐศาสตร์ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 - หลักสูตรโครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและ 
สถาบันการเงิน รุ่นที่ 17/2008 และ 
หลักสูตรการบริหารส�าหรับผู้บริหารสายงานและ 
ผู้บริหารกลุ่ม รุ่นที่ 1/2007 สมาคมสถาบันการศึกษา
การธนาคารและการเงินไทย (FINEX)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
 - (ปี 2553-ปัจจุบัน) กรรมการ บล. เคที ซีมิโก้

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2553-ปี 2554) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากับและบริหารงาน

กฎหมาย บมจ. ธนาคารกรุงไทย 
 - (ปี 2551-ปี 2553) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

อาวุโส สายงานเลขาธิการองค์กรและบริหารสินทรัพย์ / 
เลขานุการบริษัท บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

 - (ปี 2551-ปี 2554) กรรมการ บจ. ไอส์แลนด์รีสอร์ทโฮเตล็
 - (ปี 2552-ปี 2553) รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
  บจ. เคทบี ีแอดไวซ์เซอร่ี
 - (ปี 2549-ปี 2552) ทีป่รึกษา บจ. ท่ีปรึกษาไอแฟค

7. นางจรี วุฒิสันติ 
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธรุกจิขนาดใหญ่ 1
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555)
อายุ  56 ปี 
การศึกษา   
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 - อนุปริญญาการจัดการธนาคาร 

สถาบันความร่วมมือนานาชาติแห่งประเทศสวีเดน 
การอบรม 
 - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  (วตท.) รุ่นที่ 16/2013 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - หลักสูตร Directors Certification Program 

รุ่นที่ 29/2003
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  - 
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ. ทิพยประกันภัย
 - (ปี 2555-ปัจจบุัน) กรรมการ บจ. กรุงไทย แอดไวซ์เซอร่ี 
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 - หลักสูตรแนวทางก�ากับตรวจสอบสถาบันการเงิน 
ปี 2010, ธนาคารแห่งประเทศไทย

 - หลักสูตร Corporate Secretary Development 
Program รุ่นที่ 17/2009 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  - 
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2551-ปัจจุบัน) กรรมการ
  บจ. โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 - (ปี 2555-ปัจจุบัน) รองประธานกรรมการ 

บจ. กรุงไทยกฎหมาย  
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจ�า 

คณะกรรมการพัฒนาการเมือง และการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน วุฒิสภา

 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) ผู้บรรยายและเป็นกรรมการสอบไล่
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2551-ปี 2555) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มก�ากับและระเบียบธนาคาร 
สายงานก�ากับและบริหารงานกฎหมาย 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

10. ดร. วิเทศ เตชางาม
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ ผู้บรหิารสายงาน
สายงานธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบรกิารจดัการทางการเงนิ 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556)
อายุ 57 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาเอก Computer Science University of South 

Western Louisiana, USA 
 - ปริญญาโท Computer Science University of 

California, USA 
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2551-ปี 2554) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ผู้บริหารสายงาน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายธุรกิจขนาดกลาง นครหลวง 1, 2 
สายงานธุรกิจขนาดกลาง

 - (ปี 2550-ปี 2551) ผูอ้�านวยการฝ่ายอาวโุส ผู้บรหิารฝ่าย 
ฝ่ายธรุกจิการเกษตร สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

9. นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง
รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
สายงานก�ากบัและบรหิารงานกฎหมาย
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
อาย ุ51 ปี
การศึกษา
 - LL.M. (International Banking Law),
  Boston University, USA
 - ปริญญาโท นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - เนติบัณฑิตไทย ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภา
 - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม
 - หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน 

(ปรอ.) รุ่นที่ 25/2013 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 - หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับการก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ให้แก่ผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานก�ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 1/2013 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 - หลักสูตร Financial Institutions Governance 
Program (FGP) รุ่นที่ 4/2012

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตรการก�ากับดูแลกิจการส�าหรับกรรมการและ
  ผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

รุ่นที่ 8/2011 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับ
สูงภาครัฐ
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ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปี 2549-ปัจจุบัน) กรรมการ บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ 
 - (ปัจจุบัน) กรรมการ 

บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2548-ปี 2555) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ / 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 2 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1, กลุ่มธุรกิจ
ขนาดใหญ่ 3 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย 

12. นายเกษม แพใหญ่
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส ผู้บรหิารสายงาน
สายงานปฏบิติัการ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555)
อายุ  60 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยการค้า
การอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 177/2013) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 - หลักสูตร Influencer : ผู้สร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 
รุ่นที่ 1/2012 PacRim Leadership Center

 - หลักสูตร Executive Program for Senior Management 
รุ่นที่ 3/2012 
มลูนธิสิถาบนัวิจยันโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนธิ ิสวค.)

 - หลักสูตรการพัฒนาภาวะผูน้�าทีเ่ป็นเลิศอย่างยัง่ยนื ปี 2010 
PacRim Leadership Center

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -

การอบรม
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

รุ่นที่ 92/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) 

 - หลักสูตร ISO/IEC 20000-1:2001 IT Service 
Management System and Awareness for 
Management, Bureau Veritas

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปัจจุบัน) กรรมการ 

บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ�ากัด
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2556-ปัจจุบัน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และบริการจัดการทางการเงิน

 - (ปี 2550-ปี 2553) รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ 
ผูจ้ดัการ บรษิทั กรุงไทย คอมพวิเตอร์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั

11. นางสาวอาริศรา ธรมธัช
ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน 
สายงานธรุกจิภาครฐั
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555)
อายุ 57 ปี
การศึกษา
 - วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน 

ราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 24
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Roosevelt University, USA
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

รุ่นที่ 75/2006 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
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14. นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวุโส ผู้บรหิารสายงาน
สายงานบรหิารความเส่ียง
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
อายุ 49 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม
 - Bourse Game; Union Bank of Switzerland, Hong Kong
 - Portfolio Management; Euro Money, Hong Kong
 - The Risk Games Conference 2013: The Asian 

Banker Summit 2013, Jakarta, Indonesia
 - หลักสูตร Project Management; Alltel Information 

System, Thailand
 - หลักสูตร Syndication Loan; DC Gardner, Thailand
 - หลักสูตร Problem Solving and Decision Making; 

Kepner Tregoe, Thailand 
 - หลักสูตร Leadership Development Institute; Kepner 

Tregoe, Thailand
 - หลักสูตร Asset & Liability Management; Sendero 

Institution, Thailand
 - Profitability Measurement and Fund Transfer 

Pricing; Sendero Institution, Thailand
 - หลักสูตร Risk Management; Risk Metrics, Thailand
 - Advance Volatility Trading; Singapore
 - Advance Banking and Risk Management Program 

Nanyang Technology University, Singapore 
 - Retail Lending and Stress Test, Singapore
 - FRM (Financial Risk Manager; GARP) 
 - Corporate Credit Rating Analysis; Moody’s 

Analytics, Hong Kong

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปัจจุบัน) กรรมการ 

บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 
 - (ปี 2554-ปัจจุบัน) กรรมการ 

บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 - (ปี 2542-ปี 2556) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

ช่วยบริหารสายงาน / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปฏิบัติการ
สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการ / ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส 
ผู้บริหารส�านักงานเขต ส�านักงานเขตพัฒนาการ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

13. นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ
ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผู้บริหารสายงาน
สายงานทรพัยากรบคุคลและบรรษัทภิบาล
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556)
อายุ 60 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 

วิชาเอก การบริหารงานบุคคล 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

การอบรม
 - หลกัสูตร Influencer ผู้สร้างพลงัการเปลีย่นแปลง ปี 2012
 - หลักสูตร Professional Presentation Skill ปี 2011
 - หลกัสตูรพฒันากระบวนการบริหาร HR เชงิกลยุทธ์ ปี 2011
 - หลักสูตรเทคนิคการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ปี 2011
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  -
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 
 - (ปี 2551-ปี 2556) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มทรัพยากรบุคคลและ 
องค์กร / กลุ่มบรรษัทภิบาลและสวัสดิการ 
สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย



40

ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  - 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2551-ปี 2556) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบริหารความเสี่ยง สินเชื่อรายย่อย / 
สายบรหิารงาน Customer Relationship Management 
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

 - (ปี 2551-ปี 2552) Executive Director 
บริษัท GE Money Asia Pacific

 - (ปี 2549-ปี 2551) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ 
สายงานบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ 
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

16. นางวรีมน นิยมไทย
ทีป่รึกษากรรมการผู้จดัการใหญ่
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556)
อายุ 46 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) 

Saint Louis University, USA
 - ปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ด้านสื่อสารมวลชน 

Iowa State University, USA 
การอบรม
 - หลักสูตร Senior Executive Program (2012), 

Columbia Business School, USA
 - หลักสูตร Product Management (2007), 

Standard Chartered Bank, Dubai, UAE
 - หลักสูตร Trade Structuring and Solutions (2006), 

Standard Chartered Bank, Mumbai, India
 - หลักสูตร Spin Selling (2006) และหลักสูตร OMEGA 

(2004) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)
 - หลักสูตร Basic Credit and Advance Credit (2005), 

Standard Chartered Bank, Shanghai, China
 - หลักสูตร Integrated Product Marketing (1993), 

IBM Singapore, Singapore
 - หลักสูตร 7 Habbits for Highly Effective People (1992), 

บจ. ไอบีเอ็ม ประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
 - (ปัจจุบัน) กรรมการบริหาร บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง 
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2551-2556) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

รกัษาการผูบ้รหิารสายงาน / ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ / 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มบริหาร 
ความเสี่ยง / ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย

  ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ สายงานบริหาร 
ความเสี่ยง บมจ. ธนาคารกรุงไทย

15. นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ทีป่รึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556) 
อายุ  45 ปี
การศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (ด้านการเงิน) 

University of Alabama, USA
 - ปริญญาตรี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การอบรม
 - หลักสูตร Advance Management Program ปี 2011 

INSEAD Business School-European Campus, France
 - หลักสูตร Customer Experience Workshop ปี 2010, 

Malaysia
 - หลักสูตร SME Strategy Workshop ปี 2007, GE 

Singapore
 - หลักสูตร Global Mortgage Conference ปี 2006, 

GE USA
 - หลักสูตร Advance Manager Course หลักสูตร
  Six Sigma / Quality Training ปี 2003 

หลักสูตร Merger & Acquisition Training และ
หลักสูตร Encore-Consumer Risk Based Training 
ปี 1998 บจ. จีอี แคปปิตอล (ประเทศไทย)

 - หลักสูตร E-Commerce Boot Camp ปี 2000, 
GE Corporate Audit Staff, USA

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
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ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  -
ประสบการณ์การท�างาน ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2551-ปี 2556) ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ

และพัฒนาลูกค้าธุรกิจ / สายงานธุรกิจขนาดย่อม / 
สายงานลูกค้ากรุงเทพ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

 - (ปี 2546-ปี 2551) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
บมจ. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

17. นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์
ทีป่รึกษากรรมการผูจ้ดัการใหญ่
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556)
อายุ 43 ปี 
การศึกษา
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Rochester, USA  
 - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรม
 - หลักสูตร SASIN Leadership Program-Focus on all 

aspects of management. Program specifically 
designed for Top 15 Executives in the Krungsri Group.

 - หลักสูตร McKinsey’s Asian Banking Rising Star 
Conference 2008 (HK)-the only representative 
from BAY

 - หลักสูตร C-Trans (Stamford)-Train the trainer 
program for strategic Planning

 - หลักสูตร Blue Ocean-Identify market space, 
mapping against competitions, building execution

 - หลักสูตร CECOR (Crotonville)-GE’ Corporate 
approach to strategic planning and execution

 - หลักสูตร Mortgage Training (WMC in US)-Broker 
management and sales processes.

 - หลักสูตร Strategy Workshop (in US)-Training on 
how to develop effective strategies.

 - หลักสูตร Pyramid Principle-Structural thinking and 
presentation.

 - หลักสูตร Black Belt and Master Black Belt-Training 
on Six Sigma approach, applying Six Sigma Tools 
and calculation for continuous improvement. 
Training on advance statistical tools (hypothesis 
testing, multiple regression, etc) and applying 
tools for process/product improvement and 
consulting with leadership and project leaders for 
successful implementation.

 - หลักสูตร Design for Six Sigma (DFSS)-Training on 
approach to design new products and/or services 
that will consistently meet or exceed customer’s 
critical-to-quality (CTQ) expectations.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
  -
ต�าแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน
  -
ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 - (ปี 2552-ปี 2556) กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

CFG Services Co., Ltd.
 - (ปี 2550-ปี 2556) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส/ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความสัมพันธ์
ลูกค้าและกลยุทธ์ราคา บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
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ภาพรวมภาวะ
เศรษฐกิจปี 2556 
และแนวโน้มปี 2557

ภาวะเศรษฐกิจปี 2556
เศรษฐกจิโลกปี 2556 : ฟ้ืนตวัอย่างช้าๆ 
จับตา Fed ลด QE

ภาวะแวดล้อมการดำาเนินธุรกิจ

เศรษฐกิจโลกในปี 2556
ขยายตัวร้อยละ 3.0

IMF ประเมนิเศรษฐกจิโลกในปี 2556 ขยายตวั 
ร้อยละ 3.0 ต�า่สดุในรอบ 4 ปี ชะลอลงจากร้อยละ 
3.1 ในปีก่อน โดยเศรษฐกจิยโุรปฟ้ืนตวัช้ากว่าท่ี 
คาดไว้ ขณะเดยีวกนัเศรษฐกจิของกลุม่ประเทศ 
ตลาดเกดิใหม่อ่อนแรงลงมาก โดยเฉพาะกลุม่ BRICS 
กอปรกับการลงทุนในหลายประเทศชะลอตัวลง

และเกิดภาวะเงนิทนุไหลออก จากความกังวลต่อ
ทศิทางการปรบัลดวงเงิน QE ของสหรฐัฯ อย่างไรกด็ ี
เศรษฐกจิของสหรฐัฯ และญ่ีปุน่ เริม่ส่งสัญญาณ 
ฟื้นตัวชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ขณะที่
เศรษฐกจิจนีเริม่เตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพ โดยสรปุ
ประเด็นส�าคญัของแต่ละประเทศได้ ดังนี้

3.0%
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สหรัฐอเมริกา 

ขยายตัวร้อยละ 1.9 ชะลอลงจาก
ร้อยละ 2.8 ในปี 2555 เนื่องจากต้อง
เผชิญกับปัญหาหน้าผาการคลัง และ
ปัญหาเพดานหนี้ที่กดดันมาตั้งแต่ต้นปี 
จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ Government 
Shutdown ครั้งแรกในรอบ 17 ปี เมื่อ
เดือนตุลาคม แต่จากความพยายาม 
ในการแก้ไขปัญหาร่วมกนัระหว่างรฐับาล
และรัฐสภาสหรัฐฯ รวมถึงการอัดฉีดเงิน
เข้าระบบอย่างต่อเนือ่งผ่านมาตรการ QE 
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ช่วย 
ประคับประคองให้เศรษฐกิจกลับเข้าสู่
ทศิทางฟ้ืนตวัในช่วงครึง่ปีหลงั โดยเฉพาะ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ และตลาดแรงงาน
ที่ปรับตัวดีขึ้นมาก จนเป็นสาเหตุส�าคัญ
ที่ท�าให้ Fed ตัดสินใจประกาศแผนปรับ
ลดวงเงิน QE ลง นอกจากนี้ ปัญหาการ
การขาดดุลงบประมาณก็ผ่อนคลายลง 
หลังรัฐบาลสหรัฐฯ ขาดดุลต�่ากว่า 1.0 
ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นคร้ังแรก 
ในรอบ 6 ปี

สหภาพยุโรป

แนวโน้มดีขึ้นแต่ยังอยู่ในภาวะถดถอยต่อเนื่องจาก
ปีก่อน โดย GDP หดตัวที่ร้อยละ -0.4 จากร้อยละ 
-0.7 ในปี 2555 เน่ืองจากในช่วงครึ่งปีแรกยังได้รับ 
แรงกดดนัจากปัญหาหนีส้าธารณะ โดยหลายประเทศยงัคง 
ถกูปรบัลดอนัดบัความน่าเชือ่ถอืลง โดยเฉพาะไซปรสัทีต้่อง 
ขอรับความช่วยเหลือจาก Troika เป็นประเทศที่ 5 ใน 
Euro Zone อีกทั้งยังเกิดอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 
70 ปี ขณะที่อัตราการว่างงานยังท�าสถิติสูงสุดอย่าง 
ต่อเนือ่ง ท�าให้ธนาคารกลางยุโรป ปรบัลดอตัราดอกเบ้ีย
ลงมาอยู่ในระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.25 
อย่างไรกด็ ี เศรษฐกจิยโุรปเริม่กระเตือ้งขึน้ในช่วงครึง่หลงั 
ของปี จากแรงหนุนของอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าลงและ
การฟื้นตัวของภาคส่งออกและภาคการผลิต รวมท้ัง  
แรงกดดันจากปัญหาหนี้สาธารณะก็เริ่มคลี่คลายลง 
บางส่วน หลังเริ่มมีการปรับเพิ่มมุมมองแนวโน้มและ
อันดับความน่าเชือ่ถอืของบางประเทศในกลุม่ PIIGS ข้ึน  
จงึคาดว่าเศรษฐกจิยโุรปได้ผ่านพ้นจุดสดุไปแล้ว และก�าลงั 
ฟื้นตัวขึ้นอย่างช้าๆ
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จีน 

กลบัมาเตบิโตอย่างมเีสถยีรภาพอกีคร้ัง หลังเกดิความกังวลว่าเศรษฐกจิ
จนีอาจเผชญิภาวะทรดุตวัลงอย่างรนุแรง (Hard Landing) ในช่วงครึง่ปีแรก 
จากภาคส่งออกอ่อนแรงลงตามภาพรวมของเศรษฐกจิโลกและเงนิหยวนท่ีมี
ทศิทางแขง็ค่าขึน้ตลอดทัง้ปี กอปรกบัมคีวามเสีย่งจากปัญหาฟองสบูใ่นภาค
อสังหาริมทรัพย์ และยังเผชิญกับปัญหาธนาคารเงา (Shadow Banking)  
ที่ท�าให้เกิดความกังวลว่าจีนอาจเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องอย่างรุนแรง 
อย่างไรกด็ ีการส่งออกและการผลติทีเ่ร่ิมกลบัมาขยายตวัอย่างแขง็แกร่งอกีครัง้
ในช่วงครึง่ปีหลงัตามเศรษฐกจิโลกทีโ่น้มฟ้ืนตวัขึน้ รวมถงึการตดัสนิใจแก้ไข
ปัญหาทีเ่ฉยีบคมและรวดเรว็ของผูน้�ารุน่ใหม่อย่างนายส ีจิน้ผงิ ประธานาธบิดี
คนใหม่ และนายหล่ี เค่อเฉยีง นายกรฐัมนตรคีนใหม่ ทีเ่ริม่เข้ามาบรหิารประเทศ
ตัง้แต่ต้นปี พร้อมรเิริม่นโยบายปฏริปูเศรษฐกจิเพือ่ความยัง่ยนืในระยะยาว  
ส่งผลให้เศรษฐกจิจีนยังขยายตวัในเกณฑ์ดท่ีีร้อยละ 7.7 เท่ากบัปีก่อน

ญี่ปุ่น 

เงนิเยนทีอ่่อนค่าลงมากถึงร้อยละ 22.2 จากปี 2555  
ช่วยหนนุการส่งออกให้กลบัมาขยายตวัได้อย่างแขง็แกร่ง 
และช่วยให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมฟื้นตัวขึ้นในช่วง
ครึ่งหลังของปี แม้ในขณะเดียวกันจะส่งผลให้ญี่ปุ ่น 
ขาดดุลสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 11,475 ล้านดอลลาร์ 
สรอ. จากมลูค่าการน�าเข้าทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะการน�าเข้า
พลังงานเพ่ือชดเชยความต้องการ หลังโรงไฟฟ้านวิเคลียร์
เสียหายจากสนึาม ิ ขณะทีก่ารบรโิภคภาคเอกชนขยายตวั 
ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปลายปี ก่อนที่รัฐบาลจะปรับ
ขึน้อัตราภาษีการขายในเดือนเมษายนปีนี ้ ท�าให้ GDP 
ญ่ีปุน่เร่งตัวขึน้เป็นร้อยละ 1.7 จากร้อยละ 1.4 ในปี 2555 
นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีแนวโน้มหลุดจากภาวะเงินฝืดที่
กดดนัเศรษฐกิจมานานเกือบ 20 ปี ส่วนหนึง่จากนโยบาย 
“Abenomics” ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการผ่อนคลาย 
นโยบายการเงนิมากขึน้ของธนาคารกลางญ่ีปุน่ หลงัปรับ
เพ่ิมอัตราเงนิเฟ้อเป้าหมายขึน้เป็นร้อยละ 2.0 ท�าให้เงนิเฟ้อ 
กลับมาเป็นบวกอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 
อย่างไรก็ด ีญ่ีปุน่ต้องเผชญิความเส่ียงด้านการคลังมากขึน้ 
เนือ่งจากหนีส้าธารณะเพิม่ขึน้ทะลรุะดบั 1,000 ล้านล้านเยน 
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อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและประเทศส�าคัญ
ที่มา : IMF
f- ประมาณการโดย IMF (มกราคม 2557)

เศรษฐกิจไทย : เครื่องยนต์สะดุด ขาด 
แรงขับเคลื่อน
 เศรษฐกิจไทยในปี 2556 ขยายตัวได้เพียงร้อยละ 
2.9 ชะลอลงมากจากร้อยละ 6.5 ในปี 2555 เนือ่งจาก
เครือ่งยนต์ทัง้ 4 ด้านหลัก ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชน 
การลงทนุภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครฐั และการส่งออก 
ซบเซาลงมาก แม้ว่าส่วนหนึง่จะเป็นผลจากฐานสงูผิดปกติ
ในปี 2555 ทีม่กีารเร่งผลิตเพ่ือชดเชยอปุทานทีล่ดลงใน
ช่วงมหาอทุกภยัในปี 2554 และแรงกระตุ้นจากมาตรการ 
ภาครัฐ โดยเฉพาะมาตรการคืนภาษีรถยนต์คันแรก  
แต่ปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ผันผวน และผิดจากท่ี 
คาดไว้เดมิมาก ก็เป็นอกีส่วนส�าคัญท่ีท�าให้เศรษฐกิจในปี 
2556 เติบโตช้ากว่าทีค่าดไว้มาก ดงัน้ี  
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> เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวเปราะบาง เงินบาท 
 ท่ีแข็งค่าท�าสถิติสูงสุดหลายคร้ังในช่วง 
 ครึ่งป ีแรก ปัญหาโรคตายด่วนในกุ ้งที ่
 ท�าให้ผู ้ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งขาดแคลน 
 วตัถดิุบ การทีผู่บ้รโิภคในตลาดโลกหนัไปนิยม  
 Gadget ประเภท Tablet และ Smartphone  
 มากขึน้ ท�าให้ความต้องการ Hard Disk Drive  
 ส�าหรับ Notebook และ PC ซึ่งไทยเป็น 
 ผู้ผลิตรายใหญ่ ได้รับผลกระทบอย่างหนัก  
 รวมทั้งการสูญเสียตลาดส่งออกข้าวที่ไทย 
 เคยครองอันดับ 1 ของโลกมาโดยตลอด  
 ล้วนส่งผลกระทบให้การส่งออกในปี 2556  
 หดตัวลงร้อยละ 0.2
 
> ความกังวลต่อการปรับลดวงเงิน QE  

 ของ Fed ปัญหาเพดานหนี ้และ Government  
 Shutdown ของสหรฐัฯ ล้วนส่งผลให้เกดิความ 
 ผนัผวนกบัตลาดเงนิ-ตลาดทนุโลกอย่างรนุแรง 
 
> รายได้เกษตรกรลดลงตามราคาสินค้า 

 เกษตรในตลาดโลกที่ตกต�่าต่อเนื่อง รวม 
 ถงึผลกระทบจากภัยแล้งทีรุ่นแรงทีส่ดุในรอบ 
 หลายปีในช่วงต้นปี และปัญหาน�้าท่วม 
 ในหลายพื้นที่ในช่วงครึ่งปีหลัง 

> หนี้ภาคครัวเรือนท่ีเ พ่ิมสูงข้ึนอย ่าง 

 รวดเร็ว กอปรกับค่าครองชีพมีแนวโน้มสูง 
 ขึน้ตามการปรบัขึน้ราคา LPG ภาคครวัเรอืน  
 และค่าไฟฟ้า Ft ขณะที่ยังไม่มีมาตรการ 
 กระตุ ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติมหลังมาตรการ 
 รถคันแรกส้ินสุดลง นอกจากนี้ การลดลง 
 อย่างรวดเรว็ของ SET Index และราคาทองค�า  
 ส่งผลกระทบต่ออ�านาจในการจบัจ่ายใช้สอย 
 ของผู้บริโภคผ่าน Wealth Effect 

> การเพิม่สงูขึน้ของต้นทุน จากการปรบัขึน้ 
 ค่าจ้างขั้นต�่า 300 บาท ทั่วประเทศ รวมถึง 
 การลงทุนตาม พ.ร.บ. โครงสร้างพ้ืนฐาน  
 วงเงนิ 2 ล้านล้านบาท และโครงการบริหาร 
 จัดการน�้า 3.5 แสนล้านบาท ที่ต้องสะดุดลง 
 หลั งรั ฐบาลประกาศยุบสภา รวมถึง 
 สถานการณ์ทางการเมืองที่ตึงเครียดขึ้น  
 ท�าให้นักลงทุนชะลอการลงทุนเพ่ือรอความ 
 ชดัเจนทางการเมอืง รวมถึงทศิทางการลงทนุ 
 ของรัฐบาลในระยะต่อไป 

THAILAND

2.9%

ที่มา : สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อตัราการขยายตวั
ของเศรษฐกิจไทย
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เศรษฐกิจโลก
จะขยายตัว
ในอตัราทีเ่ร่งขึน้

3.7%

แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจ 
ปี 2557

เศรษฐกิจโลก :  ฟื้นตัวดีขึ้น ประเทศ
หลักกลับมาเป็นแกนส�าคัญ

 IMF คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตวัในอตัรา
ท่ีเร่งขึน้ทีร้่อยละ 3.71 และประเทศเศรษฐกจิหลกั
จะกลับมาเป็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญอีกครั้ง โดย 
เศรษฐกจิยโุรปจะเริม่ขยายตัวหลงัปัญหาการขาดดลุ 
งบประมาณในหลายประเทศปรบัตวัดขีึน้ ท�าให้
รัฐบาลสามารถผ่อนคลายความเข้มงวดของ
นโยบายการคลังลงได้บ้าง อย่างไรก็ตาม อัตรา
การว่างงานจะยังอยู่ในระดบัสงู เนือ่งจากเศรษฐกจิ
ท่ีคาดว่าจะขยายตวัเพยีงร้อยละ 1.0 ยงัไม่เพยีงพอ 
ทีจ่ะกระตุน้การจ้างงานได้มากนกั อกีท้ังปัญหา
หนีส้าธารณะทีแ่ม้จะคล่ีคลายลงไปบ้าง แต่กย็งั
มคีวามเสีย่งอยู่ ด้านเศรษฐกจิสหรัฐฯ จะฟ้ืนตวั 
เป็นล�าดบั หลงัตลาดแรงงานและภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
ปรบัตวัดขีึน้ต่อเน่ือง รวมถึงปัจจัยบวกจากมูลค่า
สินทรัพย์ที่พุ่งสูงขึ้นจะช่วยหนุนการบริโภคให้
ขยายตวัตาม กอปรกบัแรงกดดนัทางการคลงัได้
คลีค่ลายลงระดบัหนึง่ หลังรัฐสภาสหรัฐฯ ผ่านร่าง
กฎหมายก�าหนดกรอบการใช้จ่ายในปีงบประมาณ 
2557 และ 2558 ซึง่จะช่วยให้สหรัฐฯ หลกีเลีย่ง 
วกิฤต Government Shutdown ไปได้ 2 ปี จงึคาดว่า 
จะท�าให้ GDP สหรฐัฯ เร่งตวัขึน้มาอยูท่ีร้่อยละ  
2.8 ท้ังน้ี การปรบัตวัดขีึน้ของสหรฐัฯ และยโุรป จะ
ช่วยหนนุให้ภาคส่งออกทัง้ของญีปุ่น่และจีนเตบิโต
อย่างแขง็แกร่งต่อไป อย่างไรกด็ ี ในรอบปี 2557  
ยงัมคีวามเสีย่งทีอ่าจส่งผลให้เศรษฐกจิโลกขยายตวั
ไม่ได้ตามคาด ดงันี้

>  การสิ้นสุดมาตรการ QE 

 หลัง Fed เ ร่ิมทยอยปรับลดวงเงินลง
ตั้งแต่ต้นปี และมีแนวโน้มว่าจะปรับลดวงเงิน
ลงต่อเนือ่งจนยกเลกิในทีส่ดุ ซึง่จะส่งผลกระทบ
ต่อประเทศตลาดเกิดใหม่ที่มีเงินทุนไหลเข้า
จ�านวนมากในช ่วงที่ผ ่านมา โดยประเทศ
เหล่าน้ันจะประสบกับปัญหาเงินทุนไหลออก  
การขาดดลุการช�าระเงิน ค่าเงนิอ่อนค่าลง และ
เงินเฟ้อพุ ่งสูงขึ้น จนอาจต้องปรับเพ่ิมอัตรา
ดอกเบ้ีย ซึ่งความรุนแรงจะมากน้อยต่างกันไป
ตามเม็ดเงนิทีไ่หลออก ฐานะการคลัง และปัจจยั
พืน้ฐานของแต่ละประเทศ นอกจากนี ้จะส่งผลให้
มลูค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิปรบัลดลงทัว่โลก 
โดยเฉพาะทองค�า และราคาหลกัทรพัย์ในตลาด
ต่างๆ ทีท่ะยานสงูขึน้อย่างรวดเรว็ในช่วงทีผ่่านมา 

>  การปรับขึ้นภาษีการขายของญี่ปุ่น 

 จากเดิมร้อยละ 5.0 เป็นร้อยละ 8.0 ในวันที่  
1 เมษายน 2557 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดดุล 
งบประมาณ และปัญหาหนีส้าธารณะ ซึง่หากมี
ผลกดดนัต่อการฟ้ืนตัวของการบรโิภคภาคเอกชน
ทีมี่สดัส่วนกว่าร้อยละ 60 ของ GDP อาจท�าให้
เศรษฐกจิญีปุ่น่เติบโตได้ไม่เท่ากับทีป่ระมาณการไว้ 

>  กรีซอาจต้องขอรับความช่วยเหลือ 

 ทางการเงินครั้งที่ 3 

 หลัง Euro Group ประเมินว่ากรีซจะยัง
ไม่สามารถจัดการกับภาวะหนี้สินได้ภายในปี 

1 IMF (มกราคม 2557)
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อัตราการขยายตัวของ GDP 
(ณ ราคาคงที่ %)

การบร�โภครวม
(ณ ราคาคงที่ %)

การลงทุนรวม
(ณ ราคาคงที่ %)

การสงออก (%)

อัตราเง�นเฟอ (%)

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยทั้งป 
(บาทตอดอลลารสรอ.)

ที่มา:  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และประมาณการโดยฝายว�จัยความเสี่ยงธุรกิจ บมจ. ธนาคารกรุงไทย

2555

6.5

6.8

13.2

3.1

3.0

31.1

2556

2.9

1.0

-1.9

0.2

2.2

30.7

2557f

3.0-3.4

1.9

2.8

4.0

2.6

32.8

2557 อย่างไรก็ดี คาดว่าเงินกู้รอบใหม่นี้
จะมีมูลค่าเพียง 1.5-1.6 หมืน่ล้านยโูร ซึง่
น้อยกว่าเงนิช่วยเหลอืคร้ังก่อนมาก จงึอาจ
ส่งผลกระทบต่อตลาดเงิน-ตลาดทุนโลก 
ไม่รนุแรงเท่ากบัช่วงทีผ่่านมา

> ปัญหาพิพาทเร่ืองการแย่งดินแดน 

 ในทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต ้
 โดยเฉพาะระหว่างจนี เกาหลใีต้ และ
ญีปุ่น่ท่ียังคกุรุน่ ซึง่หากสหรฐัฯ เข้าแทรกแซง 
ก็จะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
สหรฐัฯ-จนี ขึน้อกีครัง้ 

> Climate Change และโรคระบาด 

 ภูมิอากาศที่มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วในหลายประเทศทั่วโลก ทั้งยังมี 
แนวโน้มว่าภัยพิบัติต่างๆ จะเกิดบ่อยครั้ง
ขึน้ตัง้แต่ต้นปี ทัง้ภยัหนาวทีสุ่ดในรอบ 20 ปี  
ในสหรฐัฯ และแคนาดา เหตกุารณ์น�า้ท่วม- 
ดนิถล่มในฟิลปิปินส์ การปะทขุึน้ของภเูขาไฟ
ซนิาบงุของอนิโดนเีซยี รวมถงึการระบาดของ
โรคไข้หวดันกสายพนัธ์ุ H7N9 ในจีน เป็นต้น 
ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลเสียหายต่อ
เศรษฐกจิทัง้ทางตรงและทางอ้อม

เศรษฐกิจไทย : ฝากความหวังที่
การส่งออก 
 
 ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ คาดว่า
เศรษฐกจิไทยจะขยายตวัในช่วงร้อยละ 3.0-3.4  
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกที ่

จะปรบัตวัดขีึน้ ตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกจิ
โลก โดยเฉพาะประเทศกลุ่ม G3 ทีจ่ะปรับตัว 
ดีขึ้นชัดเจน อีกทั้งการลงทุนเพ่ือรองรับ
การขยายตวัของชุมชนเมอืง และ AEC จะ 
มีส่วนช่วยพยุงให้เศรษฐกิจยังขยายตัวได้ 
อย่างไรกต็าม เศรษฐกจิไทยยงัต้องเผชญิกบั
ความเสีย่งหลายด้าน ท้ังทีต่่อเนือ่งจากปีก่อน 
และทีเ่กดิขึน้ใหม่ ซึง่หากรนุแรงมากกว่าที่ 
คาดไว้ ก็จะส่งผลให้ประมาณการ GDP  
เบีย่งเบนไปจากทีค่าดได้ ดงันี้

> สถานการณ์การเมืองในประเทศ

 การเลือกตั้ งครั้ งแรกที่จัดขึ้น เมื่ อ  
2 กมุภาพนัธ์ 2557 เกิดปัญหาขึน้หลายจดุ  
จนอาจต้องจัดให้มกีารเลอืกตัง้เพ่ิมเตมิ ขณะที่
การชมุนมุยงัคงมีอยู ่จงึมคีวามเป็นไปได้มากขึน้ 
ทีก่ารจดัต้ังรฐับาลจะล่าช้าออกไปหลายเดอืน 
ซึง่จะกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ และ
การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิ โดยเฉพาะ 
การสานต่อโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ
ภาครัฐที่ควรจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการ 
กระตุ้นเศรษฐกิจ 

> เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศตลาด 

 เกิดใหม่จะยังอ่อนแอ 

 เนื่องจากหลายประเทศเผชิญปัญหา
เงนิเฟ้อ และการเคล่ือนย้ายเงนิทนุทีท่�าให้

ค่าเงนิอ่อนค่าลงรวดเร็ว จนอาจต้องปรับขึน้ 
อัตราดอกเบ้ีย กระทบต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ กอปรกับปัญหาเทคโนโลยี
ในการผลิตสินค ้าอิ เ ล็กทรอนิกส ์ไทย  
อีกทัง้การส่งออก Hard Disk Drive ทีเ่คยเป็น
สนิค้าออกส�าคัญกเ็สือ่มความนยิมไปมากตาม
ตลาด Notebook และ PC ทีจ่ะซบเซาลงอีก 
จะส่งผลให้การส่งออกของไทยแม้จะปรบัตวั 
ดขีึน้ แต่ก็จะขยายตัวในอัตราทีไ่ม่สูงนกั 

> ปัญหาหนีค้รัวเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสงู  

 และภาระค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ 

 ตามการทยอยปรับขึ้นราคา LPG  
ภาคครวัเรอืน ราคาน�า้มนัขายปลกีในประเทศ
ที่กลับมามีทิศทางสูง ข้ึนอีกครั้ง จาก
ความต้องการใช้น�้ามันในตลาดโลกท่ีเพ่ิม
สงูขึน้ตามการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกจิ รวมถงึ 
เงนิบาททีอ่่อนค่าลง และหากรฐับาลชดุใหม่ไม่
สามารถต่ออายมุาตรการช่วยเหลอืค่าครองชพี  
ทั้งรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และการลดภาษี 
สรรพสามติน�า้มนัดเีซล กจ็ะยิง่ส่งผลกระทบต่อ
อ�านาจซือ้ และการบรโิภคของประชาชน 
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1.  ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
	ในปี	2556	 ธนาคารยงัคงด�าเนนิงานภายใต้ 

วิสัยทัศน ์การเป ็น	 “ธนาคารแสนสะดวก	 
(The	Convenience	Bank)	 ที่ดูแลและบริการ
ลูกค้าดีที่สุด”	 โดยเฉพาะการเดินหน้าพัฒนา
และริเร่ิมผลติภณัฑ์และบริการใหม่อย่างต่อเนือ่ง	 
เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค ้า	 
และเพือ่ปรับตวัรับการแข่งขนัทีท่วีความรนุแรงขึน้	
จากสถาบนัการเงนิทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 
	 ในช่วงครึ่งปีหลัง	 ธนาคารได้จัดท�าแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อก�าหนดกลยุทธ์และทิศทาง 
การด�าเนนิธรุกจิส�าหรบัปี	2557-2559	พร้อมทัง้ปรับ
เปลีย่นวสิยัทศัน์จาก	 “ธนาคารแสนสะดวก”	 เป็น	
“กรงุไทย	ก้าวไกล	ไปกบัคณุ	(Growing	Together)” 
โดยมุ่งม่ันพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและสร้าง
การบริการที่มีคุณค่า	 เพื่อสนับสนุนการเติบโต
และความมั่งคั่งแก่ลูกค้า	 สร้างคุณภาพที่ดีขึ้น 
แก่สังคม	 และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน 
แก่ผู ้ถือหุ ้น	ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค  ์
เชงิยทุธศาสตร์ของธนาคารในการด�าเนนิธรุกจิท่ี 
มุ่งเน้นการปรับปรุงคณุภาพของสนิเชือ่โดยรวม	รกัษา
ฐานเงนิฝากและเพ่ิมรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้	พร้อมทัง้ 

เสริมสร้างปรับปรุงกระบวนการภายในให้แขง็แกร่ง	
รวมถึงพัฒนาธนาคารและบุคลากรเพื่อให้เป็น
องค์กรทีมุ่ง่ผลส�าเรจ็ในงานเป็นส�าคญั	รวมทัง้ด�าเนิน 
โครงการ	KTB	Transformation	 ซึ่งครอบคลุม 
งานด้านต่างๆ	ดงันี้

1. งานที่ต้องติดต่อกับลูกค้า / งานด้าน
การตลาด	 โดยพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุน
การขายให้พนักงาน	 ก�าหนดรูปแบบและวิธีการ 
น�าเสนอผลิตภณัฑ์	/	บริการให้แก่ลูกค้าตามแนวทาง 
ความต้องการของลูกค้า	(Needed	Base)	 รวมถึง
แนวทางการดแูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย	ฯลฯ	เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการท�าการตลาดและดแูลลูกค้า

2. กระบวนการภายในและการบริหาร
ความเสี่ ยง	 โดยพัฒนาเครื่ องมือส� าหรับ 
การวเิคราะห์สนิเชือ่ทีม่คีวามเหมาะสม	 ช่วยลด 
ระยะเวลาและขัน้ตอนการอนมุติัให้สะดวก	รวดเร็ว	
มปีระสทิธภิาพ	 และสามารถควบคมุความเส่ียง
ได้ในระดบัด	ี นอกจากนี	้ ยงัมกีารพัฒนาเคร่ืองมอื 
ในการบริหารความเส่ียง	 การติดตามหนี้	 ฯลฯ	 
ทีช่่วยยกระดบัและเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของ 
การบรหิารความเสีย่ง	ลด	NPL	และการตัง้ส�ารองหน้ีสูญ 

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ
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3. ทรัพยากรบุคคลและการฝึกอบรม
พนักงาน	 เพ่ือผลกัดนัธนาคารให้เป็นองค์กร 
ท่ีมุง่เน้นผลลพัธ์เป็นส�าคญั	(Performance	
Driven	Organization)	 มีผลตอบแทน 
และเส้นทางความก้าวหน้าทีส่อดคล้องและ
สมัพนัธ์กบัผลงานของแต่ละบคุคล	ตลอดจน 
มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับโครงการ	 
KTB	Transformation	ทีจ่ะเกดิขึน้

ธนาคารเชื่อมั่นว่าการด�าเนินโครงการ
ดงักล่าว	 จะช่วยสนับสนนุการก้าวไปสูก่าร
เป็นธนาคารชัน้น�าของประเทศ	และธนาคาร
อันดับหน่ึงในใจลูกค้า	 โดยใช้โอกาสและ
ศกัยภาพของธนาคารท่ียงัมอียูอ่กีมากให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุด	 ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท�างาน	 เสรมิสร้างทกัษะและศกัยภาพ
ให้พนักงานพร้อมรับการแข่งขันที่สูงขึ้น	
สร้างความพึงพอใจให้ลกูค้าจากการเข้าใจ 
ความต้องการของลกูค้าอย่างลกึซึง้	 อกีทัง้ 
ยังท�าให้ธนาคารกรุงไทยเป็นบ้านหลังที่	 2	 
ของพนักงานที่ให้โอกาสความก้าวหน้า 
ในหน้าท่ีการงาน	รวมถงึคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้	

จากความมุง่มัน่ในการด�าเนนิการตาม
แผนยทุธศาสตร์	ส่งผลให้ธนาคารได้รบัรางวลั
จากสถาบันต่างๆ	 ทั้งในและต่างประเทศ	 
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการ 
ของธนาคาร	 การด�าเนินงานทีเ่ป็นมาตรฐาน
ระดับสากล	 ตลอดจนความส�าเร็จในการ
ด�าเนินการด้านบรรษัทภิบาลที่ธนาคาร 
ให้ความส�าคญัอย่างต่อเน่ือง	โดยการด�าเนนิงาน 
ที่ผ่านมาจะเป็นแรงผลักดันให้ธนาคาร
เตบิโตอย่างย่ังยนืและมัน่คงต่อไปในอนาคต 

 
2.  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
พัฒนาการที่ส�าคัญ 
 2.1 ประวตัคิวามเป็นมา

		 ธนาคารก่อตั้ง ข้ึนเมื่อวันที่	 14	
มีนาคม	2509	 จากการควบรวมกิจการ
ระหว่างธนาคารมณฑล	 จ�ากดั	 กบัธนาคาร
เกษตร	 จ�ากดั	 โดยมกีระทรวงการคลังเป็น 
ผู้ถือหุ้นใหญ่	 ท�าให้ธนาคารเป็นธนาคาร 
ขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง	
สามารถคุ ้มครองเงินฝากและให้บริการ
ธรุกรรมทางการเงนิได้	

		 ธนาคารเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรก	 ที่
น�าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในเดือนมิถุนายน	2532	
และได ้ เริ่ม เป ิดท�าการซื้ อขายหุ ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ตั้งแต่
วันที่	2	 สิงหาคม	2532	 เป็นต้นมา	 โดย 
ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเป็น	 บรษิทัมหาชน	
จ�ากดั	 เมือ่วนัท่ี	24	มนีาคม	2537	 ใช้ชือ่ว่า	
“บมจ.	ธนาคารกรุงไทย”	เลขทะเบยีน	บมจ.
335	(ปัจจุบนัเปลีย่นเป็น	0107537000882)	
ชือ่ย่อ	KTB

		 ในเดือนสิงหาคม	2530	 ธนาคาร
ได้รับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคาร
สยาม	 จ�ากดั	 มาด�าเนนิการ	 และในเดอืน	
พฤศจิกายน	 2541	 ธนาคารได้รับโอน
สินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารมหานคร	
จ�ากัด	 (มหาชน)	 มาด�าเนินการ	 ต่อมา 
ในเดือนกันยายน	2545	 ที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น	 อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ
ธนาคารเพื่อลดผลขาดทุนสะสม	 โดยการ
ลดมลูค่าหุน้ทีต่ราไว้จากเดมิหุน้ละ	10	 บาท	 

เหลือมลูค่าหุน้ละ	5.15	บาท
		 เดือนตุลาคม	2546	 กองทุนเพ่ือ

การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	 
มนีโยบายทีจ่ะลดสดัส่วนการถอืหุน้ธนาคารลง	 
ธนาคารจึงได้น�าหุน้ทีถื่อโดยกองทนุเพ่ือการ
ฟ้ืนฟฯู	 จ�านวน	3,000	 ล้านหุน้	 ออกเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปในราคาหุน้ละ	8.50	
บาท	โดยกองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟูฯ	ยงัคงถือหุน้
ธนาคารร้อยละ	56.4	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่าย
ได้แล้วทัง้หมดของธนาคาร	ณ	ขณะนัน้

		 นอกจากนี	้ ในเดอืนตุลาคม	2555	
ธนาคารได้ด�าเนนิการเพ่ิมทนุโดยจดัสรรหุน้
สามัญเพิ่มทุนของธนาคาร	 จ�านวนไม่เกิน	
2,796.31	ล้านหุน้	มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ	5.15	บาท 
ให้แก่ผูถื้อหุน้เดมิของธนาคาร	 ตามสัดส่วน
การถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้แต่ละราย	ทัง้หุน้สามญั
และหุน้บริุมสิทธ	ิ(Rights	Offering)	โดยเสนอ
ขายในราคาหุ้นละ	12.60	 บาท	 ส่งผลให้ 
ส่วนของเจ้าของและเงนิกองทนุของธนาคาร
เพ่ิมขึน้จ�านวน	35,233.53	 ล้านบาท	 ทัง้นี้	 
ภายหลังจากการเพ่ิมทนุ	กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟู 
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินยังคงมี
สถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร	 
โดยถือหุน้สามญัจ�านวน	7,696.25	 ล้านหุน้	
คิดเป็น	 ร้อยละ	55.05	 ของหุน้สามญัและ 
หุน้บริุมสิทธ	ิณ	31	ธนัวาคม	2555

2.2 การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการ 

ทีส่�าคญัในปี 2556

		 ส�าหรับในปี	2556	นอกจากการเร่ิม
เปลี่ยนแปลงองค์กรครั้งใหญ่ด้วยโครงการ	
KTB	Transformation	แล้ว	ธนาคารยงัได้ซือ้หุน้	 
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บรษัิท	กรงุไทย	ร่วมทนุ	จ�ากดั	จากผูถ้อืหุน้
รายย่อยเดมิ	เมือ่วนัที	่1	ตลุาคม	2556	ท�าให้
ธนาคารเป็นผูถ้อืหุน้ในบรษิทั	กรงุไทย	ร่วมทนุ	
จ�ากดั	ร้อยละ	100	โดย	บจ.	กรงุไทย	ร่วมทนุ	
ถอืหุน้	 บมจ.	 กรงุไทย-แอกซ่า	 ประกนัชวีติ	 
ร้อยละ	50	และ	บมจ.	กรงุไทยพานชิประกนัภัย 
ร้อยละ	25

3. โครงสร้างการถอืหุน้ของกลุม่
บรษิทั

เพ่ือเป็นการสนับสนนุการด�าเนนิธรุกจิ
หลกัของธนาคาร	 อีกท้ังยังเป็นโอกาสในการ
สร้างผลตอบแทนจากการลงทุน	 ธนาคาร
จงึมกีารลงทุนในกลุม่บรษิทัย่อยและบริษัท
ร่วมดงันี้

• กลุม่บรษิทัย่อย หมายถงึ	กลุม่บรษิทั
ทีส่นบัสนุนการด�าเนินธุรกิจของธนาคารและ
มีความส�าคัญเสมือนหน่วยธุรกิจหนึ่งของ
ธนาคาร	โดยมุง่เน้นการให้บรกิารแก่ธนาคาร
เป็นหลกั	หรอืเป็นช่องทางให้บริการทางการเงนิ 
ทีค่รบวงจร	 สอดคล้องตามแนวนโยบายและ
แผนกลยทุธ์ของธนาคาร	โดยบรษิทัในกลุม่นี ้
ได้แก่	

		 1)	 บมจ.	หลักทรพัย์จดัการกองทนุ	
กรุงไทย	 ประกอบธุรกิจด้านหลักทรัพย์
ประเภทการจัดการกองทุน	 และกิจการ 
ท่ีได้รบัอนุญาตจากส�านกังานคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	

		 2)	 บจ.	 กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ ง	
ประกอบธุรกิจให้เช่าซ้ือและการให้เช่าซื้อ
แบบลสีซิง่	ส�าหรบัสงัหารมิทรพัย์ทกุประเภท	 
ธรุกจิแฟคเตอริง่	 และเช่าซือ้สนิค้าอปุโภค
และบรโิภค

		 3)	 บจ.	 กรุงไทย	 คอมพิวเตอร์ 
เซอร์วิสเซส	 ประกอบธุรกิจให้บริการ 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	 และให้ค�าปรกึษา
ด้านการพัฒนา	 และปรับปรุงระบบงาน
คอมพิวเตอร์แก่หน่วยงานต่างๆ	 ภายใน
ธนาคารและบริษัทในกลุม่ธรุกิจทางการเงนิ
ของธนาคารเป็นหลกั	

		 4)	 บจ.	กรงุไทยกฎหมาย	ประกอบ
ธุรกจิให้บริการทางด้านกฎหมายแก่ธนาคาร
และบรษิทัในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิเป็นหลัก	

		 5)	 บจ.	กรุ งไทยธุรกิจบริการ	
ประกอบธุรกิจให้บริการแก่ธนาคารและ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 ในด้าน
การบริหารอาคาร	 ขนส่งทรัพย์สิน	 ขนส่ง
ตราสารทางการเงิน	 ขนส่งเอกสาร	 รักษา
ความปลอดภยั	 พมิพ์เอกสาร	 พบับรรจซุอง
อัตโนมัต	ิ พร้อมจัดส่ง	 และให้บรกิารขนส่ง
เงินสดและเอกสารแก่สถาบันการเงินอ่ืน 
ทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยอนญุาต

		 6)	 บจ.	กรุงไทย	แอดไวซ์เซอรี	่
ประกอบธรุกจิทีป่รกึษาทางการเงนิ	ให้บริการ
แก่ลกูค้าท้ังภาครัฐและเอกชน	 รวมทัง้กลุ่ม
ลกูค้าธรุกจิของธนาคาร

		 7)	 บจ . 	ก รุ ง ไทย	 ร ่ วมทุ น (1 )	 

ประกอบธรุกจิโฮลดิง้

• กลุม่บรษิทัร่วม	หมายถึง	กลุ่มบริษัท 
ซึง่ธนาคารร่วมลงทนุกบัพันธมติรทางธรุกจิ 
เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
และเพื่อ เอื้ อประโยชน ์ในเชิงกลยุทธ  ์
ให้กับธนาคาร	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ	 
ทีจ่ะตอบสนองความต้องการทีห่ลากหลาย
ของลกูค้าธนาคาร	โดยบริษัทในกลุ่มน้ี	ได้แก่

		 1)	 บมจ.	 บตัรกรงุไทย	 ประกอบ
ธรุกจิบตัรเครดติ	และบตัรพลาสตกิอืน่ๆ	และ
ให้บริการสินเชือ่บคุคล	

		 2)	 บมจ.	กรงุไทย-แอกซ่า	ประกนั
ชวิีต	ประกอบธรุกิจประกันชวิีต	

		 3)	 บมจ.	กรุงไทยพานชิประกันภยั	
ประกอบธรุกิจรับประกันวินาศภยัทกุประเภท

		 4)	 บจ.	 กรุงไทย	 ไอบีเจ	 ลิสซิ่ง	
เป็นกิจการร่วมทนุระหว่างธนาคารกบักลุม่
ไอบเีจ	 ด�าเนนิธรุกิจให้เช่าแบบลีสซิง่ส�าหรบั 
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกชนิด	 ธุรกิจเช่าซื้อ
สังหาริมทรัพย์ทกุชนดิ	และธรุกิจแฟคเตอร่ิง	

		 5)	 บล.	เคท	ีซมีโิก้	เป็นการร่วมทนุ 
ระหว่างธนาคารและกลุ่มซมีโิก้	ประกอบธรุกิจ 
หลักทรัพย ์	 ประเภทนายหน้าซื้อขาย 
หลักทรัพย์	 การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 
ที่ปรึกษาทางการเงิน	 และกิจการท่ีได้รับ
อนญุาตจากส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์

ทัง้นี	้ ธนาคารได้มกีารก�ากับดแูลบริษทั
ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ ์
การก�ากับแบบรวมกลุ่ม	 (Consolidated	
Supervision)	 และภายใต้การก�ากับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยมวีตัถุประสงค์
เ พ่ือก�ากับดูแลกลุ ่มธุรกิจทางการเงิน 
ให้มีความมั่นคง	 ด�าเนินธุรกิจได้อย่าง 
เหมาะสม	 และเพือ่ป้องกนัความเสีย่งต่างๆ	
จากการประกอบธรุกิจของบริษัทในกลุ่ม	

• กลุม่บรษิทัอืน่ๆ	หมายถงึ	กลุ่มบรษิทั 
ที่ธนาคารลงทุนต้ังแต่ร้อยละ	10	 ขึ้นไป	 
แต่ไม่รวมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 
ซึ่งได้แสดงรายละเอียดข้อมูลไว้ในหัวข้อ	
ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูส�าคญัอืน่	หน้า	237-241	

(1)
	ธนาคารได้ซื้อหุ้น	บริษัท	กรุงไทย	ร่วมทุน	จ�ากัด	จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2556	ท�าให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นใน	บจ.	กรุงไทย	ร่วมทุน	ร้อยละ	100	อีกทั้งในวันที่	25	กุมภาพันธ์	

2557	ธนาคารได้ซื้อหุ้น	บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	และ	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย	คืนจาก	บจ.	กรุงไทย	ร่วมทุน	ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นใน	บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	ร้อยละ	
49.99	และ	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย	ร้อยละ	45
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

โครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทย่อย บริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

บมจ. ธนาคารกรุงไทย

บจ. กรุงไทยกฎหมาย บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง

บริษัทย่อย

100% 100%

100%

100%

100%

100%

20.00%

50.00%

49.00%

49.45%

0.00%

100%

บริษัทร่วม
รายชื่อผู้ร่วมทุน

บมจ. กรุงไทยพานิช
ประกันภัย

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  20%
บจ. กรุงไทย ร่วมทุน 25%
ตระกูลพานิชชีวะ  31%
ตระกูลศรีเฟื่องฟุ้ง  13%
รายย่อยอื่น  8%
บจ. ศรีพี่น้อง  3%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  50% 
บมจ. หลักทรัพย์ ซีมิโก้ 49%
รายย่อยอื่น 1%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49%
กลุ่มไอบีเจ ลิสซิ่ง   49%
บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย 2%

บมจ. ธนาคารกรุงไทย  49% 
รายย่อยอื่น 51%

บจ. กรุงไทย ร่วมทุน   50%
เนชั่นแนลมิวชวลอินเตอร์เนชันแนล 45%
พีทีวาย ลิมิเต็ด 
บจ. ไตรรัตนชาติ 5%

บจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ บล. เคที ซีมิโก้
บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์

เซอร์วิสเซส

บมจ. หลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกรุงไทย

บจ. กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ บจ. กรุงไทย ไอบีเจ ลิสซิ่ง 

บจ. กรุงไทย ร่วมทุน บมจ. บัตรกรุงไทย

บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า
ประกันชีวิต
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1.  โครงสร้างรายได้ 
	รายได้หลกัของธนาคารมาจากรายได้ดอกเบีย้เงนิให้สนิเชือ่	รองลงมาเป็นรายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร	ซึง่เป็นส่วนส�าคญัท่ีท�าให้

รายได้จากดอกเบี้ย	:	รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	อยู่ที่ร้อยละ	77.95	:	22.05

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 13,224	 9.25	 10,102		 7.95	 7,599	 7.34
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า	 190	 0.13	 191		 0.15	 133	 0.13
เงินลงทุนในตราสารหนี้	 6,596	 4.62	 6,696		 5.27	 4,174		 4.03
เงินให้สินเชื่อ	 87,789	 61.43	 83,219		 65.50	 69,551		 67.20
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน	 3,584	 2.51	 1,570		 1.24	 1,020		 0.99
อื่นๆ	 20	 0.01	 20	 0.01	 9		 0.01
	 รวมรายได้ดอกเบี้ย	 111,403	 77.95	 101,798		 80.12	 82,486		 79.70

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 17,369	 12.15	 15,149		 11.92	 13,239	 12.79
ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ	 4,581	 3.21	 3,917		 3.08	 2,813		 2.72
ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน	 2,560	 1.79	 351		 0.28	 498		 0.48
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย	 3,238	 2.27	 1,778		 1.40	 272		 0.26
รายได้จากเงินปันผล	 2,028	 1.42	 1,311		 1.03	 2,178		 2.11
รายได้จากการด�าเนินงานอื่น	 1,730	 1.21	 2,753		 2.17	 2,005		 1.94
	 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย	 31,506	 22.05	 25,259	 19.88	 21,005	 20.30

	 รวมรายได้	 142,909	 100.00 127,057	 100.00	 103,491	 100.00

2556 2555 2554

  จ�านวน สัดส่วน จ�านวน สัดส่วน จ�านวน สัดส่วน
  (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)

หน่วย : ล้านบาท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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2. ลกัษณะผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร 
	ธนาคารมีผลิตภัณฑ ์และบริการ

ทางการเงินที่หลากหลาย	 ทั้งผลิตภัณฑ์
สินเช่ือ	 ผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม ่ใช ่
สินเชื่อ	 รวมท้ังผลิตภัณฑ์และบริการของ
บริษัทในเครือที่เสนอขายผ่านธนาคาร	
เพ่ือให้สามารถบริการลูกค้าได้ครอบคลุม	 
ทุกกลุ่มเป้าหมาย	กล่าวคือ

 2.1 ผลติภณัฑ์สนิเชือ่

  •	 สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
   แบ่งเป็น	2	 กลุม่	 ได้แก่	 กลุม่

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ที่มียอดขายเกินกว่า	
1,000	 ล้านบาท	 มีวงเงินสินเชื่อมากกว่า	 
500	ล้านบาทขึน้ไป	และกลุม่ลกูค้าธรุกจิขนาด
ใหญ่พเิศษ	ซึง่เป็นกลุม่ทีด่�าเนนิธรุกจิเกีย่วข้อง
กบั	Project	Finance,	Loan	Syndication,	 
Multinational	Company	 และลกูค้าธรุกจิ
ทีเ่ป็นบรษิทัจดทะเบียนในกลุม่	SET100	 โดย 
ในปี	2556	 ธนาคารมุ่งเน้นให้การสนบัสนนุ 
สินเชื่อในอุตสาหกรรมที่ยังคงมีการเติบโต
อย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้ารายเดิม	 และลูกค้า 
รายใหม่ทีม่ศีกัยภาพในภาคธรุกจิทีย่งัคงมี
แนวโน้มการขยายตวัสงู	อาทิ	อสงัหารมิทรพัย์	
โรงแรม	 ธุรกิจอาหาร	 และอุตสาหกรรม 
การผลิตต่างๆ	 โดยผลิตภัณฑ์และบริการ

ประกอบด้วย	 สินเชือ่เพ่ือการลงทนุ	 สินเชือ่
ธรุกรรมต่างประเทศ	บริการด้านวาณิชธนกิจ 
บริการให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านการเงิน	 
การระดมทนุ	และเคร่ืองมอืทางการเงนิ	รวม
ทั้งการ	Cross	Sell	 ผลิตภัณฑ์และบริการ
ทางการเงนิประเภทต่างๆ	 ทีเ่หมาะสมและ
ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า	นอกจากนี้ 
ธนาคารได้จัดตั้งฝ่ายบริการลูกค้าสินเชื่อ
ธุรกจิขนาดใหญ่	 เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการ
ให้บริการลกูค้ากลุม่นี	้ และให้ความส�าคญั
กบัการประสานความร่วมมอืระหว่างบรษิทั 
ในเครอื	และหน่วยงานต่างๆ	ในธนาคาร	เพ่ือ
ดแูล	 เยีย่มเยยีน	 และให้ค�าปรึกษาแก่ลูกค้า
อย่างใกล้ชดิ	 อนัจะน�ามาซึง่ความสัมพันธ์ที่
มัน่คงและยัง่ยนื

 	 •	 สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง
   ให้บริการลูกค้าที่มีวงเงินรวม 

มากกว่า	20	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	500	ล้านบาท 
ผ่านส�านกังานธรุกิจทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศ	
โดยนอกจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั่วไปแล้ว
ธนาคารได้น�าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ 
เหมาะสมให้กับลูกค้า	 อาทิ	 สินเชื่อเพ่ือ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับ
ความเสยีหายจากอทุกภยัของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	(Soft	Loan	BOT)	 สินเชื่อที่ 

ร่วมมอืกับบรรษัทประกันสินเชือ่อุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม	(บสย.)	 ในการค�า้ประกนัสนิเชือ่	 
ให้กับผูป้ระกอบการ	SMEs	ทีข่าดหลักประกัน
หรือหลักประกันไม่เพียงพอ	 สินเชือ่	Supply	
Chain		Solution		Package	ทีใ่ห้แก่คู่ค้าของ 
ลูกค้ารายใหญ่	 (Sponsor)	 ของธนาคาร	
พร ้อมพัฒนาระบบ	 Supply	 Chain	 
E-Financing	ให้ลูกค้าสามารถเบกิใช้วงเงนิ 
สินเชื่อ	 และช�าระหนี้ให้กับธนาคารผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์	 สินเชื่อเพื่อผู ้ซื้อ	
(Buyer	O/D)	 เพือ่เพิม่ความสะดวกในการ
จ่ายช�าระค่าสินค้าและบริการ	 นอกจากนี ้
ยังมีโครงการเพ่ิมมูลค่าธุรกิจและเสริม
ศักยภาพให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	
โครงการ	SME	Market	Day	 โครงการ 
อบรมพัฒนาธุรกิจลูกค้า	SME	(Modern	
Management	 for	SME)	 เพื่อสนับสนุน 
ความรู้เชิงธุรกิจ	 และเตรียมความพร้อม
เข้าสู่	AEC	สร้างเครือข่ายธุรกิจ	(Business 
Matching)	 และโครงการอบรมหลักสูตร
การบริหารจดัการธรุกิจส�าหรับผูป้ระกอบการ
ใหม่	

  •	 สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก	
   ส�าหรับลูกค ้ารายย ่อยที่มี 

วงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน	20	 ล้านบาท	 

มวีงเงนิสนิเชือ่รวมไม่เกินวงเงินที่ให้มากกว่า

20 ล้านบาท 20 ล้านบาท
แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

สนิเชือ่ธรุกจิขนาดกลาง สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

วงเงินที่ให้เกินกว่า

ล้านบาทขึ้นไป
500
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ท้ังภาคการผลติ	บรกิาร	 ค้าส่ง	 ค้าปลกี	การเกษตร	รวมทัง้
น�าเข้า-ส่งออก	ผ่านสาขาทีก่ระจายอยู่ทัว่ประเทศ	โดยสนิเชือ่
ส่วนใหญ่เป็นสนิเชือ่ทีไ่ม่ซบัซ้อนมากนกั	อาท	ิเงนิกูเ้บิกเงนิเกนิ
บัญช	ี(O/D)	 เงนิกูป้ระจ�า	(T/L)	 เงนิกูโ้ดยใช้ตัว๋สญัญาใช้เงนิ	
และสนิเชือ่ธรุกรรมต่างประเทศ	(Trade	Finance)	นอกจากนี	้ 
ยงัมสีนิเชือ่อิสระชพีเพ่ือการแพทย์	 ส�าหรบัลกูค้าทีอ่ยูใ่นกลุม่
วชิาชพีทางการแพทย์	น�าไปใช้ลงทนุในการก่อสร้าง	ขยายสถาน
ประกอบการ	 จัดหาอุปกรณ์	 เครือ่งเวชภณัฑ์	 และค่าใช้จ่าย 
อืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วข้องกบัทางการแพทย์	 เพือ่รองรับธุรกจิบรกิาร 
ด้านสขุภาพทีม่แีนวโน้มเตบิโต	

 	 •	 สินเชื่อธุรกิจภาครัฐ 
		 	 ส�าหรบัหน่วยงาน/องค์กร	 และบคุลากรของภาครฐั

และรัฐวิสาหกิจ	 ซึ่งเป็นอีกฐานลูกค้าส�าคัญของธนาคาร	
รวมถึงกลุ ่มชุมชนต่างๆ	 โดยมีสินเชื่อท่ีหลากหลาย 
อาทิ	 สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.)	 สินเชื่อสถานธนานุเคราะห์	 สินเชื่อช่วยเหลือ 
สถานประกอบการในเขตพัฒนาพิ เศษเฉพาะกิจ 
5 	 จั ง ห วั ด ช ายแดนภาค ใต ้ 	 สิ น เ ชื่ อ ส วั ส ดิ ก า ร
ข้าราชการ	 ซ่ึงประกอบด้วย	 สินเชื่อธนวัฎ	 สินเชื่อ
อเนกประสงค์	 และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	 สินเชื่อกองทุน
หมู ่บ้าน	 และสินเชื่อ	 KTB	Micro	 Bank	 เพื่อการค้า	 
ให้แก่ผู้ค้ารายย่อยที่ประกอบอาชีพค้าขายแต่ขาดแคลน 
เงินทุน	 ในปี	 2556	 สินเชื่อส่วนใหญ่ยังเป็นสินเชื่อ
ที่ให ้กับลูกค้าองค์กรภาครัฐ	 ทั้งหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจ	 อาทิ	 สินเชื่อโครงการปรับปรุงทาง
รถไฟระยะที่	 5	 โครงการรถไฟฟ้าสายสีน�้าเงิน	 (ช่วง
หัวล�าโพง-บางแค	 และช่วงบางซื่อ-ท ่าพระ)	 และ
โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว	 (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)	
โครงการบริหารจัดการน�้ าและสร ้ างอนาคตของ
ประเทศ	 โครงการสินเชื่อเพื่อส ่งเสริมการจ ้างงาน 
เพื่อบรรเทาผลกระทบท่ีมีต่อสถานประกอบการจากการ
ปรับค่าแรงขั้นต�่า	เป็นต้น	

		 •	 สินเชื่อสาขาต่างประเทศ	
		 	 ส�าหรบัหน่วยงานราชการไทย	ผูป้ระกอบการไทย	

และกลุม่ทนุต่างชาต	ิทัง้ภาครฐัและเอกชน	โดยให้บรกิารผ่าน
สาขาต่างประเทศ	และส�านักงานผูแ้ทน	ซึง่ประกอบด้วย	สนิเชือ่
ธรุกจิ	(Commercial	Loan)	สนิเชือ่โครงการขนาดใหญ่		(Project 
Finance)	 และสินเชือ่ธรุกจิต่างประเทศ	(Trade	Finance)	 
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ในปี	2556	เพือ่รองรบัการก้าวสูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน	(AEC)	 ธนาคารมุ่งเน้นธรุกจิทีล่งทนุใน
ประเทศเพือ่นบ้าน	และมผีลการด�าเนนิงานด	ีหรอื
ธุรกิจที่เป็นโครงการของรัฐบาลและมีรายได้ที่
แน่นอน

		 •	 สินเชื่อสถาบันการเงิน	
		 	 เป็นบรกิารสนิเชือ่ทีใ่ห้กบัลกูค้ากลุม่

สถาบันการเงิน	 ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งในธุรกรรม
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ	 โดยกลุม่
ลกูค้าทีส่�าคญั	 ได้แก่	 สถาบนัการเงนิต่างประเทศ	
สาขาและบริษัทในเครือของสถาบันการเงิน 
ต่างประเทศทีท่�าธุรกจิในประเทศไทย	รวมทัง้สถาบนั
การเงนิในประเทศ	สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ	ธรุกจิ
หลักทรัพย์	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	
ธรุกจิประกนั	ธรุกจิลสีซิง่	โดยธนาคารจะวเิคราะห์	
ประเมินความเสี่ยงและก�าหนดวงเงินรองรับ 
ความเสี่ยงเพ่ือรองรับการท�าธุรกรรม	 รวมทั้ง
การก�าหนดวงเงนิสนิเชือ่ให้แก่กลุม่ลกูค้าสถาบนั
การเงิน	 ตลอดจนควบคุมและติดตามการท�า
ธุรกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มลูกค้าสถาบันการเงิน 
ให้อยู ่ภายในกรอบนโยบายของความเสี่ยงที่
ธนาคารยอมรบัได้	 นอกจากนี	้ ธนาคารยงัพัฒนา
ผลติภณัฑ์เพ่ือสนองความต้องการของลกูค้ากลุม่
สถาบนัการเงนิ	 อาทิ	 บริการ	Settlement	Bank	
ส�าหรบัช�าระราคาหลกัทรัพย์และตราสารอนพุนัธ์
ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์	 และบริษัทตัวแทน 
ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ	 บจ.	 ส�านัก 
หักบญัช	ี(ประเทศไทย)	(TCH)	

		 •	 สินเชื่อส�าหรับลูกค้าบุคคล 
		 	 ประกอบด้วย	1)	 สินเชื่อเพ่ือที่อยู่

อาศยั	และสนิเชือ่อุปโภคบรโิภคโดยมทีีอ่ยูอ่าศยัเป็น 
หลกัประกนั	หรอื	“Home	For	Cash”	2)	ผลติภณัฑ์
สนิเชือ่บคุคล	 ได้แก่	สนิเชือ่กรงุไทยธนวฏั	สนิเชือ่ 
โครงการเงินกู ้อเนกประสงค์	 สินเชื่อกรุงไทย	 
Protect	Your	Life	เพ่ือช�าระค่าเบีย้ประกนัชวีติ	สนิเชือ่ 
เพือ่การศกึษาในประเทศและต่างประเทศ	 สนิเชือ่ 
กรงุไทยใส่ใจคณุ	(KTB	Care	For	You)	 เพือ่เป็น 
ค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของลกูค้า	 

ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร	 เพียงแค่มี 
หลกัทรพัย์ค�า้ประกัน	สินเชือ่กรุงไทย	3	สบาย	เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของ
ลกูค้า	 ไม่ต้องมบีญัชเีงนิเดอืนผ่านธนาคาร	 และ 
ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค�้าประกัน	 และ 
ช�าระคนืก่ีคร้ังก็ได้ภายใน	1	เดอืน	

  2.2 ผลติภณัฑ์และบรกิารทีไ่ม่ใช่สนิเชือ่ 
   • บรกิารทางการเงนิ	 รบัฝากเงนิ 

ทุกประเภท	 ทั้งออมทรัพย์	 กระแสรายวัน	 
ฝากประจ�า	 และปลอดภาษีจากลูกค้าทั่วไป	 
ทัง้บคุคลธรรมดา	 นติบิคุคล	 หน่วยงานราชการ
รฐัวสิาหกจิ	 และสถาบันการเงนิ	 ผ่านสาขาและ 
ช่องทางต่างๆ	 อาท	ิ เครือ่ง	ATM	ADM	 เครือ่ง
ปรับสมุดอัตโนมัติ	 Internet	Banking	Mobile	
Banking	และ	KTB	netbank	ในปี	2556	ธนาคาร 
ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างหลากหลาย 
ทัง้ระยะเวลาและอตัราดอกเบีย้	 เพ่ือเป็นทางเลือก 
ในการออมเงินแก่ลูกค้า	 ได้แก่	 เงินฝากในช่วง
เทศกาลพเิศษ	 อาท	ิ เงนิฝากประจ�า	KTB	 อัง่เปา	 
8	 เดอืน	 เงนิฝากประจ�า	KTB	Birthday	47	 เดอืน	 
เงนิฝากส�าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม	อาท	ิเงนิฝากถึงใจ 
วยัเกษียณ	2013	60	 เดอืน	 เงนิฝากประจ�า	KTB			
Precious	Plus	Invite	7	 เดอืน	และเงนิฝากประจ�า	 
KTB	Precious	Plus	6	เดอืน	และ	12	เดอืน	ส�าหรับกลุ่ม
ลกูค้า	KTB	Precious	Plus	และลูกค้า	KTB	Precious 
เงินฝากร่วมกับผลิตภัณฑ์บริษัทในเครือ	 อาทิ	 
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เงินฝากประจ�าดอกดีศรีสยาม	99	 วัน	 ส�าหรับ 
ผู้ที่ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์	10EC	3D	 
ของ	บมจ.	กรงุไทย-แอกซ่า	ประกันชวิีต	เงนิฝาก 
ประจ�า	KTB	Forever	Smile	3	 เดอืน	 ส�าหรับผูถื้อ
บตัรเครดติ	 และบัตรสนิเชือ่พร้อมใช้ของ	 บมจ.
บตัรกรุงไทยทีมี่ยอดใช้จ่ายหรือยอดคงค้างสินเชือ่ 
พร้อมใช้	และแลกคะแนนสะสม	Forever	Reward	
เพือ่รบัสทิธฝิากเงนิได้	10	เท่าของคะแนนทีแ่ลก	เงนิ
ฝากพเิศษส�าหรบังานมหกรรมการเงนิและการลงทนุ 
ได้แก่	เงนิฝากประจ�าล้านนาโบนสั	3	เดอืน	ส�าหรับ
งาน	Money	Expo	 เชยีงใหม่	 และเงนิฝากประจ�า 
Top	in	the	City	ส�าหรบังาน	SET	in	the	City	กรงุเทพฯ 
เงินฝากพิเศษอ่ืนๆ	 เช่น	 เงินฝากประจ�า	KTB	 
Summer	Smiles	9	เดอืน,	เงนิฝากประจ�าดอก...สวย 
18	 เดอืน,	 เงนิฝากประจ�าจัดเต็ม	4	 เดอืน	 และ	 
29	เดอืน,	เงนิฝากประจ�าจดัหนกั	8	เดอืน	14	เดอืน	
และ	37	 เดอืน,	 เงนิฝากประจ�า	KTB	 มแีต่ให้	10	
เดอืน	และ	25	เดอืน,	เงนิฝากประจ�าตามใจ	อัตรา
ดอกเบีย้พเิศษ	 เงนิฝาก	KTB	netbank	 เช่น	 เงนิ
ฝาก	KTB	Birthday	@	netbank	47	เดอืนในโอกาส 
ครบรอบวนัเปิดด�าเนนิการของธนาคาร,	 เงนิฝาก
ประจ�าจดัหนกั	@	netbank	8	เดอืน	14	เดอืน	และ	
37	เดอืน,	เงนิฝากประจ�า	KTB	มแีต่ให้	@	netbank	
10	เดอืน	และ	25	เดอืน,	เงนิฝาก	Net	Flexible	Fixed	
อัตราดอกเบ้ียพิเศษ	 และเงินฝากประจ�าเท่ากัน 
ทกุเดอืน	KTB	ZERO	TAX	EXTRA

   • บริการจัดการทางการเงิน 
ธนาคารมุ่งเน้นการบริหารและจดัการด้านการเงนิ
แบบครบวงจร	ทัง้ด้านรบั-จ่ายเงนิ	การบรหิารสภาพ
คล่องทางบญัช	ี และการบริหารข้อมลูทางการเงนิ	
หรือบริหารบญัชธีนาคารอย่างมปีระสทิธภิาพผ่าน
ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีท่นัสมยั	สะดวก	และปลอดภยั	
ให้กับลูกค้ากลุ่มราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 สหกรณ์ 
ออมทรพัย์	 สถาบนัการเงนิ	 ธรุกจิเอกชนรายใหญ่ 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก	 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการทางการเงิน	 เพิ่ม
ความคุ้มค่า	 รวดเร็ว	 ลดเวลาการท�างาน	 และ
ลดค่าใช้จ ่ายในการบริหาร	 โดยผลิตภัณฑ์

และบริการที่โดดเด่นในปี	 2556	 อาทิ	 KTB	 
e-Financing	 เป็นบรกิารทางการเงนิทีเ่ชือ่มโยง
ข้อมูลกับทุกกลุ่มลูกค้าได้อย่างครบวงจร	 เพื่อ
รองรับบริการสินเชื่อส�าหรับผู้ขาย	 (Suppliers) 
และผู้ซื้อ	(Dealers)	KTB	e-Withholding	Tax	
เป ็นบริการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร	 ซึ่งเป็นตัวแทน
ในการหักภาษี	 ณ	 ที่จ่าย	 และย่ืนแบบแสดง	
รายการเสยีภาษฯี	 เพือ่น�าส่งให้กบักรมสรรพากร
เพยีงจดุเดยีว	(One	Stop	Service)	 บรกิาร	TG	 
e-Ticket	Direct	 ส�าหรบัตวัแทนจ�าหน่ายตัว๋ภายใน
ประเทศของ	บมจ.	การบนิไทย	บริการ	Asian	Pay 
Gateway	 หรอืบรกิารโอนเงนิไปยงักลุม่ประเทศ	
AEC	 ผ่านช่องทางสาขาและเครื่อง	ATM	 ของ
ธนาคาร	 และได้พัฒนาบริการ	KTB	Liquidity	 
Management	System	(Cash	Pooling)	เป็นบริการ
บริหารสภาพคล่อง	โดยเพ่ิมในส่วนการออกรายงาน
กู้ยมืเงนิของกลุ่มกิจการ	 และระบบบรหิารจดัการ
อตัรากู้ยมื	 และเงือ่นไขการโอนเงนิแบบครบวงจร	
เพ่ือรองรับรูปแบบเงือ่นไขการโอน	ทัง้ตามรอบเวลา	
และแบบกู้ยมือตัโนมติัระหว่างกันแบบ	Real	Time	
รวมถึงพัฒนาระบบ	KTB	Corporate	Online	 เพ่ือ
ให้รองรับการให้บริการทุก	Platform

   • บริการการค้าระหว่างประเทศ 
ให้บริการกลุ่มลูกค้าน�าเข้าและส่งออก	 โดยมี 
ผ ลิ ตภัณฑ ์ แ ล ะบ ริ ก า ร ด ้ า น ก า รน� า เ ข ้ า	 
การส ่ งออก	 และด ้านหนั ง สือค�้ าประกัน 
ต่างประเทศ	 ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบั 
การจัดเตรียมเอกสารการค้า	 กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง	 อัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น	 โดยมีระบบ	IT	 ที่ทันสมัยระดับ
มาตรฐานสากล	 มีระบบรับรองคุณภาพและ 
รับประกันระยะเวลาในการให้บริการ	 (SLA) 
ให้บริการลูกค้าแบบรวมศูนย์	 (Hub-Spoke) 
อย่างเต็มรูปแบบ	 เพ่ือสามารถเข้าถึงลูกค้าได้
อย่างรวดเรว็และมปีระสิทธภิาพมากทีส่ดุ	และขยาย 
ช่องทางการให้บริการด้านการค้าต่างประเทศ 
ด้วยระบบ	KTB	Trade	Online	เพิม่ข้ึนนอกเหนอืจาก 

เงินฝากประจ�า
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เดือน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การให้บริการผ่านศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ	 
22	 แห่ง	 เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายในการ
ท�าธุรกรรม	 และสนับสนนุการด�าเนนิธรุกจิ
ของลกูค้า	 และจากการให้ความส�าคญักบั 
การบริหารความมั่นคงปลอดภัยระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ	 ท�าให้ธนาคารกรุงไทย 
เป็นธนาคารแห่งแรกทีไ่ด้รับประกาศนียบตัร
รบัรองมาตรฐาน	ISO	27001	ส�าหรับระบบ	
Trade	Finance	System	(TFS)

  	 •	 บริการเงินโอนระหว่าง
ประเทศ	 ส�าหรบักลุม่ลกูค้าบคุคลธรรมดา	
นิติบุคคล	 ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	 โดยให้ 
บริการโอนเงนิต่างประเทศขาเข้า	(Inward	 
Remittance)	 การโอนเงินต่างประเทศ 
ขาออก	(Outward	Remittance)	 ตาม
วัตถุประสงค์ของลูกค้า	 เช่น	 โอนเงินให้
บุตรหลานที่ศึกษาอยู ่ ในต ่างประเทศ	 
โอนเงนิช�าระค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ดอกเบีย้เงนิกู ้
และค่าสินค้า	 เป็นต้น	 บริการโอนเงิน 
เข้า-ออก	ทาง	SWIFT,	Internet	(e-Payment), 
KTB	Online	 Remittance	 Services, 
KTB	Corporate	Online	Remittance	 
Serv ices	 และบริการแจ ้ง	 Advice	 

การโอนเงิน เข ้ า -ออกทาง	 e-Ma i l	 
(e-Advice)	 และบรกิารการแจ้งยนืยนัการ
เข้าบัญชีให้กับลูกค้าหลังจากที่ธนาคาร
ได้น�าเงินเข้าบัญชีแล้ว	(Confirm	Credit	 
Advice)

   •	 ผลิตภัณฑ์ธุรกิจบริหารเงนิ 
ส�าหรับกลุ ่มลูกค ้าเอกชน	 หน่วยงาน
ราชการรัฐวิสาหกิจ	 และสถาบันการเงิน 
โดยธนาคารมีกระบวนการวิเคราะห  ์
ความเหมาะสมของลูกค้าก่อนเสนอขาย
ธุรกรรมด้านอนุพันธ์ทางการเงิน	(Client	
Suitability)	 ตามข้อก�าหนดของ	 ธปท.	 เพ่ือ
ให้แน่ใจว่าธุรกรรมอนุพันธ์ที่ธนาคารเสนอ 
มีความเหมาะสมกับความต้องการของ
ลกูค้า	 และลูกค้ามคีวามเข้าใจธรุกรรมและ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งผลิตภัณฑ์และ
บริการประกอบด้วยการซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศทนัทแีละล่วงหน้า	 อนพุนัธ์ทาง 
การเงินเพ่ือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตรา
แลกเปลี่ยนและด้านอัตราดอกเบี้ยท้ัง 
ระยะสัน้และระยะยาว	เช่น	ธรุกรรม	Currency	
Option,	ธรุกรรม	Forward	Rate	Agreement	
(FRA),	ธรุกรรม	Interest	Rate	Swap	(IRS),	

ธรุกรรม	Cross	Currency	Interest	Rate	
Swap	(CIRS),	ธรุกรรม	Interest	Rate	Option	
(Cap,	Floor)	รวมถึงให้ค�าปรึกษาทางการเงนิ 
ให้กับลูกค้าและเสนออนุพันธ์ทางการเงิน
ทีเ่หมาะสมแก่ลกูค้าแต่ละราย	 และบรกิาร
ด้านตั๋วแลกเงิน	 เป็นต้น	 นอกจากน้ัน	
ธนาคารมผีลติภณัฑ์เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์	 (Commodity 
Hedging)	 ส�าหรับลูกค ้าที่ท� าธุ ร กิจ
ที่เกี่ยวข้องกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์และ
เพิ่มช่องทางการให้บริการซื้อขายเงินตรา 
ต่างประเทศผ่านอินเตอร์เน็ต	(KTB	eFX)	
เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามคล่องตวัในการบรหิาร 
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น

   •	 บริการธุ ร กิจปริ วรรต  
ธนาคารให้บริการและให้ค�าปรึกษาด้าน 
ปรวิรรตเงนิตราครอบคลมุทกุวตัถปุระสงค์
ตามความต้องการของลกูค้า	 ทัง้ด้านธรุกจิ	 
การลงทนุ	 การท�างาน	 การศึกษา	 และการ
ท่องเทีย่ว	 ซึง่ให้บริการทีส่�านกังานใหญ่และ
สาขา	 โดยบริการที่ส�าคัญ	 อาทิ	 บริการ 
รับซือ้-ขายธนบตัรต่างประเทศสกุลเงนิต่างๆ	
จ�านวน	36	 สกุลเงิน	 บริการขายดราฟต ์



58

ต่างประเทศ	 สกุลเงินต่างๆ	 บริการรับซื้อ- 
เรยีกเกบ็ตัว๋เงนิต่างประเทศ	 บริการบญัชเีงนิฝาก 
ต่างประเทศ	 โดยให้บริการเปิดบัญชีเงินฝาก 
เงินตราต่างประเทศรวม	11	 สกลุเงนิ	 บริการโอน
เงินด่วนระหว่างประเทศผ่านระบบ	SMT	(Sigue	
Money	Transfer)	และ	XM	(Xpress	Money	Transfer)	
นอกจากนี	้ยงัมีบรกิารพเิศษด้านอืน่ๆ	ได้แก่	บรกิาร
สัง่ซือ้เงนิตราต่างประเทศทาง	KTB	Online	 และ	 
Hot	Line	โทรศพัท์	หมายเลข		0-2208-4888-9	ตลอด	
7	วนั	พร้อมส่งมอบให้ลูกค้านอกสถานที	่บรกิารให้ 
ค�าปรกึษา	 แนะน�าธุรกรรมทางการเงนิทีเ่หมาะสม 
กบัผูท่ี้ต้องเดนิทางไปต่างประเทศ

   • ผลิตภัณฑ์ธุรกิจวาณิชธนกิจ 
บริการด้านจัดจ�าหน่ายและรับประกันการจัด
จ�าหน่ายตราสารหนี	้(Arranging	และ	Underwriting) 
ให้กับลูกค้าภาคเอกชน	 และหน่วยงานภาครัฐ	 
ที่มีความประสงค์ระดมทุนด้วยการออกตราสาร
หนี้	 โดยธนาคารจะท�าหน้าที่เป็นผู้ให้ค�าปรึกษา
และเป็นสื่อกลางระหว่างผู ้ต ้องการเงินทุน	 
(ผูอ้อกตราสารหนีห้รอืผูร้ะดมทนุ)	 และนกัลงทุน
ท่ีต้องการลงทนุ	 โดยธนาคารอาจเสนอเข้าเป็นผู ้
รับประกันการจัดจ�าหน่ายตราสารหน้ีแต่เพียง 
ผูเ้ดยีว	หรอืเป็นผูด้�าเนนิการจดัหาสถาบนัการเงินอืน่
ท่ีสนใจเข้าร่วมกับธนาคารในการจัดจ�าหน่าย	 เพือ่
ให้การจัดจ�าหน่ายตราสารหนีบ้รรลวุตัถปุระสงค์
ของผูอ้อกตราสารหน้ี	 ไม่ว่าจะเป็นการจดัจ�าหน่าย
ในวงจ�ากัดให้กับนักลงทุนสถาบันและ/หรือ	 
นกัลงทนุรายใหญ่	(Private	Placement)	หรอืการ
จ�าหน่ายให้กบันกัลงทุนรายย่อย	(Public	Offering) 
ผ่านเครอืข่ายสาขาของธนาคาร	ซึง่สามารถกระจาย
หลกัทรัพย์ไปสูน่กัลงทุนรายย่อยได้อย่างกว้างขวาง 
โดยธนาคารได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนบัสนนุและอ�านวยความสะดวก
ในการจองซื้อผ่านสาขาของธนาคารทั่วประเทศ	
นอกจากนั้น	 งานธรุกิจวาณิชธนกิจของธนาคาร
เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นที่ปรึกษาทาง 
การเงนิให้แก่ลกูค้า	 อาท	ิ จดัโครงสร้างทางการเงนิ 
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่กิจการ	 การจัดหาเงินทุน	 

การจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื	 รวมถงึการแนะน�า	 
แผนงานที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมทาง
เศรษฐกจิและธุรกจิ	 ทัง้นี	้ งานส�าคัญในปี	2556	
อาทิ	 การเป็นที่ปรึกษาในการจัดหาเงินทุนเพื่อ
สร้างโรงงานฟีนอล	2	 ให้แก่	 บริษัท	 พีทที	ี ฟีนอล	
จ�ากดั	 ซึง่เป็นบรษิทัในเครอื	 ปตท.	 การเป็นผูจ้ดั
จ�าหน่ายและรบัประกันการจดัจ�าหน่ายตราสารหนี ้
ภาคเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือระหว่าง	BB+	 ถึง	 
AAA	ทัง้ในรปูของสกุลเงนิบาทและสกุลเงนิดอลลาร์ 
สรอ.	 ทั้งตราสารระยะสั้นและระยะยาว	 ให้แก่ 
ผู้ออกตราสารหนี้ที่เป็นบริษัทในประเทศรวม
มากกว่า	40	 ธรุกรรม	 อาท	ิ หุน้กู้ของ	 บมจ.	 ซพีี 
ออลล์	 บมจ.	 ปูนซีเมนต์ไทย	 บมจ.	 ดั๊บเบิ้ลเอ 
(1991)	 บมจ.	 ทางด่วนกรงุเทพ	 บมจ.	 แสนสิร	ิ 
บมจ.	โนเบลิ	ดเีวลลอปเมนท์	บมจ.	เจริญโภคภณัฑ์
อาหาร	 บมจ.	 ทรคูอร์ปอเรชัน่	 และ	 บมจ.	 บตัร 
กรงุไทย	 เป็นต้น	และทีส่�าคัญ	ธนาคารได้ร่วมเป็น
ผู้จัดการการจดัจ�าหน่ายหุน้กูท่ี้ช�าระดอกเบีย้หุน้กู้
เพยีงคร้ังเดยีวในวันครบก�าหนดไถ่ถอนหุน้กู้	 หรอื	
“Zero	Coupon	Bond”	ของ	บมจ.	ปตท	และยงั
เป็นผู้จัดการการจดัจ�าหน่ายแต่เพียงรายเดยีวของ
หุน้กูส้กลุเงนิดอลลาร์	 สรอ.	 ของ	 บมจ.	 บ้านป ู
ส�าหรับจัดจ�าหน่ายในประเทศ	 ซึง่นบัเป็นครัง้แรก
ของวงการตลาดตราสารหน้ีไทยทีม่กีารออกหุ้นกู ้
ในลกัษณะดงักล่าว	 นอกจากนี	้ ธนาคารยงัเป็น 
ผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายพันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตรา
ดอกเบีย้แปรผนัตามการเปล่ียนแปลงของเงนิเฟ้อ	
(Inflation-Linked	Bond:	 ILB)	 รุ่นอายุ	15	 ปี	
ของกระทรวงการคลัง	 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น 
อย่างดจีากทัง้นกัลงทนุในประเทศและต่างประเทศ	

   • บรกิารธนบดธีนกิจ	 หรอืบรกิาร
ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล	 ส�าหรับลูกค้าที่มี
สนิทรัพย์ลงทนุตัง้แต่	1	 ถงึ	10	 ล้านบาท	(KTB	
Precious)	 และลูกค้าทีม่สิีนทรพัย์ลงทนุมากกว่า	
10	ล้านบาท	(KTB	Precious	Plus)	โดยให้ค�าปรึกษา 
แนะน�าด้านการออมการลงทุนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า	 ผ่าน	Wealth	Manager 
ซึง่มีประสบการณ์สงูและผ่านการอบรมหลกัสตูร
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วางแผนการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	ซึง่ให้บริการใน	3	ลักษณะ	ได้แก่	
บรกิารวางแผนการเงนิ	(Financial	Planning)	
บริการตรวจสขุภาพทางการเงนิ	(Financial	
Health	Check-Up)	 และบรกิารจดัพอร์ต 
การลงทุน	 (Asset	Allocation)	 ลูกค้า
สามารถใช้บรกิารวางแผนการเงนิด้วยตนเอง 
ทางเว็บไซต์	www.wm.ktb.co.th	 และ
ธนาคารได้เปิด	KTB	Precious	Corner	17	แห่ง 
ทั้งในกรุงเทพฯ	 และจังหวัดหัวเมืองใหญ	่
เพื่ออ�านวยความสะดวกส�าหรับลูกค้าที ่
ต้องการค�าปรึกษาแนะน�าการลงทุนอย่าง
ครบวงจร	 นอกจากนี้	 ธนาคารได้ร่วมมือ 
กบับรษิทั	บตัรกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ออก
บตัรเครดิต	KTC-KTB	Precious	Plus	Visa	
Infinite	 ส�าหรับลกูค้า	KTB	Precious	Plus	 
โดยเฉพาะ	 เพื่อผนวกเอกสิทธิ์ทางการเงิน
จาก	KTB	Precious	Plus	 และสิทธปิระโยชน์ 
ระดบัไฮเอนด์	จากบตัรเครดติ	Visa	Infinite	ซึง่
จะท�าให้ลกูค้าได้รบัความสะดวกสบายและได้
รบัประโยชน์ทีค่รอบคลุมทกุด้านมากขึน้	เช่น	 
สทิธกิารใช้	VIP	Lounge	(Priority	Pass)	ณ	
สนามบนิทัว่โลกกว่า	600	แห่ง	ประกนัอบุตัเิหตุ
ระหว่างการเดนิทาง	วงเงนิสูงสุด	40	ล้านบาท 
บริการ	Meet	&	Assist	 หรอืทางลัดพเิศษ 
ผ่านช่องพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืง	เป็นต้น

   •	 บริ ก า รด ้ านบั ต รของ
ธนาคาร	ปัจจบุนัแบ่งเป็น	4	ประเภท	ประกอบด้วย 
    • บรกิารด้านบัตรเอทีเอม็ 
(KTB	ATM)	 เพือ่อ�านวยความสะดวกในการ
เบกิถอนเงนิสด	ซึง่ม	ี4	ประเภท	ได้แก่	บตัร
เอทเีอ็ม	เคทบีี	คลาสสิก	(KTB	ATM	Classic)	
บตัรเอทเีอ็ม	เคทบีี	โกลด์	(KTB	ATM	Gold)	
บัตรเอทีเอ็ม	 สถาบัน/องค์กร	(KTB	 IPAC	
ATM)	 และบัตรเอทีเอ็มส�าหรับนิติบุคคล	
(Corporate	ATM)

  	 	 •	 บัตรกรุงไทยเดบิต 
(KTB	DEBIT)	 เป็นบตัรเดบติหรอืบตัรเงนิสด

ที่ใช้เป็นส่ือกลางในการช�าระค่าสินค้า	 
และ/หรอืบรกิาร	 โดยธนาคารเป็นพันธมติร 
กับผู ้ให้บริการด้านบัตรชั้นน�า	 2	 แห่ง	
คอื	VISA	International	 และ	UnionPay 
	International	ซึง่แบ่งออกเป็น	1)	บตัรทีอ่อก 
ร่วมกับ	VISA	International	ได้แก่	KTB	Shop	
Smart	Card	ประเภททัว่ไป	ส�าหรับซือ้สินค้า
ตามร้านค้าทีม่เีคร่ืองหมาย	VISA	KTB	Shop	
Smart	Card	ประเภท	Co-Brand	 เป็นบตัร
เดบติทีร่่วมกับ	บมจ.	ทพิยประกันภยั	ส�าหรับ
ลูกค้าทีต้่องการความคุ้มครองด้านประกันภยั
และประกันชวิีต	KTB	Invest	Smart	Card	ได้แก่	
บตัรกองทนุน�า้มนั	(KTB	Oil	Fund	Card)	และ
บตัรลงทนุทองค�า	(KTB	Gold	Invest	Card)	
KTB	Life	Smart	Card	ประกอบด้วย	KTB-MRT	
Card	และ	KTB-MCOT	Entertainment	Card	
KTB	e-Money	Card	ประกอบด้วย	KTB	Teen	
Card,	KTB	Gift	Card,	KTB	e-Money	Football	
Fanclub	Card	และ	Pattaya	Tourist	Card	 
2)	บตัรทีอ่อกร่วมกบั	UnionPay	International	
ได้แก่	KTB	UnionPay	Debit	Card	และ	KTB	
UnionPay	Debit	Gold

    •	 บรกิารด้านบตัรเครดติ
เพือ่ธรุกจิ ประเภทบตัรฟลทีการ์ด	 ส�าหรบั
หน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และนติิบคุคล	
เพือ่ใช้ช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร	 ณ	 สถานี
บรกิารน�า้มนั	 ปตท.	 และ/หรอืสถานบีรกิาร
น�า้มนับางจากทัว่ประเทศ	เพือ่เพิม่สภาพคล่อง
ให้หน่วยงานดังกล่าว	โดยมรีะยะเวลาช�าระเงนิ 
ได้สูงสุดถึง	55	 วัน	 นอกจากน้ี	 ธนาคาร
ได้ออกบตัรเครดติพลงังาน	NGV	 ส�าหรบั 
ผูป้ระกอบอาชพีรถรบัจ้างขนส่งสาธารณะทีใ่ช้
ก๊าซ	NGV	เป็นเชือ้เพลิง	เพ่ือใช้ช�าระค่าก๊าซ	
NGV	ณ	สถานบีริการก๊าซ	NGV	ปตท.	ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ	และบตัรเครดติพลังงาน	ส�าหรับ
ผูข้บัขีร่ถจกัรยานยนต์สาธารณะ	เพ่ือใช้ช�าระ
ค่าน�า้มนัในกลุ่มแก๊สโซฮอล์	ณ	สถานบีริการ
น�า้มนั	ปตท.	ทีเ่ข้าร่วมโครงการ
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    •	 บริการด้านร้านค้า
สมาชกิรบับัตร	(Acquiring)	 เป็นบรกิารเปิด
ร้านค้าสมาชกิรบับตัรเครดติ/เดบติ	VISA/	
MASTER	CARD	 ต่างธนาคาร	 บตัร	ATM	
ธนาคารกรงุไทย	 และบตัร	KTB	VISA	Debit	
Card	:	KTB	VDB	ธนาคารกรงุไทย	เพือ่ช�าระ
ค่าสินค้า/บริการ	 ด้วยเครื่อง	Electronic	
data	capture	(EDC)	ส�าหรบัร้านค้าสมาชกิ 
รบับัตรหน่วยงานราชการ	 รฐัวสิาหกจิ	 และ
เอกชน

   •	 บรกิารธนาคารอเิลก็ทรอนกิส์ 
เพื่อเป็นช่องทางในการท�าธุรกรรมทาง 
การเงินของลูกค ้ากลุ ่มคนรุ ่นใหม่โดย 
มุ่งเน้นความสะดวกรวดเร็ว	 ประกอบด้วย 
1)	บรกิาร	KTB	netbank	ทีล่กูค้าสามารถท�า
ธรุกรรมทางการเงนิ	ผ่านอปุกรณ์		Computer, 
Tablet	 และ	Smart	Phone	 โดยในปี	2556 
ธนาคารได ้รวมบริการ	 KTB	 Onl ine 
และบริการ	KTB	Netbank	 เข้าด้วยกัน 
เพื่อสามารถให้บริการ	 Internet	Banking 
ได้อย ่างครอบคลุม	 โดยมี	 Function 
การใช้งานทีห่ลากหลาย	 อาท	ิ การเรยีกด ู

ข ้อ มูล บัญชีและรายการ เค ล่ือนไหว 
ของตนเอง	 เปิดบญัชพีร้อมท�าการฝากเงนิ
บัญชีเงินฝากประจ�า	Net	Fixed	 โอนเงิน	 
ช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร	ช�าระเงนิกู้	ซือ้ขาย
กองทนุ	บลจ.	กรงุไทย	ตรวจสอบสถานะเชค็ 
อายัดเช็ค	 สั่งซ้ือธนบัตร	 ตรวจสอบข้อ
มูลเครดิตบูโร	 เป็นต้น	 ซึ่งลูกค้าสามารถ 
ท�าธรุกรรมด้วยตนเอง	หรอืในรปูแบบ		VDO		Call 
กบัเจ้าหน้าที	่Net	Officer	(Talk	to	net	Officer) 
ของธนาคาร	2)	 บรกิารทีเ่ครือ่ง	ATM/ADM	
และเคร่ือง	Update	Passbook	 เปิดให้
บรกิารตลอด	24	 ชัว่โมงทกุวนั	 ซึง่นอกจาก
บริการฝาก	 ถอน	 โอนเงินตามปกติแล้ว	 
ยังสามารถเติมเงิน	 (Top	Up)	 บัตร	KTB	 
E-Money		Card	/บตัร	Easy	Pass	การถอน 
เงนิสดโดยใช้รหสั	(E-Cheque)	 โดยไม่ต้อง
ใช้บตัร	 การฝากเงนิสดข้ามธนาคาร	 รวม
ถึงการสมัครใช้บริการต่างๆ	 เช่น	 สมัคร
ใช้บริการ	KTB	Online	 สมัครใช้บริการ	
SMS	Alert	 สมัครบรกิารหกับญัชอีตัโนมตัิ	 
ขอข้อมูลเครดิต	 หรอืขอรายการเคล่ือนไหว
ทางบัญชีแบบย่อ	 (mini	 Statement)	

เป็นต้น	และบริการเสริมพิเศษ	อาท	ิบริการ
แปลงค่าสกุลเงินให้กับลูกค้าผู ้ ถือบัตร 
ต่างประเทศ	 เพือ่ยนืยนัอตัราแลกเงนิก่อน 
การถอนเงนิ 3)	บริการ	Krungthai	Telebank	
“1551”	 ให้บรกิารทางการเงนิผ่านโทรศัพท์
ชนดิกดปุม่	 ตลอด	24	 ชัว่โมงทกุวัน	 ได้แก่	
บริการช�าระค่าสินค้าและบริการช�าระหนี ้
เงนิกู้	เติมเงนิ	(Top	Up)	บตัร	KTB	E-Money	
Card	 เรยีกดขู้อมลูยอดเงนิคงเหลือในบญัชี	
รายการเคล่ือนไหวทางบัญช	ีการเรียกดบูญัชี
เงนิกู	้ การช�าระค่าลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 และการ
สมคัรใช้บริการ	SMS	Alert	การอายดับตัรผ่าน
ระบบอัตโนมติั	บริการอายดัสมดุบญัช	ี และ
ยงัมบีรกิารเสรมิอืน่ๆ	 อาท	ิ บรกิารด้านเชค็ 
การขอเอกสารหลักฐานทางการเงินผ่าน
เคร่ืองโทรสาร	SMS	E-Mail	และการสอบถาม
ข้อมลูธนาคาร	 เช่น	 อตัราดอกเบีย้	 อตัรา 
แลกเปล่ียน	เป็นต้น	
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2.3 ผลติภณัฑ์และบรกิารของบรษิทัในเครอื 

ทีเ่สนอขายผ่านธนาคาร

  •	 บริการเช่าซื้อและลีสซิ่ง	 โดย	 บจ. 
กรุงไทยธุรกจิลสีซิง่	 ให้บรกิาร	4	 ประเภท	 ได้แก่	 
เช่าซือ้รถยนต์	(Hire	Purchase)	ประกอบด้วย	เช่าซือ้
รถยนต์ใหม่	สนิเชือ่รถยนต์ใช้แล้ว	 และสนิเชือ่มรีถ 
มเีงนิ	(Car	Convenience	Cash)	 เช่าซือ้สนิค้า
อุปโภค	(Consumer	Finance)	 เช่าแบบลีสซิ่ง	 
(Financial	Lease)	เช่าลสีซิง่รถยนต์แบบด�าเนนิการ	
(Auto	Maintenance	Lease)

  • บริการจัดการกองทุน	 โดย	 บมจ.
หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย	(KTAM)	 ให้
บริการจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน	
องค์กร	 และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่	 ภายใต้ 
ใบอนญุาตบรหิารกองทนุรวม	 กองทนุส่วนบุคคล
และกองทนุส�ารองเลีย้งชพี	โดยเน้นการจดัจ�าหน่าย
ผลติภณัฑ์กองทุนรวมประเภทต่างๆ	เช่น	กองทนุรวม 
ที่มีก�าหนดระยะเวลา	 กองทุนรวมต่างประเทศ	 
รวมถงึกองทนุรวมเพือ่การเลีย้งชพี	(RMF)	 กองทนุ
รวมหุน้ระยะยาว	(LTF)	 เป็นต้น	 โดยธนาคารเป็น 
ผูส้นบัสนนุการขายและรบัซือ้คนืหน่วยลงทนุ	

  • บริการนายหน้าค้าหลักทรัพย์ โดย	
บล.	 เคท	ี ซมีโิก้	 ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์	 ได้แก่	
กจิการนายหน้าซือ้ขายหลกัทรพัย์	การค้าหลกัทรพัย์ 
และตราสารอนุพันธ์	 ที่ปรึกษาทางการเงินและ 
การลงทุน	 การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์	 ตัวแทน 
ซื้อขายสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า	 และการจัดการ
กองทุน	 โดยมีสาขาให ้บริการครอบคลุม
ท่ัวประเทศ	 จ�านวน	19	 สาขา	 ประกอบด้วย 
เ ซ็ นทรั ล เ วิ ลด ์ , 	 พหลโยธิ น , 	 เพ ลินจิต ,	 
สินธร,	 วิภาวดี,	 อาคารศรีวรจักร,	 ปิ่นเกล้า,	
บางแค,	ฉะเชงิเทรา,	ชลบรุ,ี	พทัยา,	นครราชสมีา,	
ปากช่อง,	 ขอนแก่น,	 เชียงใหม่,	 นครปฐม,	
พิษณุโลก	 ภูเก็ต	 และหาดใหญ่	 นอกจากนี้	 
ยังเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในการซื้อขาย 
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์	 ผ ่านระบบ
อนิเตอร์เนต็	ภายใต้โครงการ	KTZMICO	Cyber	&	
Mini	Branch	ผ่านสาขาธนาคาร	ส�านกันานาเหนอื

  • บริการประกันชีวิตและประกัน
วนิาศภยั	ธนาคารด�าเนนิธรุกิจนายหน้าประกันชีวิต 
และประกนัวินาศภยั	 ผ่านบริษัทในเครือ	3	 บรษัิท 
ได้แก่	บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชวิีต	น�าเสนอ 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต	 และ	 บมจ.	 กรุงไทย
พานิชประกันภัย	 บมจ.	 ทิพยประกันภัย	 
น�าเสนอผลิตภณัฑ์ประกนัวินาศภยั	 โดยธนาคาร
น�าเสนอผลิตภณัฑ์ดงักล่าวผ่านช่องทางจัดจ�าหน่าย	
ต่างๆ	 ของธนาคาร	 เช่น	 สาขา	 ส�านกังานธรุกิจ	
หน่วยงานในสายงานธุรกิจขนาดใหญ่	 สายงาน
ธรุกจิภาครฐั	 รวมทัง้ช่องทางการขายผ่านโทรศพัท์	
(Outbound)

  •	 บริการด้านบัตรเครดิตและสินเชื่อ 
บุคคล	 โดย	 บมจ.	 บัตรกรุงไทย	 ซึ่งแบ่งธุรกิจ
ออกเป็น	3	 กลุ่มหลัก	 ได้แก่	 บตัรเครดติ	(Credit	
Card	Business)	 สินเช่ือบคุคล	(Personal	Loan	
Business)	 ภายใต้ชื่อ	 “KTC	Cash	 และ	KTC	
Cash	Revolve”	 และสินเชื่อเจ้าของกิจการ	
(Self-Employed	Loan)	ภายใต้ชือ่	“KTC	Million” 
โดยอาศยัเครอืข่ายสาขาทัว่ประเทศเป็นผูแ้นะน�า 
ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับ 
ฐานลกูค้าของธนาคาร

  • บริการที่ปรึกษาทางการเงิน	 โดย	 
บจ.	 กรุงไทย	 แอดไวซ์เซอรี	่ ให้บรกิารทีป่รกึษา
ทางการเงนิแก่ลกูค้า	ทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	
สนบัสนนุธนาคารและหน่วยงานอืน่ๆ	 ทีเ่กีย่วข้อง 
ในการขยายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน	 เช่น	 
การเสนอ	Alternative	Investment	 ผ่านกองทนุที่
บริหารและจดัการโดย	 บมจ.	 หลกัทรพัย์จดัการ 
กองทนุกรุงไทย	(KTAM)	 ร่วมมอืกับธนาคารในการ
สร้างธรุกรรมในรูปแบบใหม่เสนอต่อลูกค้า	 ร่วมมอื
กบัสายงานปรับโครงสร้างหนี	้ในการลด	NPL	และ
สร้าง	Fee	Base	Income	 จากการท�าหน้าทีเ่ป็น 
ทีป่รกึษาในการปรับโครงสร้างหน้ี	



62

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ปี 2556 
ยังเติบโตดี ท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง



63

รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

3.  การตลาด และการแข่งขนั
3.1 ภาว ะตลาดแล ะการแข ่ งขั น 

ของธนาคารพาณิชย์ในปี 2556

		 ผลการด�าเนินงานของธนาคาร
พาณชิย์	 ในปี	2556	 ยงัคงเตบิโตในเกณฑ์ดี 
แม้จะชะลอลงจากปีก่อน	 เนื่องจากต้อง
เผชิญความท้าทายที่หลากหลาย	 อาทิ	 
ภาวะเศรษฐกจิไทยทีเ่ตบิโตต�า่กว่าทีห่ลายฝ่าย 
คาดไว้		จากการลงทนุและการบริโภคทีช่ะลอตวั 
ลงค่อนข้างมาก	 การส่งออกทียั่งหดตวัตาม
การฟ้ืนตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไปของเศรษฐกจิ
โลก	อกีทัง้ปัญหาทางการเมอืง	ปัญหาอุทกภยั 
ในหลายจังหวัด	 ตลอดจนปัญหาหน้ีภาค
ครัวเรือนที่ เร ่งตัวและมีแนวโน้มสูงขึ้น	
ท่ามกลางการแข่งขันและความผันผวน 
ในตลาดการเงนิไทย	อย่างไรกด็	ี การด�าเนนิ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ยังคงเติบโต 
ในเกณฑ์ดี	 เนื่องจากมีการขยายตัวของ
เศรษฐกิจในชุมชนเมืองในต่างจังหวัด	 
(Urbanization	Trend)	 การลงทนุเพือ่รองรบั
โอกาสทางธรุกจิในตลาด	AEC	รวมทัง้แรงส่ง 
จากมาตรการรถยนต์คันแรกที่ยังต่อเนื่อง 
มาถงึครึง่แรกของปี		2556	ส่งผลให้ความต้องการ 
สินเชื่อและปริมาณธุรกรรมทางการเงิน 
โดยรวมยงัอยูใ่นเกณฑ์ด	ีนอกจากนี	้ธนาคาร
พาณิชย์มีการเตรียมพร้อมปรับตัวตาม 
การเปลี่ยนแปลง	 ปรับเปลี่ยนกระบวน 
การท�างานให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	พร้อม
เดนิหน้ารกุตลาดทีมี่ศกัยภาพอย่างเหมาะสม 
ควบคู่กับใช้กลไกบริหารความเสี่ยงที่มี 
ประสิทธิผลและทันสถานการณ์	 ท�าให้ 
ผลประกอบการธนาคารพาณชิย์		(จดทะเบยีน
ในประเทศ)	 ยงัคงเตบิโตต่อเนือ่งจากปีก่อน	
ดงันี้

  •	 สินเชื่อ	(หลังหักรายได้รอตัด
บัญช)ี	เพิม่ขึน้ร้อยละ	10.58	ส่วนใหญ่จากการ
ขยายสนิเชือ่	SMEs	 สนิเชือ่ในต่างจงัหวดัทีม่ี
การลงทนุรองรบั	AEC	และสนิเชือ่ส่วนบคุคล 

จากการเร่งส่งมอบรถยนต์ตามโครงการ 
รถคนัแรก

  • เงนิฝาก	 เพิม่ขึน้ร้อยละ	9.72	
จากการแข่งขันออกแคมเปญเงินฝากใหม่ 
ทีด่งึดดูใจลกูค้าอย่างต่อเนือ่ง		

  •	 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ	 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ	12.70	อย่างไรกต็าม	จากแรงกดดนัของ
การแข่งขนัด้านเงนิฝากทีใ่ห้อตัราดอกเบีย้สูง 
สวนกระแสการปรับลดอัตราดอกเบีย้นโยบาย	
ท�าให้ต้นทนุทางการเงนิ	(Funding	Cost)	สงูขึน้ 
ส่งผลให้อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 
ต่อสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกิดรายได้	(Net	Interest	
Margin:	NIM)	ลดลงเลก็น้อยเป็นร้อยละ	2.798

  • รายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้	 เพิม่ขึน้
โดดเด่นมากถึงร้อยละ	21.09	 จากรายได ้
ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร	 และก�าไรจากเงนิ
ลงทุน	 โดยเฉพาะก�าไรพิเศษจากการครบ
ก�าหนดกองทนุวายภุกัษ์		

  • ก�าไรสทุธ ิยงัคงขยายตวัเพิม่ขึน้
ถึงร้อยละ	25.09	ส่งผลให้		ROA	และ	ROE	เพ่ิม
ขึน้เป็นร้อยละ	1.44	และ	15.04	ตามล�าดบั	

  • NPLs	(net) แม้จะเพ่ิมขึน้ร้อยละ	
10.41	ตามทศิทางภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ	
แต่สนิเชือ่ทีข่ยายตวัด	ีท�าให้สดัส่วน	net	NPLs/
Loan	ทรงตัวทีร่ะดบัร้อยละ	1.10	

  • ส�ารองค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ต่อสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ (Coverage	ratio)	 
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	140.62	ท�าสถิติสูงสุด
ใหม่	 ทัง้นี	้ เพือ่ให้พร้อมรองรบัความผนัผวน 
ทีอ่าจจะเกิดขึน้ในอนาคต	

  • เงนิกองทนุรวม	 เพิม่ขึน้ร้อยละ 
7.33	 แต่ด้วยสินทรัพย์เสี่ยงที่โน้มสูงขึ้น	 
ประกอบกับการด�ารงเงนิกองทนุตามหลักเกณฑ์	 
Basel	III	ตั้งแต่ปี	2556	เป็นต้นไป	ส่งผลให้		 
BIS	Ratio	ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	15.48	และ

25.09
%

ระบบธนาคารพาณิชย์

ก�าไรสุทธิ

หมายเหตุ	:	วิเคราะห์จากงบการเงินเฉพาะธนาคาร
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ในจ�านวนนี้เป็น	Tier	1	Ratio	ร้อยละ	11.89	 
ซึง่ยงัคงสงูกว่าเกณฑ์ขัน้ต�า่ทีร้่อยละ	8.5	และ
ร้อยละ	6.0	ตามล�าดบั	อยูม่าก	

		 การแข่งขนัในปี	2556	 รุนแรงมาก	
ทัง้ในส่วนของธุรกรรมเงนิฝาก	 สนิเชือ่	 และ
ธุรกรรมอื่น	 ซึ่งการแข่งขันที่เกิดขึ้นนั้น	 
ไม่เพียงเฉพาะในกลุ่มธนาคารด้วยกันเอง 
หากแต่ต้องแข่งขนักบักลุม่ธนาคารเฉพาะกจิ	
ธนาคารต่างประเทศ	และธรุกจิท่ีไม่ใช่ธนาคาร	 
ท้ังตลาดหุน้	 กองทนุรวม	 และประกนัชวีติ	 
ตลอดจนกลุ ่มธุรกิจทั่วไปที่มีฐานลูกค้า 
ขนาดใหญ่	เช่น	ธุรกิจค้าปลีก	ทีเ่ริม่ขยายธรุกจิ 
เข้ามาเป็นตัวกลางในการช�าระเงิน	 ธุรกิจ
ประกันภัย	 และธุรกิจบัตรเครดิตมากขึ้น	 
โดยการแข่งขันท่ีรุนแรงสามารถสะท้อน 
ได้จากการแข่งขันออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก 
ท่ีดเุดอืดทัง้เงนิฝากทีก่�าหนดจ�านวนวนัฝาก 
ได้เอง	 เงนิฝากอตัราดอกเบีย้สงู	สวนกระแส 
การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย	 อาทิ	
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สูงถึง 

ร้อยละ	3.75	 การให้วงเงนิสินเชือ่	SME	 ถึง 
200%	 ของมูลค่าหลักประกัน	 การยืด 
ระยะเวลาผ่อนช�าระหนีเ้ช่าซือ้นานถึง	84	งวด	
จากเดมิ	60	งวด	การท�า	Promotion	บตัรเครดติ 
ตลอดทัง้ปีไม่เน้นเฉพาะเทศกาลเหมอืนเดมิ	
การเร่งเปิดสาขา	 และ	ATM	 โดยเฉพาะ 
ในภูมิภาค	 การพัฒนารูปแบบช่องทาง 
บน	Digital	Banking	 ให้มากขึน้	 เพ่ือช่วงชงิ 
ลกูค้าคนรุน่ใหม่	 การโฆษณาและท�ารายการ	
Edutainment	Reality	 ให้ความรูท้างธรุกิจ
และการเงินผ่านสื่อทีวีมากขึ้น	 การอบรม
สมัมนาเพือ่สนบัสนนุด้านการเรียนรู้ด้านธรุกิจ
และการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�าธุรกิจ 
ของลกูค้า	 การให้ความส�าคญักลยทุธ์สร้าง
แบรนด์	 การให้บริการที่โดนใจ	 สะดวก	
และรวดเร็ว	 รวมไปถึงการให้บริการแบบ	 
Real	 time	 ด้วยการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	 
เข้ามาช่วย	 การให้บรกิาร	WiFi	 ฟรทีกุสาขา	
การจัดแคมเปญลุ้นรับรถยนต์และทองค�า	 
การให้บรกิารสินเชือ่รถยนต์ผ่านร้านสะดวกซือ้ 

ทัว่ประเทศ	ตลอด	24	ชัว่โมง	การให้บริการ	
Retail	 Insurance	 และรับช�าระค่าสินค้า 
และบริการ	โดย	Modern	Trade	การโอนเงนิ 
จากโทรศัพท์มือถือไปยังธนาคารและ
สถาบนัการเงนิและช�าระค่าสนิค้าและบรกิาร	 
โดยค่ายมอืถือ	

3.2 แนวโน้มภาวะธรุกิจและการแข่งขนั

ของธนาคารพาณชิย์ในปี 2557

	 	 ผลการด�าเนนิงานโดยรวมของกลุม่
ธนาคารพาณิชย์ในปี		2557	คาดว่าจะยงัขยายตวั 
ต่อเนือ่งจากปี	2556	 โดยยงัมคีวามโดดเด่น
เรือ่งความมัน่คง	 ฐานะเงนิกองทนุแขง็แกร่ง	
และคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ดี	 โดย
ปัจจยัขบัเคล่ือนหลักมาจากภาคการส่งออก
ทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ
โลกและค่าเงินบาทที่มีทิศทางอ่อนค่าลง	 
ซึง่จะช่วยหนนุความต้องการสนิเชือ่เพือ่การ 
ส่งออกและรายได้ทีม่ใิช่ดอกเบีย้จากธรุกรรม
การค้าระหว่างประเทศให้เติบโต	 อีกทั้ง	 
การลงทนุภาคเอกชนเพ่ือรองรบั	AEC	 และ
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ปริมาณการค้าชายแดนที่ยังมีโอกาสขยายตัว 
ประกอบกบั	Urbanization	Trend	 จะเป็นโอกาส 
ให้ธนาคารพาณชิย์ขยายเครือข่ายสาขา/ธรุกรรม 
การเงนิไปยังต่างจังหวดั	 เพือ่สร้างรายได้ให้มาก
ขึน้	 นอกจากนี	้ ธนาคารพาณชิย์ยงัเดนิหน้าพฒันา
ศกัยภาพและการด�าเนนิงานทัง้ในด้านผลิตภัณฑ์ 
และบริการ	 บุคลากร	 และกระบวนการท�างาน	 
รวมทัง้การขยายบทบาทไปยงัอาเซยีนมากขึน้รองรบั 
การเปิด	AEC	ในปี	2558	เพือ่รกัษาความสามารถ 
ในการแข่งขนัในระยะยาว	 พร้อมปรบักระบวนยทุธ์
เน้นเติบโตอย่างระมดัระวงั	 ท�าให้ผลประกอบการ 
โดยรวมจะยังขยายตัวต่อเนื่อง	 แต่ไม่โดดเด่น 
เหมอืน	1-2	 ปีท่ีผ่านมา	 เนือ่งจากปัจจยัภายใน
ประเทศด้านเศรษฐกจิทีอ่าจชะลอตวัต่อเน่ืองจาก 
ปี	2556	 ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของ 
สินเชื่อ	 และคุณภาพสินเชื่อและปัจจัยภายนอก 
ประเทศจากการทยอยปรบัลดขนาดมาตรการ	QE 
ของสหรฐัฯ	 รวมถึงการปฏบิตัติามกฎระเบยีบของ
ทางการ		

		 ส�าหรบัการแข่งขนัในปี	2557	ยงัคงเข้มข้น	
จากปัจจยัต่างๆ	ดงันี้	

  •	 การรุกตลาดของสถาบันการเงิน 
ต่างชาต	ิ โดยการเข้ามาถอืหุน้	 ควบรวมกจิการ	 
และตัง้ส�านกังานตวัแทนหลายราย	โดยเฉพาะ	ญีปุ่น่	
มาเลเซยี	สงิคโปร์	และจนี	

  • การเปิด	AEC	ในปี	2558	จะส่งผลให้ 
การแข่งขนัในภมูภิาครนุแรงขึน้	 โดยเฉพาะจงัหวดั
หัวเมอืงใหญ่และตามตะเข็บชายแดน	 โดยธนาคาร 
ที่มีศักยภาพและปรับตั วได ้จะ มี โอกาสที่ 
จะเพิม่สดัส่วนรายได้จากต่างประเทศ	

  • การแข่งขันในกลุ่มลูกค้ารายย่อย	 
โดยเฉพาะกลุ ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจ�า	 และ 
กลุม่ลกูค้าคนรุน่ใหม่ทีน่ยิมความสะดวก	 รวดเร็ว	
เทคโนโลยีและความทันสมัย	 รวมทั้งลูกค้าเพื่อ 
การส่งออก	จะรนุแรงกว่ากลุม่อืน่	เนือ่งจากเป็นกลุม่
ทีม่คีวามเสีย่งต�า่กว่า	และเพิม่โอกาสทีจ่ะเพิม่รายได้
ค่าธรรมเนียมโดยเฉพาะ	Bancassurance	 เพราะ
ไทยม	ีInsurance	Penetration	 ในระดบัต�า่มาก 

เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียของภูมิภาคเอเชีย	 อีกทั้ง 
ยงัมแีรงจงูใจด้านภาษีด้วย		

 3.3 ศักยภาพในการแข่งขนัของธนาคาร

		 ศกัยภาพการแข่งขนัของธนาคารกรงุไทย
ยงัคงอยูใ่นระดบัแถวหน้าของระบบธนาคารพาณชิย์	
สะท้อนจาก	

  • ส่วนแบ่งการตลาดทีอ่ยูใ่นอนัดับต้นๆ
ทัง้ในด้านสนิทรพัย์		สนิเชือ่	เงนิฝาก	และจ�านวนสาขา 
    • มีช่องทางให้บริการที่หลากหลาย
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ ่ม	 
โดยมสีาขาในประเทศ	1,161	สาขา	โดยเฉพาะสาขา
ในภมูภิาคทีสู่งสุดในระบบ	 ถึง	874	แห่ง	มเีคร่ือง	
ATM,	ADM	และ	Update	passbook	รวม	10,791	
เครือ่ง	และมสีาขาต่างประเทศ	8	แห่ง	และส�านกังาน
ตวัแทน	1	แห่ง	มรีถให้บริการ	(KTB	on	the	move)	 
88	คนั	อกีทัง้ยงัมช่ีองทางบริการ	online	ทีใ่ห้บริการ
แก่ลกูค้าได้ทกุที	่ ทกุเวลา	 ตลอด	24	 ชัว่โมง	 เช่น	
บรกิาร	KTB	Netbank,	KTB	Corporate	Online,	KTB	 
Online@Moblie	 และ	KTB	e-Open	Account	 
เป็นต้น		

  • มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
รวมทั้งการให้บริการที่เป็นเลิศ	 เพ่ือตอบโจทย ์
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มและน�าไปสู่การ 
เป็นธนาคารทีห่น่ึงในใจของลูกค้า	 อาท	ิ บรกิาร	 
KTB	 Trade	Online	 ที่มีความสะดวกสบาย 
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ลกูค้าสามารถท�าธรุกรรมได้ตลอด	24	ชัว่โมง	 
และมัน่ใจในความปลอดภัยด้วยการรับรอง 
มาตรฐาน	ISO	27001	 จาก	UKAS	(United 
Kingdom	Accreditation	Service)	 บรกิาร	
Pay/Receive	With	Mobile	By	KTB	netbank 
ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการนวัตกรรม	
และบริการ	 KTB	 E-withholding	 Tax 
ได้รบัรางวลัชนะเลิศโครงการขบัเคล่ือนธรุกจิ	 
จาก	Thailand	ICT	Excellence	Awards	2012		 
โดยเฉพาะธุรกรรมต่างประเทศได้รับรางวลั
จากต่างประเทศถงึ	4	รางวลั	

  • มพัีนธมติรและเครือข่ายธรุกจิ 
ทีแ่ขง็แกร่ง	สามารถให้บรกิารทางการเงนิและ
เข้าถงึลูกค้าอย่างหลากหลายและครบวงจร	
ท้ังลกูค้าธรุกจิขนาดใหญ่	ลกูค้า	SME	ลกูค้า
บุคคล	 และลกูค้าสถาบนั	 ครอบคลมุบรกิาร
ท่ีหลากหลาย	 อาท	ิ บรกิารด้านประกนัชวีติ	
ประกนัวนิาศภยั	 บรกิารจดัการกองทุนรวม	
บรกิารด้านลสิซิง่	บรกิารด้านการลงทนุ	และ
บรกิารด้านบตัรเครดติ		

  • เป็นผู้น�าตลาดในด้านต่างๆ	 
ท้ังการริเริ่มบริการใหม่ๆ	 ที่สร้างโอกาส 
ในการเพิ่มรายได้และเป็นผู ้น�าในการ 
ลดค่าธรรมเนียมเพ่ือสร้างความสมัพันธ์อนัดี
กบัลกูค้า	อาท	ิ รเิริม่ให้บรกิารรบัค�าขอตรวจ
เครดติบโูร	ผ่าน	KTB	Online	นอกเหนอืจากท่ี
ผ่านสาขา	เครือ่ง	ATM	และ	KTB	Online@Mobile 
บริการรับช�าระเงินสมทบกองทุนประกัน
สังคม	 และบริการรับช�าระค่าตั๋วเครื่องบิน 
ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารโดยไม่ต้องมบีญัชแีละ 
ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม	 ลดค่าธรรมเนียม
โอนเงนิต่างประเทศเพือ่การศึกษา	8	สกลุเงนิ	 
และค่าธรรมเนียมโอนเงินข้ามเขตภายใน
ธนาคารเดยีวกนั		

  • มีกิจกรรมการตลาดที่หลาก

หลาย	 รวมทัง้การอบรมสัมมนาทีส่ร้างสีสัน
และเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	
โครงการ	KTB	ทอง	Free	เวอร์	แจกทองให้กับ
ลกูค้าทีท่�าธรุกรรมกบัธนาคารผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์และลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิต	
โครงการ	 กดตู้	KTB	 ลุ้นฟรี	MINI	 เป็นร้อย	 
โดยมรีางวลัใหญ่เป็นรถยนต์	MINI	ONE	1.6		
งานสมัมนา	“รกุ	รู	้สู้	ส�าเร็จ...หมากเดด็	SME”	
และโครงการพฒันาธรุกจิลกูค้า	SME	 ทีจ่ดั 
ต่อเนือ่งมาแล้ว	9	รุน่	

  •	 ธนาคารมีความมั่นคงสูงจาก 
การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ	
จนได ้ รับรางวัลชนะเ ลิศการบริหาร 
ความเสีย่งด้านปฎบัิตกิาร	 ประจ�าปี	2555	
หรือ	Achievement	in	Operational	Risk	
Management	Award	for	2012	จากวารสาร	
The	Asian	Banker

ด ้วยศักยภาพดังกล ่าว	 ส ่งผลให ้ 

ผลประกอบการของธนาคารกรุงไทยและ 
บริษัทย่อยในปี	 2556	 สูงกว่าเป้าหมาย 
หลายด้านและโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัด	 
โดยเฉพาะก�าไรสุทธิที่สูงท�าสถิติใหม ่ 
และเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ	45.21	 จากส้ินป ี
2555	 เงินให้สินเชื่อและเงินฝากเติบโต 
ในอัตราสูงเป็นตัวเลข	2	 หลัก	 โดยเงิน 
ให้สนิเชือ่	(หลงัหกัรายได้รอตัดบญัช)ี	 เพิม่ขึน้ 
ร้อยละ	11.83	 เงนิฝากเพ่ิมขึน้ร้อยละ	13.01	 
จากสิน้ปี	2555	 อกีทัง้รายได้ดอกเบีย้สทุธิ	 
และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 
ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของธนาคารก็เติบโตขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง	 อีกทั้งยังมีความมั่นคง 
และยัง่ยืนจากการด�าเนินงานอย่างมอือาชพี 
ที่มีบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม	 เป็นที่ยอมรับจนได้รับรางวัล
มากมายจากหน่วยงานก�ากับ	 และหน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วข้องทัง้ในและต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
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ตารางเปรียบเทียบ สินทรัพย์ สินเชื่อ เงินฝาก และสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย 
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

  

1.	ธนาคารกรุงเทพ	 2,502,750	 17.66	 1,615,612	 16.96	 1,871,061	 18.25	 1,072	 16.24
2.	ธนาคารกรุงไทย	 2,502,231	 17.66	 1,654,527	 17.37	 1,884,262	 18.37	 1,161	 17.59
3.	ธนาคารไทยพาณิชย์	 2,383,608	 16.82	 1,669,018	 17.52	 1,820,728	 17.76	 1,173	 17.77
4.	ธนาคารกสิกรไทย	 2,092,060	 14.76	 1,380,089	 14.49	 1,532,588	 14.95	 869	 13.16
รวมธนาคารขนาดใหญ่	 9,480,649	 66.90	 6,319,246	 66.34	 7,108,639	 69.33	 4,275	 64.76

1.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 1,074,348	 7.58	 801,552	 8.41	 768,390	 7.49	 610	 9.24
2.	ธนาคารธนชาต	 992,290	 7.00	 728,985	 7.65	 722,262	 7.04	 621	 9.41
3.	ธนาคารทหารไทย	 765,345	 5.40	 467,357	 4.91	 529,663	 5.17	 458	 6.94
รวมธนาคารขนาดกลาง	 2,831,983	 19.98	 1,997,894	 20.97	 2,020,315	 19.70	 1,689	 25.59

1.	ธนาคารยูโอบี	 408,027	 2.88	 248,001	 2.60	 234,868	 2.29	 156	 2.36
2.	ธนาคารทิสโก้	 342,030	 2.42	 275,052	 2.89	 265,547	 2.59	 52	 0.79
3.	ธนาคารซีไอเอ็มบี	ไทย	 278,362	 1.96	 163,751	 1.72	 152,273	 1.48	 165	 2.50
4.	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	(ไทย)	 254,833	 1.80	 99,420	 1.04	 103,361	 1.01	 27	 0.41
5.	ธนาคารเกียรตินาคิน	 234,295	 1.65	 184,720	 1.94	 146,125	 1.42	 87	 1.32
6.	ธนาคารแลนด์	แอนด์	เฮ้าส์	 148,719	 1.05	 102,216	 1.07	 109,948	 1.07	 101	 1.53
7.	ธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	 148,128	 1.05	 102,730	 1.08	 83,735	 0.82	 20	 0.30
8.	ธนาคารไทยเครดิต	เพื่อรายย่อย	 25,912	 0.18	 19,499	 0.21	 21,757	 0.21	 25	 0.38
9.	ธนาคารเมกะ	สากลพาณิชย์	 17,549	 0.13	 13,423	 0.14	 7,965	 0.08	 4	 0.06
รวมธนาคารขนาดเล็ก	 1,857,855	 13.12	 1,208,812	 12.69	 1,125,579	 10.97	 637	 9.65

	 รวมทั้งสิ้น	 14,170,487	 100.00	 9,525,952	 100.00	 10,254,533	 100.00	 6,601	 100.00

ที่มา	:			 	 ธ.พ.	1.1	ธนาคารแห่งประเทศไทย
หมายเหตุ	:		1.	ธพ.ขนาดใหญ่	ได้แก่	ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์มากกว่าร้อยละ	10
		 	 	 2.	ธพ.ขนาดกลาง	ได้แก่	ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์ตั้งแต่ร้อยละ	3	ถึงร้อยละ	10
		 	 	 3.	ธพ.ขนาดเล็ก	ได้แก่	ธนาคารที่มีส่วนแบ่งการตลาดสินทรัพย์น้อยกว่าร้อยละ	3
 

  สินทรัพย์ สินเชื่อ เงินฝาก สาขา
  
  จ�านวน ส่วนแบ่ง จ�านวน ส่วนแบ่ง จ�านวน ส่วนแบ่ง จ�านวน ส่วนแบ่ง  
   ตลาด  ตลาด  ตลาด  ตลาด

  (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)  (ร้อยละ)

ธนาคาร
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*	ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

 • แหล่งที่มาของเงินทุน

 • การให้กู้ยืม

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2555

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลงสินเชื่อและเงินฝากจ�าแนกตามระยะเวลา
ที่เหลือของสัญญา
งบเฉพาะธนาคาร

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินรับฝาก	 	 	 1,883,781	 74.91	 1,666,961	 73.87	 	 13.01
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 	 	 200,989	 7.99	 192,011	 8.51	 	 4.68
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 	 	 133,000	 5.29	 146,636	 6.50	 	 (9.30)
อื่นๆ	 	 	 90,910	 3.61	 68,034	 3.02	 	 33.62
รวมส่วนของเจ้าของ	 	 	 206,090	 8.20	 182,848	 8.10	 	 12.71
	 รวม	 	 	 2,514,770	 100.00	 2,256,490	 100.00	 	 11.45

เงินให้สินเชื่อ
	 -	ไม่เกิน	1	ปี	 	 	 544,648	 31.75	 448,358	 29.14	 	 21.48
	 -	มากกว่า	1	ปี	 	 	 1,171,031	 68.26	 1,090,548	 70.87	 	 7.38
หัก	รายได้รอตัดบัญชี	 	 	 175	 0.01	 220	 0.01	 	 (20.45)
	 รวมเงินให้สินเชื่อ*	 	 	 1,715,504	 100.00	 1,538,686	 100.00	 	 11.49
เงินรับฝาก
	 -	ไม่เกิน	1	ปี	 	 	 1,740,760	 92.38	 1,471,255	 88.24	 	 18.32
	 -	มากกว่า	1	ปี	 	 	 143,502	 7.62	 196,119	 11.76	 	 (26.83)
	 รวมเงินรับฝาก	 	 	 1,884,262	 100.00	 1,667,374	 100.00	 	 13.01

4. แหล่งทีม่าของเงนิทนุ และการให้กูย้มื
	แหล่งเงินทุนที่ส�าคัญของธนาคาร	 ณ	31	 ธันวาคม	2556	 

ประกอบด้วย	 เงินรับฝาก	 ร้อยละ	74.91	 และแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ	
อาทิ	ส่วนของผูถื้อหุน้	ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูย้มื	และการกูย้มื 
ระหว่างธนาคาร	 โดยธนาคารใช้เงินทุนร้อยละ	68.04	 ในการให้

สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)	 ใช้เงินทุนร้อยละ	
9.61	 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
สุทธิ	และใช้เงินทุนร้อยละ	17.84	ในรายการระหว่างธนาคารและ
ตลาดเงินสุทธ ิ

    จ�านวน ร้อยละ  จ�านวน ร้อยละ  ร้อยละ

    จ�านวน ร้อยละ  จ�านวน ร้อยละ  ร้อยละ
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1. วิเคราะห์การด�าเนินงานและฐานะ
ทางการเงิน

1.1 ภาวะ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

ที่มีผลต่อการด�าเนินงาน

  แม้ว่าภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
ธรุกจิในปี 2556 จะสร้างความท้าทายในการด�าเนนิ
ธรุกจิให้กบักลุม่ธนาคารพาณิชย์ แต่ผลการด�าเนนิงาน 
ของธนาคารกรงุไทยยงัคงเตบิโตในเกณฑ์ด ี ดงัท่ี
ได้อธบิายไว้แล้วในสารจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จดัการใหญ่ หน้า 10 และปัจจยัเสีย่ง 
ด้านเศรษฐกจิ หน้า 118 รวมทัง้ศกัยภาพในการ 
แข่งขนัของธนาคารกรงุไทย หน้า 65

1.2 ผลการปฏบิติัตามแผนการด�าเนนิธรุกจิ

  ในปี 2556 ธนาคารด�าเนินงานภายใต ้
วิสัยทัศน ์การเป ็น “ธนาคารแสนสะดวก  
(The Convenience Bank) ทีด่แูลและบริการลูกค้า 
ดีที่สุด” โดยด�าเนินงานตามแผนการด�าเนิน
ธุรกิจ ดังนี้

  1) Sustainable Growth & Quality Profit 
   1.1) ธนาคารมีฐานะทางการเงิน 

และผลการด�าเนินงานด้านเงนิให้สนิเช่ือ เงนิฝาก
และอัตราเพิ่มของรายได้ค่าธรรมเนียมเป็นตาม 
เป้าหมายของธนาคาร ดงันี้

เงินให้สินเชื่อ(1)  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-10   เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.49
เงินฝาก  เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-10   เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.01
รายได้ค่าธรรมเนียม  เพิ่มขึ้นร้อยละ 12-15   เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.39

(1)
หลังหักรายได้รอตัดบัญชี

เป้าหมายของปี 2556 ตัวเลข ณ สิ้นปี 2556

การวิเคราะห์และค�าอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
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   1.2) ออกผลติภัณฑ์และบริการ
ทางการเงนิอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของลกูค้า เช่น ออกผลติภัณฑ์เงนิ
ฝากในโอกาสต่างๆ อย่างสม�า่เสมอ ให้บรกิาร 
KTB Trade Online ส�าหรบัลกูค้าธรุกจิ บรกิาร 
รบัช�าระค่าตัว๋เครือ่งบนินกแอร์ผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคาร บริการรับช�าระค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
บางกอกแอร์เวย์ ผ่าน ATM, KTB Online หรอื 
KTB Online @ Mobile และบรกิารออกหนงัสอื
ค�า้ประกนัทนัใจภายใน 1 วนั เป็นต้น

  2) Government’s Bank of Choice 
   ธนาคารมีสาขาในหน่วยงาน

ราชการ/รฐัวิสาหกิจท้ังสิน้ 90 สาขา เพือ่
อ�านวยความสะดวกในการให้บริการแก ่
หน่วยงานภาครฐั

  3) Expanding to AEC 
   3.1) ให ้บริ การ โอน เ งิ น ไป

ประเทศพม่า (Kanbawzabank) ผ่านเครือ่ง 
ATM ของธนาคารกรงุไทย 

   3.2) ขยายเครือข่ายการให้
บรกิาร ATM Cross Border เพิม่เติม 3 เครอืข่าย 
จากเดมิ 2 เครอืข่าย รวมเป็น 5 เครอืข่าย ใน  
5 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เกาหลีใต้ 
อนิโดนเีซยี ฟิลปิปินส์ และเวยีดนาม โดยให้
บรกิารถอนเงนิสด และสอบถามยอดคงเหลอื 

  ทั้งน้ี ในช่วงครึ่งหลังของปี 2556 
ธนาคารได้ปรบัแผนยุทธศาสตร์ธนาคารและ
ได้เริม่ด�าเนนิโครงการ “KTB Transformation” 
(รายละเอียดตามหัวข้อนโยบายและภาพรวม
การประกอบธรุกจิ หน้า 48)

1.3 ภาพรวมการเปล่ียนแปลงของ

ฐานะทางการเงินและผลการด�าเนินงาน

ของธนาคารเปรยีบเทยีบกับอตุสาหกรรม 

(วเิคราะห์จากงบการเงนิเฉพาะธนาคารเพือ่
ให้สอดคล้องกับค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม  
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยน�าเสนอข้อมูล 
ในลกัษณะงบการเงนิเฉพาะเท่านัน้)

  • สินเชื่อ (หลังหักรายได้รอ 
ตดับญัช)ี เพิม่ขึน้ร้อยละ 11.49 เมือ่เทยีบ
กบัปี 2555 ซึง่สงูกว่าเป้าหมายของธนาคาร 
ทีต่ัง้ไว้ และสงูกว่าค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม 
ทีเ่พิม่ขึน้ร้อยละ 10.58 

  • เงนิฝาก เพิม่ขึน้ร้อยละ 13.01 
โดยเพิม่ขึน้จากเงนิฝากทกุประเภท และสงูกว่า 
ค่าเฉลีย่ในอตุสาหกรรมทีเ่พ่ิมขึน้ร้อยละ 9.72

  • อตัราส่วนรายได้ดอกเบีย้สทุธ ิ
ต่อสินทรพัย์ท่ีก่อให้เกดิรายได้ ลดลงเลก็น้อย
เป็นร้อยละ  2.71 เม่ือเทยีบกับปี 2555 ร้อยละ 2.79 
โดยมทีศิทางเดยีวกบัค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม 
ทีล่ดลงเป็นร้อยละ 2.798

  • ก�าไรสทุธ ิ ยงัคงขยายตวัเพิม่ 
ขึ้นถึงร้อยละ 20.86 เมื่อเทียบกับปี 2555  
ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการขยายตวัของรายได้ 
จากธุรกรรมปกตขิองธนาคาร ถึงแม้ว่าในปี 
2555 ธนาคารมีก�าไรพิเศษจากการโอนเงนิ 
ลงทุนไปยังบริษัทในเครือตามนโยบาย 
การปรับโครงสร้าง การถือหุ้นในบริษัท 
ประกัน ส�าหรับค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.09 

  • ROA เท่ากับร้อยละ 1.30 
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากร้อยละ 1.22 ในปี 
2555 ตามการเพิม่ขึน้ของก�าไรสุทธ ิอย่างไร
กต็าม ธนาคารมี ROA น้อยกว่าค่าเฉลีย่
ในอุตสาหกรรมที่คิดเป็นร้อยละ 1.44  
ด้าน ROE ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.19  
เม่ือเทียบกบัร้อยละ 16.58 ในปี  2555 เนือ่งจาก
ธนาคารมกีารเพิม่ทนุในปี 2555 อย่างไรก็ดี 

ธนาคารม ีROE สงูกว่าค่าเฉลีย่ในอุตสาหกรรม 
ทีคิ่ดเป็นร้อยละ 15.04

  • NPLs (net) ลดลงร้อยละ  
1.64 เม่ือเทียบกับปี 2555 เนื่องจาก
ธนาคารยงัคงมกีารดแูลลกูค้าอย่างใกล้ชดิ 
ขณะทีค่่าเฉลีย่ในอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้ร้อยละ 
10.41 ตามทศิทางภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกจิ 

  • ส�ารองค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
ต่อสินเชือ่ด้อยคุณภาพ (Coverage Ratio) 
เพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งคิดเป็นร้อยละ 110.81 ซึง่ 
อยูใ่นระดบัทีค่รอบคลุมส�าหรบั NPL ทัง้หมด 
ทีม่อียูแ่ล้ว และสูงกว่าปี  2555 ทีเ่ท่ากบัร้อยละ 
92.68 อย่างไรก็ตาม ค่าเฉล่ียในอุตสาหกรรม
คดิเป็นร้อยละ 140.62 ทัง้นี ้ ธนาคารยงัคง 
มีนโยบายที่จะต้ังส�ารองตามปกติเดือนละ  
500 ล้านบาทอย่างต่อเนือ่ง และต้ังส�ารอง
เพิม่เตมิตามท่ีเหน็สมควรเพือ่เพ่ิม Coverage 
Ratio ให้เทยีบเคียงกับอุตสาหกรรม 

  • เงนิกองทนุรวมต่อสนิทรพัย์เสีย่ง 
ลดลงเป็นร้อยละ 14.79 เมือ่เทียบกบัปี 2555  
ทีร้่อยละ 16.38 เนือ่งจากการเร่ิมค�านวณเงนิ
กองทนุตามเกณฑ์ Basel III ในปี 2556 ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ประกอบกับ 
การขยายตัวเป็นอย่างมากของเงนิให้สินเชือ่ 
ทัง้นี ้BIS ratio ของธนาคารต�า่กว่าค่าเฉล่ีย 
ในอุตสาหกรรมเล็กน้อย (ร้อยละ 15.48)

1.4  ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะ

ทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน (วเิคราะห์
การเปล่ียนแปลงท่ีส�าคัญในงบการเงนิรวม) 

 ในปี 2556 ธนาคารและบริษัทย่อย  
ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ 
โดยเฉพาะมาตรฐานการบญัชฉีบบัท่ี 12 เร่ือง 
ภาษีเงินได้ ซึ่งส่งผลต่องบการเงินรวม 
ในปีปัจจุบัน และปีก่อน ดังนี้
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31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

หน่วย : ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น     3,876.02   2,727.93
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น     182.68       143.79 
 สุทธิ     3,693.34     2,584.14 
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง     (1,586.91)   (1,587.28)
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนลดลง    (30.38)   (765.81)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน     -   1.20
ก�าไรสะสม
- ผลกระทบจากเรื่อง ภาษีเงินได้     5,310.63   4,936.03

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ          
ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)     (374.60)   160.58
ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)     374.60   (160.58)

เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ     4.50%  
เงินกองทุนชั้นที่ 1     6.00%  
เงินกองทุนทั้งสิ้น     8.50%  

งบการเงินรวม

อัตราขั้นต�่าของเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง

 นอกจากนี้ ในปี 2556 ธนาคารได้เปล่ียนแปลงการค�านวณ
เงินกองทุนจากหลักเกณฑ์ Basel II เป็น Basel III ซึ่งเป็นไป 
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีการเพิ่มเติมประเภท

 ภาพรวมการด�าเนินงานของธนาคารและบริษัทย่อย
 ในปี 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการด�าเนนิ

งานก่อนภาษเีงินได้ 41,707 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 10,317 ล้านบาท  

ของเงนิกองทนุและก�าหนดขัน้ต�า่ของอตัราเงนิกองทนุต่อสินทรพัย์
ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง ดังนี้

หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 32.87 จากปี 2555 และเมื่อหักภาษีเงินได้
นิติบุคคล จ�านวน 7,778 ล้านบาท ธนาคารมีก�าไรสุทธิ 33,929 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,563 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 45.21
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  • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
   ในปี  2556 ธนาคารและบรษิทัย่อยมรีายได้ดอกเบีย้สุทธ ิ

64,482 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จ�านวน 6,360 ล้านบาท  
(ร้อยละ 10.94) ตามการขยายตวัของสินเชือ่ แต่อตัราผลตอบแทน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้  41,707 31,390  10,317   32.87  
หัก ภาษีเงินได้  7,778 8,024  (246)    (3.07)  
ก�าไรสุทธิ  33,929 23,366  10,563   45.21

รายได้ดอกเบี้ย 111,403 101,798  9,605  9.44
 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  13,224  10,102  3,122  30.90
 - เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อการค้า  190  191  (1)  (0.52)
 - เงินลงทุนในตราสารหนี้  6,596  6,696  (100)  (1.49)
 - เงินให้สินเชื่อ  87,789  83,219  4,570  5.49
 - การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  3,584  1,570  2,014  128.28
 - อื่นๆ  20  20  -   -
หัก ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  46,921  43,676  3,245  7.43
 - เงินรับฝาก  28,809  23,580  5,229  22.18
 - รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,004  4,603  (599)  (13.01)
 - เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก  8,209  7,287  922  12.65
 - ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม  5,894  8,203  (2,309)  (28.15)
 - อื่นๆ  5  3  2  66.67
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  64,482  58,122  6,360  10.94
อัตราผลตอบแทนสุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้
(ร้อยละ)    2.76  2.82

ปี 2556

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2555

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง

จ�านวน

จ�านวน

ร้อยละ

ร้อยละ

สุทธิต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ (Net Interest Margin) ลดลง 
มาอยู ่ที่ร ้อยละ 2.76 จากร้อยละ 2.82 ในปี 2555 ส่วนหนึ่ง 
จากการแข่งขันด้านอัตราดอกเบี้ย
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  •	 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
		 	 ในปี	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 15,712	 ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึน	2,048	 ล้านบาท	 

(ร้อยละ	14.99)	จากปี	2555

  • รายได้จากการด�าเนนิงานอืน่
		 	 ในปี	2556	 ธนาคารและบริษัทย่อยมีรายได้จากการ

ด�าเนินงานอื่น	จ�านวน	14,137	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	4,027	
ล้านบาท	(ร้อยละ	39.83)	ส่วนใหญ่มาจากก�าไรจากเงนิลงทนุ	ทัง้นี้	 
ธนาคารมรีายการพเิศษในไตรมาส	2/2556	คอื	 การรับรู้การขาดทนุสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	 	17,369	 	15,149	 	 2,220	 	14.65
หัก	ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ	 	 1,657	 	 1,485	 	 172	 	11.58
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ	 	15,712	 	13,664	 	 2,048	 	14.99

ปี 2556 ปี 2555

การเปลี่ยนแปลง

ร้อยละจ�านวน

จากเงินลงทุนที่มีการบันทึกด้อยค่าเงินลงทุนบางส่วน	และใน
ไตรมาสที	่4/2556	มกี�าไรจากการครบก�าหนดของกองทนุวายภุกัษ์ 
ที่ธนาคารได้ลงทุนไว้
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  • ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ
		 	 ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ	ในปี		2556	เท่ากบั	

40,313	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4,970	ล้านบาท	(ร้อยละ	14.06)	จากปี 
2555	 ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายบุคลากร	

  • หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า
		 	 ในปี	2556	ธนาคารกันส�ารองหนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ

เพิ่มพิเศษอีก	5,600	 ล้านบาท	 นอกเหนือจากการส�ารองปกติที่	 
500	 ล้านบาทต่อเดือน	 เพื่อให้พร้อมรองรับความผันผวนที่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคต	ส่งผลให้	Coverage	Ratio	เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 
109.47	จากร้อยละ	92.73	ณ	สิ้นปี	2555	อย่างไรก็ตาม	โดยรวม
แล้ว	ในปี	2556	ธนาคารได้กันส�ารองฯ	จ�านวน	12,311	ล้านบาท	
ลดลง	2,852	ล้านบาท	(ร้อยละ	18.81)

อย่างไรก็ตาม	 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้	(Cost-to-Income	
Ratio)	ลดลงจากร้อยละ	44.70	ในปี	2555	เหลือร้อยละ	44.31

  การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ
  • สินทรัพย์
		 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารและบริษัทย่อย 

มีสินทรัพย์รวม	2,514,771	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	258,281	ล้านบาท	
(ร้อยละ	11.45)	จาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555

  • เงนิให้สินเชือ่แก่ลูกหน้ี
		 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ธนาคารและบริษัทย่อย 

มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 (หลังหักรายได้รอตัดบัญชี)	จ�านวน	 
1,711,090	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	180,993	ล้านบาท	(ร้อยละ	11.83)	
จาก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2555	ส่วนใหญ่จากลูกค้าภาคเอกชน 
และลูกค้ารายย่อย	และเป็นสินเชื่อในหมวดอุตสาหกรรมการผลิต
และการพาณิชย์
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เง�นใหสินเช�่อ จำแนกตามประเภทผูกู

หมายเหตุ : *สินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม : สินเชื่อที่ใหแกธุรกิจที่มีจำนวนการจางงาน < 200 คน

     และจำนวนสินทรัพยถาวรไมรวมที่ดิน < 200 ลานบาท

ธุรกิจขนาดใหญ

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม*

รายยอย

อื่นๆ
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   • เงนิลงทนุ
    ณ  วันท่ี  31 ธนัวาคม 2556 มจี�านวน  241,783 ล้านบาท ลดลง 59,257 ล้านบาท (ร้อยละ19.68) จาก ณ วันที ่31 ธนัวาคม  2555 

ส่วนใหญ่เนื่องจากการครบก�าหนดของกองทุนวายุภักษ์ที่ธนาคารได้ลงทุนไว้

   • หนีส้นิ
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน  2,308,680 

ล้านบาท เพิม่ขึน้ 235,038 ล้านบาท (ร้อยละ 11.33) จาก ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2555

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

เงินลงทุนสุทธิ 230,573 95.36  290,586 96.53  (20.65)
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ 11,210 4.64  10,454 3.47  7.23
รวมเงินลงทุนสุทธิ 241,783 100.00  301,040 100.00  (19.68)

หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 202,551 87.85  235,321 80.98  (13.93)
ตราสารหนี้ภาคเอกชน 1,539 0.67  2,617 0.90  (41.19)
ตราสารหนี้ต่างประเทศ 19,935 8.64  13,995 4.82  42.44
ตราสารทุนในความต้องการของตลาด 5,810 2.52  2,259 0.78  157.19
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 2,098 0.91  2,028 0.70  3.45
เงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง 984 0.43  2,451 0.84  (59.85)
อื่นๆ - กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง 0 0  29,474 10.14  (100.00)
บวก (หัก) ค่าเผื่อการปรับมูลค่า (820) (0.36)  2,933 1.01  (127.96)
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า (1,524) (0.66)  (492) (0.17)  209.76
เงินลงทุนสุทธิ 230,573 100.00  290,586 100.00  (20.65)

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลง
ประเภท

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2555

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2556

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน

จ�านวน

เงินลงทุนสุทธิจ�าแนกตามประเภทหลักทรัพย์

   • เงนิรับฝาก
    ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินรับฝาก ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 1,883,781 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216,820  
ล้านบาท (ร้อยละ 13.01) จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
โดยเพิ่มขึ้นจากเงินฝากทุกประเภท 
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   • ส่วนของเจ้าของ
    ส่วนของเจ้าของรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

เท่ากับ 206,090 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23,242 ล้านบาท (ร้อยละ 
12.71) จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ขณะที่ มูลค่าหุ้นทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  เท่ากับ 14.75 บาท ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น
จาก 13.08 บาท ต่อหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

   วเิคราะห์สภาพคล่อง
   สัดส่วนเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได ้

รอตดับญัช)ี ต่อเงนิรบัฝาก ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 ลดลงจากร้อยละ 
91.79  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นร้อยละ 90.83 หากนับรวม
ตั๋วแลกเงินและหุ้นกู้ระยะสั้นเป็นเงินรับฝากประเภทหนึ่ง สัดส่วน

ดังกล่าวจะเท่ากับร้อยละ 88.87 เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2555 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 88.34

  วิเคราะห์ แหล่งทีม่าและใช้ไปของเงนิทนุ
  แหล่งเงนิทนุทีส่�าคัญของธนาคาร ณ วันที ่ 31 ธนัวาคม  2556 

ประกอบด้วย เงินรับฝาก ร้อยละ 74.91 และแหล่งเงินทุนอื่นๆ  
อีกร้อยละ 25.09 อาทิ ส่วนของเจ้าของ ตราสารหนี้ที่ออกและ 
เงินกู้ยืม และการกู้ยืมระหว่างธนาคาร โดยธนาคารใช้เงินทุน 
ร้อยละ 68.04 ในการให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (หลังหักรายได้รอตัด
บัญชี) ใช้เงินทุนร้อยละ 9.61 ในเงินลงทุนสุทธิและเงินลงทุน 
ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ ใช้ร้อยละ 17.84 ในรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ และอื่นๆ อีกร้อยละ 4.51 

เง�นฝาก จำแนกตามประเภทผลิตภัณฑ

จายคืนเมื่อทวงถาม ออมทรัพย จายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา

ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556

5.50%

53.43%

41.07%

5.20%

51.37%

43.43%



78

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส�าคัญ

หมายเหตุ : *ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับและเงินให้สินเชื่อระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

หน่วย : ล้านบาท

เงินให้สินเชื่อ
 - ไม่เกิน 1 ปี 544,648 31.75  448,358 29.14  21.48
   - มากกว่า 1 ปี 1,171,031 68.26  1,090,548 70.87  7.38
หัก รายได้รอตัดบัญชี 175 0.01  220 0.01  (20.45)
รวมเงินให้สินเชื่อ* 1,715,504 100.00  1,538,686 100.00  11.49
เงินรับฝาก
 - ไม่เกิน 1 ปี 1,740,760 92.38  1,471,255 88.24  18.32
    - มากกว่า 1 ปี 143,502 7.62  196,119 11.76  (26.83)
รวมเงินรับฝาก 1,884,262 100.00  1,667,374 100.00  13.01

การเปลี่ยนแปลงสินเชื่อและเงินฝากจ�าแนก
ตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญา

งบเฉพาะธนาคาร

31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556

ร้อยละร้อยละร้อยละจ�านวน จ�านวน

เงินรับฝาก 

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืม 

สวนของเจาของ

อื่นๆ

เงินใหสินเชื่อ (หลังหักรายไดรอตัดบัญชี)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินสุทธิ

เงินลงทุนสุทธิ

อื่นๆ

7.99%

5.29%

8.20%

3.61%

74.91% 68.04%
17.84%

9.61%

4.51%

แหลงที่มาของเง�นทุน แหลงใชไปของเง�นทุน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

  วเิคราะห์คณุภาพสนิทรพัย์
  • สนิเชือ่ด้อยคณุภาพ (NPLs)

   ธนาคารและบริษัทย ่อยมีสินเชื่อด ้อยคุณภาพ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ�านวน 56,458 ล้านบาท ลดลง 3,058 
ล้านบาท (ร้อยละ 5.14) เมือ่เทยีบกบัยอด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
จ�านวน 59,516 ล้านบาท จึงส่งผลให้ธนาคารมีอัตราส่วนเงิน 

ให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพต่อเงนิให้สินเช่ือทัง้สิน้ลดลง จากร้อยละ 3.21  
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2555 เป็นร้อยละ 2.65 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 
ส�าหรับเงนิให้สินเชือ่ด้อยคณุภาพ (สุทธ)ิ ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556  
มจี�านวน 32,222 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.53 ของเงนิให้สินเชือ่ทัง้ส้ิน 

สินเช�่อดอยคุณภาพ สินเช�่อดอยคุณภาพ (สุทธ�)

2555 2556

59,516
ลานบาท

3.21%

1.53%

2555 2556

32,222
ลานบาท

1.76%56,458
ลานบาท

2.65%

32,135
ลานบาท

  เงนิกองทนุตามกฎหมาย
  ตัง้แต่ วันท่ี 1 มกราคม 2556 ธนาคารได้น�าหลกัเกณฑ์ Basel III 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยมาบังคับใช้ โดย  
ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมีเงนิกองทนุดงัรายละเอียดในตาราง 

หน่วย : ล้านบาท

เงนิกองทนุชัน้ที ่1 ทีเ่ป็นส่วนของเจ้าของ 180,823 9.66 4.50 - -
เงินกองทุนชั้นที่ 1 190,396 10.17 6.00 164,709 10.21  15.60
เงินกองทุนชั้นที่ 2 86,300   99,619   (13.37)
รวมเงินกองทุน 276,696 14.79 8.50 264,328 16.38  4.68
สินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตามความเสี่ยง 1,871,376   1,613,459   15.99

31 ธ.ค. 255531 ธ.ค. 2556

หลักเกณฑ์ Basel III

งบเฉพาะธนาคาร

หลักเกณฑ์ Basel II

ร้อยละจ�านวนจ�านวน

เพิ่ม/ลด
(2556/2555)

อัตราเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง 

(ร้อยละ)

อัตราขั้นต�่า
ที่ ธปท.ก�าหนด

(ร้อยละ)

อัตราเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง  

(ร้อยละ)

ด้านล่าง ซึง่สูงกว่าอตัราขัน้ต�า่ทีก่�าหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารจงึมฐีานะเงนิกองทนุทีแ่ขง็แกร่ง และสามารถขยายธรุกิจ 
ได้ตามแผนที่วางไว้ 
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การเกษตรและเหมืองแร

อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและการกอสราง

การสาธารณูปโภคและการบริการ

สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

อื่นๆ

สินเช�่อดอยคุณภาพจำแนกตาม
      ประเภทธุรกิจ

ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556

2.21%

42.79%

23.96%

21.26%

6.54%
3.24% 2.15%

43.25%

22.24%

17.01%

8.61%
6.74%

ธันวาคม 2555 ธันวาคม 2556

92.89%

3.23%
0.45%
1.00%
2.43%

93.17%

3.53%
0.61%
0.65%
2.04%

เง�นใหสินเช�่อ จำแนกตามการจัดชั้น

ปกติ

กลาวถึงเปนพิเศษ

ต่ำกวามาตรฐาน

สงสัย

สงสัยจะสูญ
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

หน่วย : ล้านบาท

ประมาณการหน้ีสนิ 
 โครงการผลประโยชน์พนกังาน    10,415   9,285 
 ผลขาดทนุของลูกหนีด้้อยคณุภาพท่ีโอนไปให้กบั บสท.   3,461   3,461 
 ภาระผกูพนัทีอ่าจเกดิจากคดีทีธ่นาคารถกูฟ้องเป็นจ�าเลย    447   511 
 ภาระผกูพนัอืน่    23   30 
    รวม    14,346   13,287 
ภาระนอกงบดลุ
 การรบัอาวลัตัว๋เงนิ    4,716   3,385 
 การค�า้ประกนัการกู้ยืมเงนิ    12,195   16,036 
 เลต็เตอร์ออฟเครดติ    48,688   36,637 
 ภาระผกูพนัอืน่
 -  วงเงนิเบกิเกนิบัญชทีีลู่กค้ายังไม่ได้ถอน    141,087   139,197 
 -  การค�า้ประกนัอืน่    134,635   118,031 
 -  อืน่ๆ    984   2,451 
    รวม    342,305   315,737 

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

  ประมาณการหนีส้นิ และการบรหิารจดัการภาระนอกงบดลุ 
  ธนาคารมรีายการประมาณการหนีส้นิ และภาระนอกงบดลุ ตามรายละเอียดดงันี้

   • การปรบัปรงุโครงสร้างหนี้
หน่วย : ล้านบาท

การรบัโอนสนิทรพัย์   20 3,080 39  783
การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขการช�าระหนี ้   1,021 15,003 1,571  15,884
วธิปีรบัโครงสร้างหนีใ้นหลายลกัษณะ    5,999 12,578 6,109  19,037
 รวม   7,040 30,661 7,719  35,704

งบการเงินเฉพาะธนาคาร
จ�านวนราย จ�านวนราย

ราคาตามบัญชีก่อน
ปรับโครงสร้างหนี้

ราคาตามบัญชีก่อน
ปรับโครงสร้างหนี้

31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

   • ทรัพย์สินรอการขาย
    ทรพัย์สนิรอการขายสทุธ ิตามงบการเงนิรวมธนาคาร ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 จ�านวน 30,661 ล้านบาท ลดลงเมือ่เทียบกบั 

ปี 2555 จ�านวน 5,276 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.68
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  การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
  ส�าหรบัปีสิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 

2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีเงินสด 
และรายการเทยีบเท่าเงนิสด จ�านวน  50,690  
ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6,985 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
15.98  จากสิน้ปี 2555 โดยมสีาเหตหุลกัดงันี้ 

   1) เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรม
ด�าเนนิงาน 6,606 ล้านบาท ซึง่เกดิจากการมี
ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลง 
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน 47,429 
ล้านบาท และธนาคารมกีารเปลีย่นแปลงหลกั
ของสินทรพัย์และหน้ีสิน ได้แก่ เงนิรับฝาก 
เพิม่ขึน้ 216,821 ล้านบาท ตราสารหนีท้ีอ่อก
และเงนิกูย้มืระยะสัน้เพิม่ขึน้ 5,740 ล้านบาท 
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ (หนีส้นิ) 
เพิม่ขึน้ 8,978 ล้านบาท และหนีส้นิอืน่เพิม่ขึน้ 
16,700 ล้านบาท ในขณะที่เงินให้สินเชื่อ 
เพิม่ขึน้ 189,857 ล้านบาท รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงนิ (สนิทรัพย์) เพิม่ขึน้ 
115,793 ล้านบาท เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 
เพือ่ค้าลดลง 15,885 ล้านบาท และทรพัย์สนิ
รอการขายสทุธลิดลง 10,768 ล้านบาท

   2) เงินสดสุทธิได ้มาจาก
กจิกรรมลงทนุ  41,022 ล้านบาท ซึง่เกดิจาก 
มเีงนิสดรบัสุทธจิากการจ�าหน่ายตราสารหนี ้
ทีจ่ะถอืจนครบก�าหนด  21,758 ล้านบาท เงนิสดรบั 
สุทธิจากการจ�าหน่ายหลักทรัพย์เผ่ือขาย   
22,699 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายสทุธิในการ
ซือ้ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ 2,702 ล้านบาท 

   3) เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรม
จดัหาเงนิ 27,490 ล้านบาท ซึง่เกดิจากเงนิสด
จ่ายจากการช�าระคนืตราสารหนีท่ี้ออกและ 
เงนิกูย้มืระยะยาว 36,208 ล้านบาท เงนิสดรบั
จากตราสารหนีท้ีอ่อกและเงนิกูยื้มระยะยาว 

14,871 ล้านบาท และเงินสดจ่ายปันผล 
หุน้สามญัและหุน้บุรมิสทิธ ิ6,153 ล้านบาท 

 1.5 ปัจจยัหรอืเหตุการณ์ทีอ่าจมผีล

ต่อฐานะทางการเงินหรือการด�าเนินงาน 

อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต (Forward 

looking)

  ในปี 2556 เป็นปีแห่งการปรับปรงุ
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท�างานภายใน 
ของธนาคาร โดยในช่วงคร่ึงปีหลังของปี 2556 
ธนาคารมกีารจดัท�าแผนยทุธศาสตร์ธนาคาร
ประจ�าปีเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ และทิศทาง 
การด�าเนนิธรุกจิในช่วงปี 2557-2559 รวมถึง 
ได้เริม่ด�าเนนิโครงการ “KTB Transformation” 
ซึง่ครอบคลมุถงึ งานทีต้่องตดิต่อกบัลกูค้า/
งานด้านการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
ในการท�าการตลาดและดแูลลกูค้า พฒันา
กระบวนการภายในและการบริหารความเส่ียง 
ทีช่่วยยกระดบัและเสรมิสร้างความแขง็แกร่ง  
ของการบริหารความเส่ียง และพัฒนา 
ทรัพยากรบคุคลและการฝึกอบรมพนกังาน 
ให้สอดรับกับโครงการ Transformation 
ที่จะเกิดขึ้น โดยคาดว่าโครงการดังกล่าว 
น่าจะเสร็จสิ้นในช่วงปลายปี 2557 

ธนาคารคาดว่าการด�าเนินโครงการ 
ดังกล่าวจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า 
จากการเข้าใจความต้องการของลูกค้า  
ยกระดับ และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง 
ของการบริหารความเส่ียงเพ่ือช่วยสนบัสนนุ
ให้ธนาคารก้าวไปสู่การเป็นธนาคารชั้นน�า
ของประเทศ โดยใช้โอกาสและศักยภาพ 
ของธนาคารทีย่งัมอียูอ่กีมากให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ ซึง่คาดว่าจะสะท้อนถงึฐานะทางการเงนิ
และผลประกอบการทีด่ขีึน้ในอนาคต
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ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ

1. โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

     จำานวนหุ้น

    สามัญ บุริมสิทธิ รวม ร้อยละ

1) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 7,696,248,833 - 7,696,248,833 55.04
2) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด 695,479,845 2,060 695,481,905 4.97
3) State Street Bank Europe Limited 428,853,881 - 428,853,881 3.07
4) กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน) 259,644,408 2,726,095 262,370,503 1.88
5) กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ.กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) 259,644,407 2,726,095 262,370,502 1.88
6) State Street Bank and Trust Company 240,257,238 - 240,257,238 1.72
7) United Overseas Bank Nominees (Private)  Limited 222,500,000 - 222,500,000 1.59
8) Littledown Nominees Limited 171,384,000 - 171,384,000 1.22
9) HSBC (Singapore) Nominees Pte. Ltd. 133,736,239 - 133,736,239 0.96
10) Nortrust Nominees Ltd. 124,333,249 - 124,333,249 0.89
11) ผู้ถือหุ้นอื่น 3,743,979,150 45,750 3,744,024,900 26.78
	 	 	 													รวม	 13,976,061,250	 5,500,000	 13,981,561,250	 100.00

 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยและสัญชาติต่างด้าว ดังนี้

  นิติบุคคล บุคคลธรรมดา รวม

    จำานวนราย จำานวนหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น จำานวนราย จำานวนหุ้น ร้อยละ

 สัญชาติไทย 745 9,776,673,696 66,488 1,354,383,162 67,233 11,131,056,858 79.61
 สัญชาติต่างด้าว 243 2,838,459,267 144 12,045,125 387 2,850,504,392 20.39
	 รวม	 	 988	 12,615,132,963	 66,632	 1,366,428,287	 67,620	 13,981,561,250	 100.00

หมายเหตุ : 1.  ข้อมูลจาก บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 
   2. ผู้ลงทุนสามารถสืบค้นโครงสร้างการถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.ktb.co.th  
 
  ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบรายละเอียดนายทะเบียนหลักทรัพย์ส�าหรับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนาคารได้ที่หัวข้อ ข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น หน้า 242 - 243

 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และ
โครงสร้างการจัดการ
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2. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 2.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของธนาคาร

  ธนาคารมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณอัตราร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิของธนาคาร แต่ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี 
จะขึน้อยู่กับผลก�าไรท่ีเกิดข้ึนจริงจากการด�าเนนิธรุกจิปกตขิองแต่ละปีนัน้ๆ และจะต้องค�านงึถงึผลการด�าเนนิงานในอนาคตของธนาคาร 
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยแวดล้อมทางการเงิน การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อและการกันเงินส�ารองของธนาคาร มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของธนาคาร จ�านวนก�าไรสะสม และความจ�าเป็นในการกันเงินส�ารองตามกฎหมายและส�ารองอื่นๆ 
ตามที่จ�าเป็น หรือตามที่ธนาคารเห็นสมควร รวมท้ังการที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ออกโดยหน่วยงาน
ก�ากับผู้มีอ�านาจ
  ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้น
สามัญในอัตราหุ้นละ 0.9545  และ 0.80 บาท ตามล�าดับ โดยธนาคารได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้น
สามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.43725 และ 0.36 บาท ตามล�าดับ เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555 และจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ ให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญอีกหุ้นละ 0.51725 และ 0.44 บาท ตามล�าดับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2556

 2.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยของธนาคารจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดยขึ้นอยู ่กับผลประกอบการ หรือผลการด�าเนินงานตามแผนธุรกิจ  
ก�าไรสะสม การกันส�ารองตามกฎหมาย และส�ารองอื่นๆ ตามที่จ�าเป็นหรือตามที่เห็นสมควรในการด�าเนินธุรกิจ

3.  โครงสร้างการจัดการ
 3.1 โครงสร้างองค์กร สามารถดูรายละเอียดได้ที่หัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 12 - 13
 3.2 รายชื่อและอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ 

	 	 	 3.2.1	คณะกรรมการธนาคาร
   รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
   1)  นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ ประธานกรรมการ 
   2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการ
   3) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการ และประธานกรรมการอิสระ
   4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ และกรรมการอิสระ
   5) นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการ 
   6) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
   7) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ
   8) นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการ และกรรมการอิสระ
   9) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ
   10) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการ และกรรมการอิสระ
   11) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการ
   12) นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
   13) นายปริญญา พัฒนภักดี เลขานุการ
   14) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ



85

รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการธนาคาร 
  1) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ รับต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 24 มกราคม 2556 
     แทน นายปสันน์  เทพรักษ์ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร 
     ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
  2) นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ รับต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 5 เมษายน 2556 
     แทน ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ที่ครบวาระการด�ารง
     ต�าแหน่งกรรมการธนาคาร และรบัต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร 
     วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 แทนนางเบญจา หลุยเจริญ 
     ที่ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคาร
  3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ รับต�าแหน่งกรรมการธนาคาร วันที่ 17 กันยายน 2556 
     แทน นางเบญจา หลุยเจริญ ที่ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการธนาคาร 
     ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2556

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
  คณะกรรมการธนาคารมอี�านาจเตม็ในการบรหิารงาน เพือ่ประกอบธรุกจิธนาคารพาณชิย์ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั
ของธนาคาร และมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้อยูภ่ายใต้เง่ือนไขและข้อก�าหนดของกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง โดยมอี�านาจและหน้าทีใ่นการ
ก�ากับดูแลกิจการ ดังนี้

  หน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร 
  1) จัดการธนาคารให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคับของธนาคาร และมตทิีป่ระชมุของผูถ้อืหุน้ รวมท้ังก�ากบัดแูลการด�าเนนิ
กิจการทั้งหลายของธนาคาร
  2) คณะกรรมการของธนาคารจะต้องประชมุอย่างน้อยเดอืนละหนึง่ครัง้ และต้องมกีรรมการมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมด โดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
  3) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�าปีภายในส่ีเดือนนับแต่วันส้ินสุดของรอบปีบัญชี
ของธนาคาร ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ นอกจากที่กล่าว เรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อไร
ก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือคณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
  4) จ�านวนกรรมการ แม้ต�าแหน่งจะว่างไปบ้าง แต่กรรมการทีเ่หลืออยูย่่อมท�ากิจการได้ อย่างไรก็ด ีถ้าจ�านวนกรรมการลดน้อยลง 
จนเหลือไม่พอที่จะเป็นองค์ประชุม กรรมการที่เหลืออยู่ย่อมท�ากิจการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือเลือกต้ังกรรมการ
แทนต�าแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น
  5) ปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�าหรับกรรมการบริษทัจดทะเบยีน (Code of Best Practice of Directors of Listed Companies)

  อ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
  1) กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม โดยถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  2) กรรมการคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมเร่ืองใด ห้ามออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน ในกรณีนี้ประธานอาจเชิญให้
ออกนอกที่ประชุมเป็นการชั่วคราวได้
  3) กิจการทั้งหลายของธนาคารย่อมอยู่ในอ�านาจของคณะกรรมการที่จะกระท�าได้โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง หรือ
กรรมการอ่ืนร่วมกันตัง้แต่สองคนขึน้ไป ซึง่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้มอี�านาจลงลายมอืชือ่และประทบัตราส�าคัญของธนาคารกระท�า
การใดๆ แทนธนาคารได้
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  4) คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังผู้จัดการใหญ่และพนักงานต่างๆ ของธนาคาร ตลอดจนแต่งต้ังตัวแทนของธนาคาร โดย
ให้ผู้ใดมีอ�านาจและหน้าที่เพียงใดสุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร รวมทั้งสามารถก�าหนดอัตราและค่าใช้จ่าย และบ�าเหน็จรางวัล
แก่บุคคลเหล่านี้ รวมทั้งถอดถอนจากต�าแหน่งได้
  5) คณะกรรมการจะมอบอ�านาจให้ผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนพนักงานต่างๆ ของธนาคารก็ได้ ทั้งนี้ ถ้าผู้ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของธนาคารด้วย ก็ให้เรียกว่า กรรมการผู้จัดการใหญ่
  6) คณะกรรมการมีอ�านาจทีจ่ะเชญิบคุคลหนึง่บคุคลใดเป็นทีป่รกึษาแก่คณะกรรมการ เพือ่ช่วยเหลอืให้ความคดิเหน็ในกจิการ
ของธนาคาร ตามที่คณะกรรมการจะเห็นสมควร กับทั้งก�าหนดค่าจ้างและบ�าเหน็จรางวัลได้

  ขอบเขตอ�านาจของคณะกรรมการธนาคาร
  ตามข้อบังคับของธนาคารและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 การด�าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการ
ธนาคารจะด�าเนินการได้ ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร
  1) การอนุมัติงบดุลและบัญชีก�าไรขาดทุน
  2) การอนุมัติจัดสรรก�าไร
  3) การเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนผู้ต้องออกตามวาระ หรือเลือกตั้งกรรมการเพิ่มในกรณีที่มีการเพิ่มจ�านวน
  4) เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดจ�านวนเงินค่าสอบบัญชี
  5) การเพิ่มทุน ลดทุน การโอนส�ารองเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม การจ่ายเงินปันผล การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนใหม่  
และการออกหุ้นกู้
  6) การขายหรือโอนกิจการของธนาคารท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ การซื้อหรือรับโอนกิจการอ่ืน การท�า แก้ไข หรือเลิก
สัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของธนาคารทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�าคัญ

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามแทนธนาคาร
  กรรมการซึ่งมีอ�านาจลงลายมือชื่อแทนธนาคาร คือ นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่โดยล�าพัง หรือนายพยุงศักดิ์ 
ชาติสุทธิผล และ นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันรวมเป็นสองคน และประทับตราส�าคัญของธนาคาร
  
	 	 3.2.2	คณะกรรมการบริหาร
  รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานกรรมการ
  2) นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการ
   3) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ
  4) นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการ
   5) นายปริญญา พัฒนภักดี เลขานุการ
  6) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

  รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
  1) นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ รับต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร วันที่ 5 เมษายน 2556 
     แทน นางเบญจา หลุยเจริญ ที่ออกจากต�าแหน่ง
     ประธานกรรมการบริหาร
  2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล  รับต�าแหน่งประธานกรรมการบริหาร วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
     แทน นายวรวทิย์ จ�าปีรตัน์ ทีอ่อกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิาร
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  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
  คณะกรรมการธนาคารได้มอบอ�านาจให้คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้พิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้
  1) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติสินเชื่อ ปรับปรุงหนี้ และตัดหนี้สูญ ตามอ�านาจที่ก�าหนด
  2) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการลงทุน หรือขายหลักทรัพย์ที่ธนาคารลงทุน การซื้อขายหรือให้เช่าทรัพย์ ของธนาคาร  
ตามอ�านาจที่ก�าหนด
  3) การพิจารณากลั่นกรองหรืออนุมัติการว่าจ้างที่ปรึกษา การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการพัสดุ
  4) การพิจารณากลั่นกรองแผนธุรกิจ งานนโยบายและงบประมาณประจ�าปี การติดตามงานที่มีความส�าคัญที่คณะกรรมการ 
ธนาคารมอบหมาย
  5) การพิจารณาอนุมัติหรือรับทราบกิจการอื่นๆ ที่เก่ียวกับการบริหารงานที่คณะกรรมการบริหารเห็นว่าจ�าเป็น หรือสมควร 
เป็นการเร่งด่วนเพือ่แก้ปัญหา ซึง่หากไม่ด�าเนนิการแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ธนาคาร และรายงานให้คณะกรรมการธนาคารทราบโดยเร็ว
  6) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

	 	 3.2.3	คณะกรรมการตรวจสอบ
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1) นายจุลสิงห์  วสันตสิงห์ ประธานกรรมการ
  2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ
  3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ
  4) นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร เลขานุการ

  ในระหว่างปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ แต่มีการปรับปรุงขอบเขต
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ (ปรับปรุง พฤศจิกายน 2556) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

  ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
  1) รายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
   1.1) สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างเพียงพอ ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
   1.2) สอบทานกับผู้สอบบัญชีถึงประเด็นส�าคัญๆ อันอาจกระทบต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน เช่น
    1.2.1) ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยส�าคัญ ที่ผู้สอบบัญชีประสบในระหว่างปฏิบัติงาน
    1.2.2) ประเด็นข้อเท็จจริงและความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างผู้สอบบัญชีกับฝ่ายจัดการ
    1.2.3) ระดับประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
    1.2.4) ข้อบกพร่องหรือความสูญเสียที่ปรากฏขึ้นในงวดบัญชีนี้ และที่อาจจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีต่อไป
    1.2.5) ร่างงบการเงินประจ�าปีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
    1.2.6) รายงานของผู้สอบบัญชี
   1.3) สอบทานกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการ
ทุจริต เพื่อพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคารและการบันทึกบัญชีให้มีความถูกต้องและครบถ้วนโปร่งใส
   1.4) สอบทานหลักฐานหากมข้ีอสงสยัเกีย่วกบัการด�าเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบต่อผลการด�าเนนิงานของธนาคารอย่างมี
นัยส�าคัญ หรือขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานของธนาคาร
   1.5) สอบทานถึงข้อมูลที่น�าส่งหน่วยงานก�ากับดูแลให้มีความสอดคล้องกับข้อมูลในรายงานทางการเงิน
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  2) การควบคุมภายใน
   2.1) สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลตามมาตรฐานของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of Treadway Commission) โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องมกีารประเมนิระบบควบคมุภายในทัง้ระบบอย่างน้อยปีละครัง้ 
นอกเหนือจากการประเมินการควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับผู้สอบบัญชี
   2.2) สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระบบสารสนเทศของ
ธนาคาร รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและแผนรองรับในกรณีฉุกเฉิน
  3) ผู้สอบบัญชี
   3.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้สอบบัญชี
   3.2) สอบทานขอบเขตการปฏบัิตงิานของผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายใน เพือ่ป้องกนัความซ�า้ซ้อนของการปฏบิตังิาน
ที่อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันในงานตรวจสอบทางการเงินโดยค�านึงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในกระบวนการตรวจสอบ
   3.3) พิจารณาการแต่งตั้งและอัตราผลตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
   3.4) สอบทานรายงานของส�านกังานการตรวจเงินแผ่นดิน เก่ียวกับผลการตรวจสอบประจ�าปี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน 
หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ�าเป็นและเป็นเรื่องส�าคัญ พร้อมทั้งน�าข้อเสนอแนะที่ส�าคัญเสนอคณะกรรมการธนาคาร
  4) ผู้ตรวจสอบภายใน
   4.1) ประกันความเป็นอิสระแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
   4.2) บังคับบัญชาสายตรงกับสายงานตรวจสอบภายใน แต่งานด้านการจัดการของสายงานตรวจสอบภายใน ให้ขึ้นตรง
ต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
   4.3) ก�ากับดูแลสายงานตรวจสอบภายใน ให้มีจริยธรรมและบรรษัทภิบาล พร้อมทั้งให้มีมาตรฐานการตรวจสอบอันเป็น
ที่ยอมรับ รวมถึงสอบทานและทบทวนจรรยาบรรณพนักงานตรวจสอบ ก่อนน�าเสนอคณะกรรมการธนาคารพิจารณาอนุมัติ
   4.4) สอบทานและทบทวนกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายในอย่างสม�่าเสมอ
   4.5) พิจารณาและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ของการตรวจสอบภายใน โครงสร้างองคก์ร อัตราพนกังาน แผนการตรวจสอบ
ภายในประจ�าปี ตลอดจนงบประมาณทีใ่ช้ในกระบวนการตรวจสอบภายใน เพือ่มุง่ไปสูป่ระสทิธิภาพและประสทิธผิลของกจิกรรมต่างๆ  
และจัดล�าดับความส�าคัญโดยค�านึงถึงระดับความเสี่ยง
   4.6) สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน และประชมุลบักบัผูบ้รหิารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน เพือ่สอบทาน
ถึงการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการอันอาจจะกระทบถึงความเป็นอิสระและใจที่เป็นอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน
   4.7) สอบทานกบัผูบ้ริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน ถงึสมรรถนะในการใช้ทรพัย์สนิของธนาคาร ให้เป็นไปตาม
นโยบายหรือคู่มือปฏิบัติงาน
   4.8) สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการในเรื่องข้อบกพร่องส�าคัญที่ตรวจพบและการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
   4.9) ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการธนาคารในการอนุมัติแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน ก�าหนดค่าตอบแทน และพิจารณา
ความดคีวามชอบของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน พจิารณาและให้ความเห็นเกีย่วกบัการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน การ
พิจารณาความดีความชอบและค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน สายงานตรวจสอบภายใน
   4.10) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสายงาน สายงานตรวจสอบภายใน
   4.11) จัดให้มีการสอบทานประสิทธิผลของระบบการตรวจสอบภายใน โดยผู ้ประเมินอิสระจากภายนอกองค์กร  
(Independent Quality Assessment Review) อย่างน้อยในทุก 5 ปี
  5) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบปฏิบัติงาน
   5.1) สอบทานการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ข้อก�าหนดจากทางราชการ และหน่วยงานก�ากบัดแูล เพือ่ป้องกนัความ
เสียหายทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ การตักเตือน ตลอดจนชื่อเสียงของธนาคารและของผู้บริหารธนาคาร
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   5.2) การก�ากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
    5.2.1) ก�ากับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามแนวนโยบายของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
    5.2.2) สอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ถูกต้องและเพียงพอ
  6) การบริหารความเสี่ยง
   6.1) สอบทานถงึระดับความเสีย่งทีส่�าคญัและสอบทานถงึวธิกีารประเมนิความเส่ียงของผูต้รวจสอบภายใน กับของผูส้อบ
บัญชีว่ามีวิธีการที่เพียงพอและมีมาตรฐานที่เชื่อถือได้
   6.2) สอบทานว่าคณะกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของธนาคารตระหนกัถงึความเสีย่งทีส่�าคญัและทีเ่กีย่วข้องกบัความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
(Liquidity Risk) และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
  7)  การประเมินการท�างาน 
   จัดให้มกีารประเมินตนเอง และคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้ประเมนิผลการปฏบิติังานประจ�าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  8) การจัดท�าและการสอบทานกฎบัตร
    จัดท�ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร
  9) ความรับผิดชอบอื่นๆ
   9.1) มอี�านาจในการตรวจสอบหรอืสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วข้องภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ และ
มีอ�านาจในการว่าจ้างหรือน�าเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบหรือสอบสวนได้
   9.2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง
  1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ 3 ปี โดย 1 ปี ในที่นี้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับการแต่งตั้ง และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับ
การแต่งตั้งใหม่ แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน เว้นแต่กรรมการคนใดๆ มีความเหมาะสมที่จะด�ารงต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการ
ธนาคารจะพิจารณาความเป็นอิสระและประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าว ให้กลับมาด�ารงต�าแหน่งมากกว่า 
2 วาระติดต่อกันได้ และการต่อวาระทุกครั้งต้องไม่ใช่การต่อวาระโดยอัตโนมัติ
  2) กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ
   2.1) ครบก�าหนดตามวาระ
   2.2) พ้นจากการเป็นกรรมการของธนาคาร
   2.3) ลาออก
   2.4) ตาย
   2.5) ขาดคณุสมบตักิารเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบงัคับนี ้หรอืตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
   2.6) คณะกรรมการธนาคารมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง
   2.7) ต้องโทษจ�าคกุตามค�าพพิากษาถงึทีส่ดุ หรอืค�าสัง่ทีช่อบด้วยกฎหมายให้จ�าคกุ เว้นแต่ในความผดิทีก่ระท�าด้วยประมาท 
หรือความผิดลหุโทษ
   2.8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
   2.9) เป็นบุคคลล้มละลาย
  3) การลาออกของกรรมการตรวจสอบให้ยืน่ใบลาต่อประธานกรรมการธนาคารล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนั เว้นแต่มเีหตจุ�าเป็น
อันมิอาจก้าวล่วงได้ โดยคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้อนุมัติ
  4) เมื่อมีกรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระให้คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยอยู่ในต�าแหน่งเพียงเท่าวาระของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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  กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
   นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์  กรรมการตรวจสอบ
   ทั้งนี้ ประวัติ คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรม และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวัติ
คณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 29 - 30 

	 	 3.2.4	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  รายชื่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1) นางอรุณภรณ์   ลิ่มสกุล  ประธานกรรมการ
  2) นายวีรภัทร  ศรีไชยา  กรรมการ
  3) นายยงยุทธ   ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ
  4) นายสมชาย  พูลสวัสดิ์   กรรมการ 
  5) นายอดิศร  อนุตรพงศ์  เลขานุการ
  6) นายทัศพร  กลิ่นเจริญ   ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  1) นายพยุงศักดิ์  ชาติสุทธิผล ออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
        ความรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 
  2) นางอรุณภรณ์   ลิ่มสกุล  รับต�าแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
        ความรับผิดชอบต่อสังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 แทน 
        นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
  3) นายยงยุทธ  ชัยพรหมประสิทธิ์ รับต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
        ต่อสังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2556 แทน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล
  4) นายสมชาย  พูลสวัสดิ์  รับต�าแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบ
        ต่อสังคม วันที่ 26 กันยายน 2556 
  5) นายอดิศร  อนุตรพงศ์   รับต�าแหน่งเลขานุการ แทน นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ 
         วันที่ 14 สิงหาคม 2556

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
  1) เสนอแนวนโยบายเกี่ยวกับหลักบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมและของธนาคาร และบริษัทในเครือต่อ 
คณะกรรมการธนาคาร
  2) ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลของสถาบันก�ากับ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคม
  3) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของธนาคารอย่างสม�่าเสมอ เพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  4) พิจารณาเสนอข้อพึงปฏิบัติท่ีดี ส�าหรับคณะกรรมการธนาคาร หรือเสนอการก�าหนดข้อบังคับคณะกรรมการธนาคาร  
และคณะกรรมการที่ธนาคารแต่งตั้งทุกชุด
  5) เสนอแนะข้อก�าหนดเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และข้อพึงปฏิบัติของผู้บริหาร และพนักงานของ
ธนาคาร
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

  6) ส่งเสรมิการเผยแพร่วฒันธรรมในการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคม เพือ่การพฒันา
ที่ยั่งยืนให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในทางปฏิบัติ
  7)  พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยเพือ่ท�าหน้าทีส่นบัสนนุงานบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม ได้ตามความ
เหมาะสม
  8)  การอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

	 	 3.2.5	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1)  นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการ
  2) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  กรรมการ
  3) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ  กรรมการ
  4) นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ  เลขานุการ
  5) นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ  ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
  1) นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ  รับต�าแหน่งเลขานุการ เมื่อ 24 มิถุนายน 2555 แทน
        ร.อ.นพ.คัคนันต์ กีรติสุนทร ร.น. ที่ลาออกจากธนาคาร 
        เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้
ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้
  1) ก�าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และวธิกีารในการสรรหาและการก�าหนดค่าตอบแทน รวมผลประโยชน์อ่ืนของกรรมการธนาคาร 
ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร
  2) พิจารณาเสนอแนะนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของธนาคาร
  3) สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก�าหนดแล้วน�าเสนอคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อพิจารณาให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
   3.1) กรรมการ
   3.2) กรรมการในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ ทีไ่ด้รบัมอบหมายอ�านาจหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบโดยตรงจากคณะกรรมการ
   3.3) ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการ
  4) ดูแลให้คณะกรรมการธนาคาร มีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลีย่นแปลงไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบคุคลท่ีมคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ
  5) เสนอคณะกรรมการธนาคาร เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการธนาคารแทนกรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งตามข้อบังคับ
  6) ดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคารได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบท่ีมต่ีอธนาคาร โดยกรรมการทีไ่ด้รับมอบหมายให้มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเพ่ิมขึน้ ควรได้รบัค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม 
กับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายนั้น
  7) ก�าหนดแนวทางและประเมินผลงานของกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงูและผูมี้อ�านาจในการจดัการของธนาคาร เพือ่พจิารณา
ปรบัผลตอบแทนประจ�าปี โดยจะต้องค�านงึถงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ และความเส่ียงทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึให้ความส�าคญักบัการเพิม่มลูค่า
ของส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
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  8) เปิดเผยนโยบายและรายละเอยีดของกระบวนการสรรหานโยบายเกีย่วกบัการก�าหนดค่าตอบแทน และเปิดเผยค่าตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดท�ารายงานการก�าหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมาย การด�าเนินงาน และ
ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ไว้ในรายงานประจ�าปีของธนาคารด้วย
  9) ด�าเนินการอื่น ตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

	 	 3.2.6	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งประกอบด้วย กรรมการธนาคาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูบ้รหิารระดบัสงู 
จากสายงานบริหารความเสี่ยง สายงานปฏิบัติการ และสายงานบริหารการเงิน 
  รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1) นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
  2) นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ กรรมการ
  3) นายวีรภัทร  ศรีไชยา  กรรมการ
  4) นายวรภัค  ธันยาวงษ์  กรรมการ
  5) นางกิตติยา  โตธนะเกษม กรรมการ
  6) นายเกษม  แพใหญ่  กรรมการ
  7) นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง  กรรมการ
  8) นายทรงพล  ตั้งกิจถาวร เลขานุการ

	 	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1) นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง  รับต�าแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง วันที่ 1 ตุลาคม 2556
        แทนนางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล ที่เกษียณอายุ 
   2) นายทรงพล  ตั้งกิจถาวร รับต�าแหน่งเลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง 
        วันที่ 1 ตุลาคม 2556 แทนนายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1) เสนอ/ก�าหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร 
  2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง ควบคุม ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และดูแลให้
ธนาคารด�าเนินตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ธนาคาร และหน่วยงานก�ากับก�าหนด 
  3) เสนอก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก�ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้เป็นไป 
ตามแนวทางการก�ากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนควบคุม ติดตามและ 
ประเมินความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและอยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ 
  4) น�าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือทราบ/พิจารณาทุกเดือน และ 
คณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบ/พิจารณาทุกไตรมาส
  5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
  ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะมีการประชุมเป็นประจ�าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งหรือตามความเหมาะสม 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 	 3.2.7	คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์		
  รายชื่อคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1) นายประเสริฐ    บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
  2) นายนนทิกร    กาญจนะจิตรา กรรมการ
  3) นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ กรรมการ
  4) นางวัลลยา  แก้วรุ่งเรือง เลขานุการ
  5) นางมยุรศิริ    พงษ์ธรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  1) นายวีรภัทร  ศรีไชยา  ออกจากต�าแหน่งกรรมการ วันที่ 5 เมษายน 2556
  2) นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ รับต�าแหน่งกรรมการ วันที่ 5 เมษายน 2556
        แทน นายวีรภัทร ศรีไชยา

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
  คณะกรรมการก�ากบัการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารให้ 
ด�าเนินการใน  6  เรื่องหลัก  ดังนี้
  1) ดูแลให้ธนาคารมีการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ โดยผ่านหน่วยงาน 
ก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
  2) ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการก�ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์อย่างสม�า่เสมอเพือ่น�าเสนอคณะกรรมการธนาคารอนมุตัิ
  3) ประเมินการปฏิบัติงานประจ�าปีของหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้งทางผล 
ประโยชน์และมคีวามเป็นอสิระ รวมถงึทบทวนนโยบายและประเมนิประสทิธิภาพของการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบัิตติามกฎเกณฑ์ 
อย่างสม�่าเสมอเพื่อให้มั่นใจว่างานด้านการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารมีความเหมาะสม
  4) ให้ความเห็นชอบต่อรายงานการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจ�าปี (Annual Compliance Report)
  5) สอบทานรายงานการสอบทานหรือติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และอาจมีการเสนอแนะให้สอบทาน หรือติดตาม 
ธุรกรรมใดที่เห็นว่าอาจมีการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และเห็นว่าเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่มีความเสี่ยงต่อธนาคาร 
  6) รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อรับทราบผลการสอบทานหรือติดตามการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตลอดจนการ 
ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขในกรณีที่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์

	 	 3.2.8	กรรมการอิสระ
  รายชื่อคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย
  1) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์  ประธานกรรมการอิสระ
  2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการอิสระ
  3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการอิสระ
  4) นายวีรภัทร ศรีไชยา  กรรมการอิสระ
  5) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการอิสระ
  6) นายปริญญา พัฒนภักดี  เลขานุการ
  7) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ ผู้ช่วยเลขานุการ
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	 	 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ	
  1) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ รับต�าแหน่งกรรมการอิสระ วันที่ 24 มกราคม 2556 
  2) นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์ รับต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ วันที่ 12 กันยายน 2556

  นิยามกรรมการอิสระ 
  กรรมการอิสระ จะต้องไม่มีธรุกจิหรือการงานทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคารพาณชิย์อนัอาจมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจโดยอสิระของตน 
และต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
  (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
  (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจ 
ควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม 
ของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่ 
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร
  (ค) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะท่ีเป็นบิดามารดา 
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็น 
ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย
  (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ม ี
อ�านาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น 
ที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี 
อ�านาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 
ค�า้ประกนั การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกันหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท�านองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้ธนาคารหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี ้ทีต้่อง 
ช�าระต่ออีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต่ร้อยละสามของสนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสุทธิของธนาคารหรอืต้ังแต่ยีสิ่บล้านบาทขึน้ไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทัง้น้ี  
การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 
ว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพจิารณาภาระหนีด้งักล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ีเ่กดิขึน้ในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
  (จ) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ
ธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคารสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
  (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่ง
ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของ
ธนาคาร และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั ผูม้อี�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมลัีกษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
  (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
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  (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า หรือถือหุ้นเกิน
ร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย
กับกิจการของธนาคารหรือบริษัทย่อย
  (ฌ)  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของธนาคาร
  (ญ)  ต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการธนาคารหรือคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
  ทัง้นี ้ภายหลงัได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอสิระทีมี่ลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึง่ (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอสิระ อาจได้รบัมอบ
หมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกจิการของธนาคาร บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บริษัทร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกัน ผูถื้อหุน้ 
รายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของธนาคาร โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้
  นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน/คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศ ปรับปรุง/
ผ่อนปรน หลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป

	 	 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอิสระ
  1) เสนอแนะวาระการประชุมต่อประธานกรรมการธนาคาร กรณีที่เห็นว่ามีเรื่องส�าคัญหรือประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการ
ธนาคารควรพิจารณา และยังไม่ได้มีการบรรจุไว้ในวาระการประชุม
  2) เสนอความคิดเห็นแก่ประธานกรรมการธนาคารเกี่ยวกับบทบาทและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
  3) สนับสนุนคณะกรรมการธนาคารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
  4) กรณีทีม่กีารพจิารณาวาระส�าคญัๆ ในการประชมุคณะกรรมการธนาคาร เช่น รายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืการซือ้ขาย ทรพัย์สนิ
ที่มีนัยส�าคัญ กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการอิสระ ทั้งหมดควรเข้าร่วมพิจารณาวาระส�าคัญดังกล่าว
  5) กรณทีีม่กีารพจิารณาวาระในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และกรรมการอสิระอาจมคีวามเหน็แย้งหรอืมข้ีอสงัเกตอืน่
ใดก็ตาม ความเห็นหรือข้อสังเกตดังกล่าวควรได้รับการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารด้วยทุกครั้ง
  6) ตดิตามดแูลการปฏิบัตหิน้าทีข่องกรรมการอิสระทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ด�ารงต�าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเฉพาะ 
เรื่องการก�ากับการปฏิบัติงาน ระบบบัญชีระหว่างประเทศและการบริหารความเสี่ยง
  7) ด�าเนินการอื่นใดที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการอิสระ	
  ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต) ได้มีหนังสือเวียนที่ กลต.ก (ว) 11/2552  
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 เพื่อแจ้งเรื่องการปรับปรุงข้อก�าหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียน และก�าหนดให้บริษัทจด
ทะเบียนเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่กรรมการอิสระมีลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจมูลค่าเกินกว่าร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ
ของธนาคารหรือเกินกว่ายี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า ซึ่งธนาคารได้ใช้เกณฑ์ มูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาทกับบริษัท/
บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
  คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วยความรอบคอบ โปร่งใส โดยเห็นว่ากรรมการอิสระปัจจุบัน ทั้ง 
5  คน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556) มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ ของ
ธนาคาร และเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมท้ังยังท�าหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระที่สมบูรณ์ ช่วยดูแลการด�าเนินธุรกิจของ
ธนาคารได้ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการอิสระของธนาคารที่ไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือ
บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน 
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  ส�าหรับบริษัทที่กรรมการอิสระของธนาคารด�ารงต�าแหน่งอยู่ และมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารในลักษณะการให้วงเงิน
สินเชื่อและภาระผูกพันมูลค่าเกินกว่ายี่สิบล้านบาทนั้น ถือเป็นการท�าธุรกรรมที่เป็นธุรกิจปกติในการประกอบกิจการของธนาคาร และ
มีเงื่อนไขที่เป็นปกติทั่วไป อีกทั้งยังไม่มีลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างอิสระของกรรมการ
อิสระแต่อย่างใด โดยมีกรรมการอิสระของธนาคารเพียงรายเดียว ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ที่เคยเป็นผู้มีอ�านาจควบคุม  
(มีอ�านาจลงลายมือชื่อ) ใน บมจ. ไออาร์พีซี และ บมจ. ไทยลู้บเบส ซึ่งปัจจุบันมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร

  3.3 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ

  	 3.3.1	การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคาร	
   ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการเพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะ
กรรมการตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และระบบการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง หมวด 1 การน�าองค์กร ปีละ 2 ครั้ง คือ ประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน และในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของแต่ละปี โดยมีกระบวนการดังนี้
   1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก�ากับก�าหนด
   2) เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการธนาคาร
   3) เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการธนาคาร และด�าเนินการปรับปรุงการ
ด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   4) เลขานุการคณะกรรมการธนาคาร ส่งผลการประเมินตนเองของกรรมการให้กระทรวงการคลังทราบ

   โดยวัตถุประสงค์การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการธนาคารจะมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึง
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลตนเองของคณะ
กรรมการทั้งคณะ การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การประเมินตนเอง) และการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (การ
ประเมินกรรมการท่านอื่น) ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   1) การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ  มีหัวข้อการประเมินรวม 6 ด้าน ได้แก่ โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของกรรมการ บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ การส่ือสารของคณะกรรมการ  
ความสัมพันธ์ของคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร และการจัดเตรียมและด�าเนินการประชุม   
   ในปี 2556 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้คะแนนร้อยละ 98.7 และ 98.8 ในการประเมิน
ครั้งที่ 1 และ 2 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.8 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า มีจ�านวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ และ
มีกรรมการอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานก�ากับก�าหนด รวมทั้งยังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อช่วยศึกษาและกรองงานเฉพาะเร่ือง ซึ่งมากเพียงพอที่จะดูแลในเรื่องส�าคัญให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่าง
รอบคอบ
   2) การประเมินผลคณะกรรมการรายบคุคล (การประเมนิตนเอง)  มหีวัข้อการประเมนิ รวม 6 ด้าน ได้แก่ ความโดดเด่น 
ในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การปฏิบัติ
หน้าที่ในคณะกรรมการ และการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว
   ในปี 2556 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้คะแนนร้อยละ 98.4 และ 98.2 ในการประเมิน
ครั้งที่ 1 และ 2 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.3 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็นว่า กรรมการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมให้
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ความเห็นและข้อเสนอแนะ ตามหลักการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เป็นประโยชน์ต่อธนาคาร และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ธนาคารและกรรมการชุดย่อยอย่างสม�่าเสมอ
   3) การประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น) มีหัวข้อการประเมิน รวม 6 ด้าน ได้แก่ ความ
โดดเด่นในความรู้ความสามารถ ความเป็นอิสระ ความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความเอาใจใส่ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบ การ

ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และการมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว

   ในปี 2556 ผลการประเมินในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน  อยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้คะแนนร้อยละ 98.9 และ 98.5 ในการประเมิน
ครั้งท่ี 1 และ 2 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.7 ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่ากรรมการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
มีความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของธนาคาร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
รวมถึงมคีวามเป็นอสิระสงูในความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนได้เสยีของธนาคาร ไม่เคยปฏบิตัใินสิง่ทีท่�าให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กับธนาคาร และไม่น�าข้อมูลภายในไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
	 	 	 3.3.2	การประเมินผลของคณะกรรมการชุดย่อย
   ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสังคม คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
และคณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินการก�ากับดูแลกิจการที่ดีแบบใหม่ตาม
มาตรฐานกลางของตลาดทนุในกลุม่ภมิูภาคอาเซยีน (ASEAN Corporate Governance Scorecard) โดยได้ก�าหนดให้มกีารประเมนิผล 
ปีละ 1 ครัง้ แบ่งการประเมนิผลออกเป็น 2 รปูแบบ ประกอบด้วย การประเมนิผลของคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ และการประเมนิผล 
ของกรรมการชุดย่อยรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 
ซึ่งมีกระบวนการดังนี้
   1) คณะกรรมการชุดย่อยจัดท�าแบบประเมินผลตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD) และแนวทางการด�าเนินการของคณะกรรมการชุดย่อย
   2) เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย สรุปและรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยและ 
ด�าเนินการปรับปรุงการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   3) เลขานุการคณะกรรมการ รายงานผลประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการธนาคาร
   
   โดยผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2556 ทุกชุดอยู่ในระดับดีเยี่ยม สามารถสรุปได้ดังนี้
                     หน่วย : ร้อยละ

 1. คณะกรรมการบริหาร    98.7  99.2
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ    100.0  100.0
 3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    98.7  98.4
 4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม    97.3  98.4
 5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    97.8  95.8
 6. คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์    99.1  98.1

คณะกรรมการชุดย่อย
ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อย

ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง
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    ทั้งนี้ ธนาคารได้สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยให้
คณะกรรมการทุกท่านรับทราบ เพื่อใช้เป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ปัญหา อุปสรรคต่างๆ และน�าผล
ประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนน�าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานต่อไป 

  3.4 รายชื่อเลขานุการธนาคาร

   ธนาคารได้มอบหมายให้ นายปรญิญา พัฒนภกัด ีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสายงาน สายงานปรบัโครงสร้างหน้ี 
และบริหารทรัพย์สิน ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 และหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของธนาคาร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้
   1) ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการธนาคาร เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
   2) จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของธนาคาร และติดตามให้มี
การปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และสม�่าเสมอ
   3) จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังนี้
    - ทะเบียนกรรมการ 
    - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท 
    - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
   4) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 
   5) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร และที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   6) ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของธนาคาร
   7)  ดูแลเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
   8) เป็นที่ปรึกษาและประสานงานกับเลขานุการของคณะกรรมการชุดต่างๆ 
   9) ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของธนาคาร
   10) ด�าเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

  3.5 การประชุมคณะกรรมการ 

   ธนาคารได้ก�าหนดการประชมุคณะกรรมการไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทัง้ปี โดยในปี 2556 มกีารก�าหนดการประชมุเป็นปกติ
ในวนัพฤหสับดทีีส่องและสีข่องเดอืน และอาจมกีารประชมุวาระพเิศษตามความเหมาะสม โดยเลขานกุารคณะกรรมการธนาคารจะจดั
ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมและเอกสารประกอบไปยังคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และ 
เลขานุการฯจะเป็นผู้จดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
ธนาคารเพ่ือพร้อมให้ตรวจสอบได้ ทัง้นี ้ธนาคารได้จ�าแนกวาระการประชมุออกเป็นหมวดหมูท่ีช่ดัเจน เช่น เร่ืองทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุม 
เรือ่งรบัรองรายงานการประชมุคร้ังทีแ่ล้ว เร่ืองสบืเน่ือง เร่ืองนโยบาย เรือ่งสินเชือ่ เรือ่งปรบัปรงุหนี ้เรือ่งการลงทนุ เรือ่งซือ้/ขายทรพัย์สนิ
และจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การด�าเนินการประชุมมีประสิทธิภาพ
   ในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการธนาคาร 29 ครั้ง คณะกรรมการบริหาร 48 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ 13 ครั้ง 
คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 13 คร้ัง คณะกรรมการบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 12 ครัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 12 ครั้ง คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 3 ครั้ง และ คณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง โดยมีรายละเอียด
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้ 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

  นอกจากนี้ ในปีท่ีผ่านมาคณะกรรมการธนาคารมีการประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เพ่ือ
เป็นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการธนาคารได้ร่วมพิจารณา และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยและส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ก�าหนดไว้

  3.6 ค่าตอบแทนกรรมการ

	 	 	 3.6.1	นโยบายการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
   ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนท�าหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงิน
ของธนาคาร เทียบเคยีงได้กบับริษัทในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั และต้องเป็นไปตามมตท่ีิประชมุผูถ้อืหุน้ก�าหนด โดยก�าหนดค่าตอบแทน
เป็น 4 ส่วน ดังนี้
   1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
   2) ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง โดยจ่ายให้กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่ง ดังนี้
    2.1) ประธานกรรมการธนาคาร
    2.2) รองประธานกรรมการธนาคาร

1) นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ 23/23 14/15 - - - - - -

2) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 27/29 21/21 - - 6/6 - - -

3) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 23/29 - 13/13 10/13 - - - 2/4

4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา  27/29 - 12/13 13/13 - - 2/3 4/4

5) นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล 29/29 45/48 - - 12/12 - - -

6) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ 28/29 - 11/13 - - 12/12 3/3 4/4

7) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 26/29 - - 12/13 - 10/12 - -

8) นายวีรภัทร ศรีไชยา 29/29 - - - 12/12 12/12 - 4/4

9) นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ 28/29 43/48 - - 6/6 - - -

10) นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 19/27 - - - - - 3/3 3/4

11) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ (1) 9/9 - - - 3/3 - - -

12) นายวรภัค ธันยาวงษ์  29/29 47/48 - - - 11/12 - -

กรรมการที่ออกระหว่างปี        

1) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ (2) 6/6 - - - - - - -

2) นางเบญจา หลุยเจริญ (3) 13/13 12/12 - - - - - -

หมายเหตุ  ตัวเลขในตาราง หมายถึง จ�านวนครั้งที่มาประชุม / จ�านวนครั้งที่มีการประชุมระหว่างกรรมการอยู่ในต�าแหน่ง
 (1) รับต�าแหน่งกรรมการธนาคารวันที่ 17 กันยายน 2556
 (2) ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556
 (3) ลาออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556

 รายนามคณะกรรมการ  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ  คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
  ธนาคาร บริหาร ตรวจสอบ สรรหาฯ บรรษัทภิบาลฯ บริหารความเสี่ยง กำากับฯ อิสระ
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    2.3) ประธานคณะกรรมการชดุอืน่ๆ ได้แก่ ประธานกรรมการบรหิาร ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลฯ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการก�ากับ
การปฏิบัติตามกฏเกณฑ์
   3) ค่าเบี้ยประชุม โดยจ่ายให้ตามจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
   4) เงินบ�าเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินบ�าเหน็จกรรมการ ดังนี้
    4.1) ธนาคารจะต้องมีผลก�าไรจากการประกอบการ และ
    4.2) ธนาคารจะต้องมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
   ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2556 และเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2555 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ จ่ายให้กรรมการในอัตรา 70,000 บาท/เดือน
   2) ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง จ่ายให้กรรมการทีด่�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการธนาคารในอตัรา 130,000 บาท/เดอืน 
รองประธานกรรมการธนาคารในอัตรา 30,000 บาท/เดือน และประธานคณะอื่นๆ 6 คณะ ได้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ประธาน
กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ในอัตรา 30,000 บาท/เดือน
   3) ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้ในอัตรา 30,000 บาท/ครั้ง ที่เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการของคณะนั้นๆ

	 	 	 3.6.2	ค่าตอบแทนกรรมการ	ประจ�าปี	2556
   ในปี 2556 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วยค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ค่าตอบแทนประจ�าต�าแหน่ง  
และค่าเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการ รวม 32,913,419.37 บาท จ�าแนกเป็น
   1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งสิ้น 20,857,419.37 บาท
   2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรหิาร รวม  5,836,451.62 บาท คณะกรรมการตรวจสอบ รวม 1,440,000.00 บาท คณะกรรมการ 
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน รวม 1,410,000.00 บาท คณะกรรมการบรรษัทภบิาลและความรบัผดิชอบต่อสังคม รวม 1,513,548.38 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รวม 1,380,000.00 บาท คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวม 476,000.00 บาท
   3) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,913,419.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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	 	 	 3.6.3	เงินบ�าเหน็จคณะกรรมการธนาคาร	ประจ�าปี	2555
   คณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาจัดสรรเงินบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2555 จ�านวน 43,840,000.00 บาท ดังนี้

 หน่วย : บาท
 รายชื่อคณะกรรมการธนาคาร เงินบำาเหน็จ

 1) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์   4,783,495.98
 2) นางเบญจา หลุยเจริญ 4,105,325.78
 3) นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ 3,720,496.87
 4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 3,720,496.87
 5) นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล 3,868,619.70
 6) นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์ 3,720,496.87
 7) นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 3,188,997.32
 8) นายวีรภัทร ศรีไชยา 3,188,997.32
 9) นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล 3,720,496.87
 10) นายยงยุทธ   ชัยพรหมประสิทธิ์ 3,427,155.59
 11) นายวรภัค   ธันยาวงษ์ 548,925.77
 12) นายจเรรัฐ  ปิงคลาศัย 522,786.44
 13) นายปสันน์   เทพรักษ์ 2,152,137.52
 14) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 3,171,571.10

	 	 	 			รวมทั้งสิ้น	 	 43,840,000.00

 3.7 การเข้าอบรมของกรรมการ แสดงข้อมูลไว้ในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคาร และผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 25 - 32
 

 3.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

  เพ่ือให้กรรมการใหม่ได้รบัทราบแผนธรุกจิของธนาคาร ผลติภณัฑ์และบรกิาร โครงสร้างทนุและผูถ้อืหุน้ โครงสร้างองค์กร และ
ประเดน็กฎหมายส�าคญัทีค่วรทราบส�าหรบัการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการบรษิทัจดทะเบยีน ธนาคารจงึได้จดัให้มกีารปฐมนเิทศ เพือ่น�า
เสนอข้อมลูต่อกรรมการทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ใหม่ทกุครัง้ โดยในปี 2556 ได้จดัปฐมนเิทศให้แก่กรรมการใหม่ จ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวรวทิย์ 
จ�าปีรัตน์ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ และนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ โดยในเบื้องต้นได้น�าส่งเอกสารที่ส�าคัญ ดังนี้
  1) แผนผังห้องประชุมและทางหนีไฟ
  2) บทบาทของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
  3) การประกันภัย D&O (Directors & Officers Liability Insurance)
  4) โครงสร้างทุนและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  5) ภาพรวมการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
  6) แผนยุทธศาสตร์ธนาคาร และแผนธุรกิจของธนาคาร
  7) การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
  8) บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานรัฐวิสาหกิจ
  9) การเป็นกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
  10) KTB Corporate War Room
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  11) โครงสร้างองค์กร และรายชื่อผู้บริหาร
  12) คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และประมวลจริยธรรมของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  นอกจากการน�าส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีการน�าเสนอหัวข้อที่ส�าคัญจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะ
กรรมการธนาคาร และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานก�ากับและบริหารงานกฎหมาย ดังนี้
  1) ภาพรวมการด�าเนนิธุรกจิของธนาคาร ประกอบด้วย Banking Industry Overview, CAMELS Analysis และ Credit Framework
  2) โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร
  3) ข้อบังคับของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับกรรมการที่ส�าคัญ
  4) ก�าหนดการและปฏิทินการประชุมคณะกรรมการธนาคาร
  5) วาระประจ�ามาตรฐานเสนอต่อคณะกรรมการ
  6) การด�าเนินการระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  7) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร
  8) กฎหมายส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการธนาคาร
  9) รายงานผลการตรวจสอบ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
  พร้อมกันนี้ได้มีการจัดกิจกรรมส�าหรับกรรมการใหม่ตาม Best Practice โดยมีการพาไปเยี่ยมชม/ดูงานของฝ่ายงานต่าง ๆ  
ในส�านักงานใหญ่ ทัง้อาคารนานาเหนอืและอาคารสขุมุวทิ รวมถงึคณะกรรมการธนาคารยงัได้เดนิทางไปตรวจเยีย่มหน่วยงานและสาขา 
ในแต่ละภูมิภาคอย่างสม�่าเสมอ โดยในวันที่ 14 -15 มิถุนายน 2556 คณะกรรมการธนาคารได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน  
ของพนักงานในสาขานครราชสีมา สาขาสามแยกปักธงชัย ส�านักงานเขตนครราชสีมา 1 ส�านักงานธุรกิจนครราชสีมา ศูนย์ประเมิน
ราคาหลักทรัพย์ ศูนย์ปฏิบัติการนิติกรรมสัญญา ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร นครราชสีมา เพื่อถ่ายทอด
นโยบาย และกลยุทธ์ที่ส�าคัญในด้านต่างๆ รวมถึงเพื่อรับทราบปัญหาการด�าเนินงานอย่างใกล้ชิด ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ไปเยี่ยมชมธุรกิจลูกค้าพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการขยายธุรกิจกับลูกค้ารายใหญ่ของส�านักงานธุรกิจนครราชสีมา รวมทั้ง
ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคารสัญจร ประจ�าปี  2556 ศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 
เพื่อรับฟังรายงานผลการด�าเนินงาน และโอกาสการท�าธุรกิจของกลุ่มเครือข่าย/กลุ่มธุรกิจขนาดกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  นอกจากน้ี ในวนัที ่ 7-8 พฤศจกิายน  2556 คณะกรรมการธนาคารและผูบ้รหิารของธนาคาร ได้เดนิทางไปยงัสาธารณรฐัประชาธปิไตย 
ประชาชนลาว เพ่ือตรวจเยี่ยมสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ตามนโยบายของธนาคารเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 3.9 ผู้บริหารธนาคาร

	 	 3.9.1	กรรมการผู้จัดการใหญ่
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอ�านาจหน้าที่รับผิดชอบด�าเนินการก�ากับดูแล บริหารจัดการการด�าเนินงานของธนาคาร ให้เป็นไป
ตามกลยุทธ์ นโยบาย และเป้าหมายตามที่คณะกรรมการธนาคารก�าหนดไว้ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลัก ดังนี้
  1) ก�ากับดแูลการด�าเนนิงานของธนาคารให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย ข้อบงัคบั และเป้าหมายตามทีค่ณะกรรมการธนาคาร
มอบหมาย
  2) บรหิารงานตามแผนงานหรอืงบประมาณทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากคณะกรรมการธนาคาร และรกัษาผลประโยชน์ของธนาคารและ
ผู้ถือหุ้น
  3) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างธนาคาร ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอ�านาจหน้าที่ของธนาคาร
  4) ตดิต่อสร้างความสมัพนัธ์ และประสานความร่วมมอืระหว่างธนาคารกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ
  5) เป็นผูแ้ทนหรอืผูม้อี�านาจกระท�าการแทนธนาคารในการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องกบัหน่วยงานภายนอก หน่วยงานก�ากบั หรอื
กระท�านิตกิรรมใด ๆ  ท่ีมผีลผูกพนัตามกฎหมายตามท่ีคณะกรรมการธนาคารมอบหมายภายใต้ขอบวตัถปุระสงค์และข้อบงัคบัของธนาคาร
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  6) ร่วมประชุมและเป็นคณะกรรมการตามที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคาร
  7) พิจารณาเรื่องอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
 
	 	 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
  ธนาคารประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยก�าหนดให้มีการประเมินปีละ 2 ครั้ง คือ พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน และผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ของแต่ละปี ตามกระบวนการดังนี้
  1) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบกับดัชนีวัดผล
ส�าเร็จ (Key Performance Indicator : KPI) ที่ก�าหนดตามกลยุทธ์และเป้าหมายในแต่ละปี
  2) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน น�าเสนอผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อขอความเห็นชอบ
  3) คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แจ้งผลการประเมินต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
  3.9.2	ผู้บริหารระดับสูง		
  รายชื่อและต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 2 มกราคม 2557 
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 ชื่อ นามสกุล ตำาแหน่ง 

 1 นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 2 นางกิตติยา  โตธนะเกษม   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารการเงิน
 3 นายเวทย์ นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน  สายงานธรุกจิรายย่อยและเครอืข่าย
 4 นายกิตติพันธ์   อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแลสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
 5 นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  สายงานตรวจสอบภายใน
 6 นายปริญญา  พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  สายงานปรับโครงสร้างหนี้และ
      บริหารทรัพย์สิน
 7 นางจรี วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
 8 นายประสิทธิ์ วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง
 9 นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานก�ากบัและบรหิารงานกฎหมาย
 10 ดร. วิเทศ เตชางาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน  สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
      บริการจัดการทางการเงิน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 11 นางสาวอาริศรา ธรมธัช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานธุรกิจภาครัฐ
 12 นายเกษม  แพใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่อาวุโส ผู้บรหิารสายงาน  สายงานปฏิบติัการ
 13 นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน สายงานทรัพยากรบุคคล
      และบรรษัทภิบาล
 14 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง
 15 นางประราลี รัตน์ประสาทพร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 16 นางวรีมน  นิยมไทย ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
 17 นายธัญญพงศ์  ธรรมาวรานคุปุต์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
 
 ผู้บริหารที่เกษียณอายุในวันที่	30	กันยายน	2556
 1 นางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารความเสี่ยง

 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูง 
 1 ดร. วิเทศ เตชางาม รับต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556                                         
     แทน ดร.อนุชิต อนุชิตานุกูล  ที่ลาออกตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 2 นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ รับต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
     ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 แทน ร.อ.นพ.คัคนันต์ กีรติสุนทร ร.น. ที่ลาออกตั้งแต่ 
     วันที่ 1 พฤษภาคม 2556
 3 นางประราลี รัตน์ประสาทพร รับต�าแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2556
 4  นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ รับต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ก�ากับดูแลสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
 5 นางวรีมน นิยมไทย รับต�าแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
 6 นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ รับต�าแหน่งที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2556
 7 นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง รับต�าแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการผู้บริหารสายงาน 
     ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 แทนนางสาวสมพิศ เจริญเกียรติกุล ที่เกษียณอายุ
      และรบัต�าแหน่งผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส ผูบ้รหิารสายงาน ตัง้แต่วันที ่ 2 มกราคม  2557 
 8 นายวิภูธา ตระกูลฮุน ลาออกจากต�าแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2
      ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556

 3.10   ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

       ในปี 2556 ธนาคารจ่ายค่าตอบแทน จ�าแนกเป็นเงนิเดอืน เงนิประจ�าหน่วยงาน และเงนิตอบแทนพิเศษ ให้กับผูบ้รหิารระดบัสูง
ของธนาคาร (ตามนยิามของ ก.ล.ต.) ประกอบด้วย กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รวม 25 คน เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 159,379,575 บาท โดยธนาคารไม่ได้จ่ายเงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพให้ และส�าหรับผู้บริหารกลุ่ม รวม 46 คน (ผู้มีอ�านาจจัดการตามนิยามของ ธปท.) เป็นจ�านวนเงินรวม 170,930,620 บาท 
แบ่งเป็นผู้บริหารกลุ่มที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
เงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน และเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 42 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 156,220,840 บาท และผู้บริหารกลุ่ม
ที่ธนาคารจ่ายเงินเดือน เงินประจ�าหน่วยงาน เงินตอบแทนพิเศษ เงินช่วยเหลือบุตร เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าเช่า
บ้าน แต่ไม่มีเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ จ�านวน 4 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 14,709,780 บาท 
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	 	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 1	 2	 3	 4	 5	 1	 2	 3	 1	 2	 3	 4

กรรมการ
นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ x
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล //                / /
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ /                  /
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา /
นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล //         /
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ /                  
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ /
นายวีรภัทร ศรีไชยา /
นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ //                   x
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ /
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ /
นายวรภัค ธันยาวงษ์ A

ผู้บริหารระดับสูง
นางกิตติยา โตธนะเกษม M      x   x //
นายเวทย์ นุชเจริญ M     x   /
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ M
น.ส. พรรณิภา อภิชาตบุตร M
นายปริญญา พัฒนภักดี M / /
นางจรี วุฒิสันติ M      /        /
นายประสิทธิ์ วสุภัทร M   /         /
นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง M /            /
ดร. วิเทศ เตชางาม M               /
น.ส. อาริศรา ธรมธัช M   /
นายเกษม แพใหญ่ M    /      /
นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ M
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง M     //
นางประราลี รัตน์ประสาทพร M
นางวรีมน นิยมไทย M
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ M

 3.11 ข้อมลูการดำารงตำาแหน่งของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ของธนาคารในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ : ตารางนี้มิได้แสดงรายละเอียดต�าแหน่งของแต่ละท่านในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดของต�าแหน่งจะแสดงอยู่ที่ประวัติ   
   ของแต่ละท่านในหัวข้อประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป 
สัญลักษณ์  X = ประธานกรรมการบริษัท  A = นายวรภัค ธันยาวงษ์ ด�ารงต�าแหน่งใน KTB ดังนี้ 

  // = กรรมการบริหาร    - กรรมการผู้จัดการใหญ่
  / = กรรมการ       - กรรมการบริหาร   
  M = ผู้บริหารระดับสูง    - กรรมการ 
   

นิยาม   (1)  บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนช�าระแล้ว และอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคาร ซึ่งไม่รวมบริษัทที่ธนาคารลงทุน
     เนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้     
   (2)  บริษัทร่วม ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุนช�าระแล้ว และอยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญของธนาคาร
     ซึ่งไม่รวมบริษัทที่ธนาคารลงทุนเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้   
   (3)  บริษัทอื่นๆ ได้แก่ บริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป แต่ไม่รวมบริษัทที่ธนาคารลงทุนเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
   (4)  บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน ได้แก่ บริษัทที่กรรมการธนาคารด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทดังกล่าว
   (5)  ธนาคารได้ซื้อหุ ้น บริษัท กรุงไทย ร่วมทุน จ�ากัด จากผู ้ถือหุ้นรายย่อยเดิม เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ท�าให้ธนาคารเป็นผู ้ถือในบริษัท กรุงไทย ร่วมทุน จ�ากัด  
     ร้อยละ100 บจ. กรุงไทย ร่วมทุน ถือหุ้น บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ร้อยละ 50 และ บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย ร้อยละ 25

รายชื่อ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทอื่นๆ บริษัทที่มีกรรมการ
ร่วมกัน

KTB
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 	 	 	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 1	 2

กรรมการ
นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ x
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล //
นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ /
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา /
นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล //         /
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ / x x / x /            
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ /      /
นายวีรภัทร ศรีไชยา /       / /
นายยงยุทธ ชัยพรหมประสิทธิ์ //          / // / / / /
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ /                /
นายสมชาย พูลสวัสดิ์ /                 / 
นายวรภัค ธันยาวงษ์ A

ผู้บริหารระดับสูง
นางกิตติยา โตธนะเกษม M
นายเวทย์ นุชเจริญ M                  /
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ M
น.ส. พรรณิภา อภิชาตบุตร M
นายปริญญา พัฒนภักดี M
นางจรี วุฒิสันติ M
นายประสิทธิ์ วสุภัทร M
นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง M
ดร. วิเทศ เตชางาม M
น.ส. อาริศรา ธรมธัช M                  /
นายเกษม แพใหญ่ M
นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ M
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง M
นางประราลี รัตน์ประสาทพร M
นางวรีมน นิยมไทย M
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์ M

รายชื่อ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน บริษัทที่มีผู้บริหาร

ร่วมกัน

KTB

บริษัทย่อย(1)

1. บจ. กรุงไทยกฎหมาย
2. บจ. กรุงไทยธุรกิจบริการ
3. บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
4. บจ. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส
5. บจ. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง
6. บจ. กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่  
7. บจ. กรุงไทย ร่วมทุน(5)

บริษัทอื่นๆ(3)  
1.บจ. โรงแรมท่าอากาศยาน
  สุวรรณภูมิ 
2. บมจ. ทิพยประกันภัย 
3. บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ 
    
   

บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน(4)

1. บมจ. ลินเด้ (ประเทศไทย)
2. บจ. สยามยูไนเต็ดสตีล (1995)
3. บมจ. ไทยออยล์
4. บมจ. กฤษดามหานคร
5. บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์
6. บมจ. เมอร์เมด มาริไทม์
7. บมจ. ปตท.
8. บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
9. บมจ. ชิน คอร์ปอเรชั่น
10. บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
11. บจ. กฎหมายและธุรกิจ วีรภัทรและเพื่อน 

12. หจก. จารุวรรณปิโตรเลียม
13. บมจ. บางจากปิโตรเลียม
14. บมจ. อสมท
15. บจ. อควาเรียส เอสเตท 
16. บจ. เนเชอรัล เคมิคอล 
17. บจ. อควาเรียส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 
18. บจ. อควาเรียส แลนด์
19. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
20. บมจ. จัดการและพัฒนา
    ทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก
21. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บริษัทที่มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
1. บมจ. กระดาษศรีสยาม
2. บมจ. ทางด่วนกรุงเทพ

บริษัทร่วม(2)

1. บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ
2. บมจ. บัตรกรุงไทย
3. บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
4. บจ. กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง
5. บล. เคที ซิมิโก้

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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  รายชื่อคณะกรรมการ           จำานวนหลักทรัพย์ที่ถือ  สัดส่วน

 และผู้บริหารระดับสูง 
ตำาแหน่ง

 ตนเอง คู่สมรส บุตร รวม ร้อยละ

 1 นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ ประธานกรรมการ - - - - -

 2 นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล กรรมการ - - - - -

 3 นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการ และประธานกรรมการอิสระ - - - - -

 4 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา กรรมการ และกรรมการอิสระ - - - - -

 5 นางอรุณภรณ์ ลิ่มสกุล กรรมการ - - - - -

 6 นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการ และกรรมการอิสระ 100,000 0 0 0 0.000715

 7 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ - - - - -

 8 นายวีรภัทร ศรีไชยา กรรมการ และกรรมการอิสระ - - - - -

 9 นายยงยุทธ   ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการ - - - - -

 10 นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ กรรมการ และกรรมการอิสระ - - - - -

 11 นายสมชาย พูลสวัสดิ์ กรรมการ - - - - -

 12 นายวรภัค  ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 13 นางกิตติยา  โตธนะเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

 14 นายเวทย์   นุชเจริญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - 200 - 200 0.000002

 15 นายกิตติพันธ์  อนุตรโสตถิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 16 น.ส.พรรณิภา  อภิชาตบุตร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 17 นายปริญญา  พัฒนภักดี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 18 นางจรี    วุฒิสันติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 19 นายประสิทธิ์   วสุภัทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 20 นางวัลลยา   แก้วรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 21 ดร. วิเทศ    เตชางาม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 22 น.ส.อาริศรา  ธรมธัช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

 23 นายเกษม    แพใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

 24 นายชัยอนันต์  ศิระวณิชการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

 25 นายพูลพัฒน์  ศรีเปล่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - - - - -

 26 นางประราลี   รัตน์ประสาทพร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 27 นางวรีมน  นิยมไทย ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 28 นายธัญญพงศ์  ธรรมาวรานุคุปต์ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ - - - - -

 3.12 การถือหุ้นธนาคารของคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

 3.13 การถือครองหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงินของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  กรรมการธนาคารไม่มีการถอืครองหุน้ในกลุม่อตุสาหกรรมธรุกจิการเงนิและกลุ่มอุตสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัธนาคารในสัดส่วน
ที่มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของจ�านวนหุ้นที่บริษัทมีสิทธิออกเสียง
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   3.14 บุคลากร

   3.14.1 จ�านวนพนักงาน
   ธนาคารมีจ�านวนพนักงานและพนักงานตามสัญญา และลูกจ้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 แบ่งตามสายงาน ดังนี้

หน่วย : คน

   สายงาน  จำานวนพนักงาน และพนักงานตามสัญญา ลูกจ้าง รวม

    สำานักงานใหญ่ ไม่ใช่สำานักงานใหญ่  

 สายงานหลัก    

 สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย 2,274 12,252 132 14,658

 สายงานธุรกิจขนาดกลาง 1,021 - 2 1,023

 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1 169 - 1 170

 สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2 99 - - 99

 สายงานธุรกิจภาครัฐ 233 - 1 234

 สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน 262 - - 262

   รวม 4,058 12,252 136 16,446

 สายงานที่ไม่ใช่สายงานหลัก        

 สายงานบริหารการเงิน 828 15 - 843

 สายงานก�ากับและบริหารงานกฎหมาย 229 - - 229

 สายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สิน 199 - 1 200

 สายงานบริหารความเสี่ยง 267 - 2 269

 สายงานปฏิบัติการ 2,044 - 11 2,055

 สายงานตรวจสอบภายใน 264 - - 264

 สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 335 - 2 337

 สายงานบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร 110 - 1 111

 กลุ่มยุทธศาสตร์ธนาคาร 16 - - 16

   รวม 4,292 15 17 4,324

   รวมทั้งสิ้น 8,350 12,267 153 20,770
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   3.14.2 ผลตอบแทนของพนักงาน
   ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) จ�าแนกเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุน
ส�ารองเลีย้งชพี ค่ารกัษาพยาบาล เงนิสมทบประกนัสงัคม ค่าฝึกอบรม เงนิสงเคราะห์ และผลประโยชน์อ่ืนๆ รวม 20,318.91 ล้านบาท
   3.14.3 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในปี 2556  
   ธนาคารมีนโยบายมุ่งสู่การเป็นธนาคารแสนสะดวก (Convenience Bank) ที่สมบูรณ์แบบด้วยระบบเทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
มผีลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลายตามความต้องการของลกูค้า และให้บรกิารทางการเงนิในระดบัสากล ควบคูไ่ปกบัการ
บริหารจัดการที่ดีพร้อมด้วยหลักบรรษัทภิบาล โดยค�านึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม และที่ส�าคัญ ธนาคารถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่
มีค่ายิ่งที่จะต้องรักษาและพัฒนาขีดความสามารถไปให้ถึงที่สุด และมีความเชื่อมั่นว่าพนักงาน เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญขององค์กร  
จึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาพนักงานทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเป็นการสร้างทุนทางปัญญา ดังนั้นเป้าหมายของการ
พัฒนาพนักงาน คือ การพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติที่ดี และเพียงพอส�าหรับการปฏิบัติงาน 
ธนาคาร ตลอดจนเตรียมคนให้พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  
และพร้อมส�าหรับการแข่งขันทางธุรกิจ
   ธนาคารมกีารก�าหนดแผนพฒันาพนกังานตาม Competency, Career path roadmap, Training Roadmap และ กลยทุธ์
ของธนาคาร เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถและทกัษะพร้อมทีจ่ะปฏบิตังิานในหน้าทีใ่ห้บรรลเุป้าหมายของธนาคาร และพร้อม
ต่อการแข่งขันในทางธุรกิจได้ โดยมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อาทิ การขาย, การบริการ, การวิเคราะห์สินเชื่อ, การปรับโครงสร้าง
หนี้เพื่อลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs), การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ, การตรวจสอบภายใน, การพัฒนาภาวะ
ผู้น�า (Leadership), ทักษะการสอนงาน (Coaching) ที่มีประสิทธิภาพฯลฯ ผ่านการพัฒนาที่หลากหลายช่องทาง เช่น การฝึกอบรม
แบบ Classroom Training, การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง (Self Learning), การเรียนรู้ผ่านระบบ VDO Conference, การฝึกอบรม
ในงาน (OJT) ฯลฯ ส�าหรับในปี 2556 ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างพนักงาน (Experience 
based Training) ด้วยกันเอง และระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงยังได้ร่วมสร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้พนักงานโดยตรง รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กร, การเสริม
สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บริหาร
   ส�าหรับแผนพัฒนาผู้บริหาร ธนาคารได้มุ่งพัฒนาทักษะผู้บริหารอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ อาทิ หลักสูตรที่สร้างความ
เป็นผู้น�า และหลักสูตรสร้างความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงเป็นหลักสูตรทั้งภายในและภายนอกธนาคาร อีกทั้งยังมีการสร้าง 
ผูบ้รหิารรุน่ใหม่จากบุคลากรทีเ่ก่งและมีศกัยภาพสูง (High Potential) เช่น นกัเรียนทุนของธนาคาร, พนกังานกลุ่ม Talent,  Management  
Trainee for Credit Analysis (MTCA), Management Trainee (MT) เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญ ในการร่วมพัฒนาธุรกิจของธนาคารใน
อนาคต  โดยจดัท�าแผนพัฒนากลุม่พนกังานทีม่ศีกัยภาพสงูรายบคุคล (Individual Development Plan : IDP) ทีเ่ป็นรปูธรรม นอกจากนี้  
ธนาคารยังมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง โดยในปี 2556 ได้เปิด
โอกาสให้พนักงาน และบุคคลภายนอกสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ จ�านวน 10 ทุน สาขา Finance/Marketing/
Accounting/Risk Management/Financial Engineering/Human Resource/Management Information System (MIS)/Operations 
Research ณ มหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน และทุนปริญญาโทในประเทศภาคภาษา
อังกฤษ จ�านวน 10 ทุน
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1. ภาพรวมการบริหารความ
เสี่ยงของธนาคาร
 1.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ของธนาคาร

	 	 การบริหารความเสี่ยงเป็นหนึ่ง
ในปัจจัยส�าคัญที่จะช่วยป้องกัน	 รักษา	
และส่งเสริมให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้	 ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน	 การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่
รุนแรงและรวดเร็ว	การมีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพจะสะท้อนถึง
การบริหารจัดการที่ดี	 มีจริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ	และมีความโปร่งใส	สามารถ
ตรวจสอบได้	 อันเป็นรากฐานส�าคัญที่จะ
ท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างมั่นคง
	 	 ธนาคารเป็นสถาบันการเงินชั้นน�า 
ของประเทศ	 ซึ่งให้ความส�าคัญต่อการ
บริหารความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง 
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ	โดยได้

ปัจจัยความเสี่ยง

ก�าหนดโครงสร้าง	 นโยบาย	 และแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงไว ้อย ่างชัดเจน	
ครอบคลมุการบรหิารความเสีย่งด้านต่างๆ 
ตามกรอบข้อก�าหนดของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 และตามแนวทางของ	 
Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission (COSO) 
และ	 State	 Enterprise	Performance	 
Appraisal	(SEPA)	ซึ่งเป็นกรอบโครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงองค์กรเชิงบูรณาการ 
ตามหลักสากล	 โดยมีหลักการส�าคัญ	
คือ	 การเชื่อมโยงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเข้ากับแผนกลยุทธ์	 และโอกาส 
ทางธุรกิจของธนาคาร	 ซึ่งช่วยบูรณาการ 
กา รบ ริ ห า ร และจั ด ก า รคว าม เ ส่ี ย ง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร	 โดยธนาคารได้
จัดท�าแผนภูมิความเส่ียง	 (Risk	Map)	
เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยง	 (Risk	 Factor)	 ที่ม ี
ผลกระทบต่อธนาคารทัง้ทางลบและทางบวก 

ก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง	 (Key	Risk	 
Indicators:	KRI),	ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบั
ได้	 (Risk	Appetite),	 ระดับความเส่ียง
ที่ทนได้	 (Risk	Tolerance)	 ที่ครอบคลุม 
ทุกปัจจัยเส่ียง	 และสาเหตุของความเส่ียง 
(Risk	Cause)	 เพ่ือติดตามผลการบริหาร
ความเ ส่ียงให ้อยู ่ ในระดับที่ ธนาคาร 
ยอมรับได้และเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก�าหนด	 ทั้งยังสามารถระบุถึงสาเหตุของ
ความเส่ียงที่แท้จริง	 เพ่ือหามาตรการ
จัดการและแนวทางการป้องกันก่อนที่จะ
เกดิความเสยีหายต่อรายได้และเงนิกองทนุ
ของธนาคาร	โดยสายงานบรหิารความเสีย่ง 
ท�าหน้าที่ในการก�ากับ	 ดูแล	 ติดตาม	
ประเมินผล	 และรายงานผลการบริหาร
ความเ ส่ียงต ่อคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง	 และคณะกรรมการธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ธนาคารสามารถบรรลุ
ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมาย	ซึง่จะน�าไป
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สูก่ารสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัองค์กร	ผูถ้อืหุน้ 
และผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ได้อย่างยั่งยืน
	 	 ธนาคารยังมีการจัดการฝึกอบรม	
และให้ความรูเ้กีย่วกบัการบริหารความเสีย่ง	
แก่บุคลากรทุกระดับ	ตั้งแต่คณะกรรมการ	
ผู้บริหารระดับสูง	 และพนักงาน	 รวมทั้ง 
ด�าเนินโครงการ	 Risk	Management	
Award	 เ พ่ือกระตุ ้นและส ่ง เสริมให ้ 
ทุกหน่วยงานของธนาคารตระหนักถึง 
ความส�าคัญและเพ่ือให้มีความเข ้าใจ 
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง	 และมี 
ส่วนร่วมรบัผดิชอบต่อการบรหิารความเสีย่ง 
ของธนาคารซึ่งจะสนับสนุนให้หน่วยงาน 
สามารถบรรลุ เป ้ าหมายได ้ อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ	 และมีประสิทธิผล	 ทั้งยัง
มีการบริหารจัดการที่ เป ็นไปตามหลัก 
บรรษัทภิบาลและการก�ากับดูแลกิจการ 
ทีด่	ีซึง่จะช่วยให้ธนาคารเติบโตอย่างม่ันคง
และยั่งยืน
 1.2 แ น ว ท า ง ก า ร ก� า กั บ ดู แ ล 

ความเสี่ยงของบริษัทในกลุ ่มธุรกิจ 

การเงิน (Consolidated Supervision)

	 	 ธนาคารมีบริษัทในกลุ ่มธุรกิจ
ทางการเงินรวม	12	 บริษัท	 ประกอบด้วย	
4	 กลุ่ม	 คือ	 กลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจที่
เกีย่วข้องกบัสนิเชือ่	ธุรกจิหลกัทรพัย์	ธรุกจิ
ประกันภัย	 และธุรกิจสนับสนุนงานของ
ธนาคาร	 โดยธนาคารได้ก�าหนดนโยบาย	
และแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
กลุ ่มธุรกิจทางการเงินที่สอดคล้องตาม 
หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ ่มของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	 และในแนวทาง
เดียวกันกับการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคาร	 นอกจากนี้	 ธนาคารก�าหนดให้
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง	 อย่างน้อยปีละ	1	 ครั้ง	
หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ	

โดยมีการติดตามผลการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของแต่ละบริษัทอย่างใกล้ชิด
	 ในปี	2556	ธนาคารสนับสนุนและดูแล
ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน	 มีการ
บริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมความเส่ียง
ที่มีนัยส�าคัญตามเกณฑ์การประเมินความ
เพียงพอของเงินกองทุน	(Internal	Capital	
Adequacy	Assessment	Process:	ICAAP)	
ได้แก่	ด้านกลยทุธ์	ด้านเครดติ	การกระจกุตัว
ด้านเครดิต	ด้านตลาด	ด้านอัตราดอกเบี้ย
ในบัญชีเพื่อการธนาคาร	 ด้านสภาพคล่อง	
ด้านปฏิบัติการ	 และด้านชื่อเสียง	 โดยจัด 
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บริษัทอย่างต่อเนือ่ง	
พร้อมทั้งก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดดัชน ี
ชี้วัดความเสี่ยง	 (KRI)	 เพื่อเป็นเครื่องมือ 
ในการประเมินความเสี่ยง	และรายงานผล
การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการ
ธนาคาร	 ท�าให้การบริหารความเส่ียงของ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีการพัฒนาขึ้นเป็น
ล�าดับ
 1.3 โครงสร้างการบรหิารความเสีย่ง

ของธนาคาร

	 	 ธนาคารจัดโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงตามหลัก
การก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 และให้สามารถ
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ	
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมีการแบ่ง 
หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ 
หน่วยงานและสายงานไว ้อย ่างชัดเจน	
ส�าหรับโครงสร้างการบริหารความเส่ียง
ของธนาคาร	ประกอบด้วย	คณะกรรมการ
ระดับนโยบายการบริหารความเสี่ยง	ได้แก่	
คณะกรรมการธนาคาร	 คณะกรรมการ
บริหาร	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 และ 
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง	นอกจากนี้ 
คณะกรรมการธนาคารได้แต่งต้ังคณะ
กรรมการขึ้นอีกหลายชุดที่ประกอบด้วย 

ผูบ้รหิารระดบัสงู	เพ่ือท�าหน้าทีใ่นการบรหิาร
ความเสี่ยงด้านต่างๆ	ของธนาคาร	 ได้แก่	
คณะกรรมการผู ้บริหารสายงาน	 คณะ
กรรมการการลงทุน	คณะกรรมการบริหาร
สนิทรพัย์และหนีส้นิ	 คณะกรรมการสนิเชือ่	
และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ	 โดย
รายละเอียดของคณะกรรมการแต่ละชุด
จะแสดงในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการ	 หน้า	84-92	 และ
หัวข้อการก�ากับดูแลกิจการ	หน้า	133

2.  ความเ ส่ียงและมาตรการ
บริหารความเสี่ยง
 2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต 
	 	 คือความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย 
อันเน่ืองมาจากคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามทีไ่ด้ตกลงและระบไุว้ในสัญญา	 รวมถึง
การที่คู ่ค้าของธนาคารถูกปรับลดอันดับ
ความเสี่ยง	 ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้	
และการด�ารงเงินกองทุนของธนาคาร 
ซึ่งธนาคารให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
ความเสีย่งด้านเครดติ	ทัง้ในระดบัลกูค้า	และ 
ระดบัพอร์ต	โดยระบบการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านเครดิตของธนาคาร	 ประกอบด้วย
กระบวนการท่ีส�าคัญ	คือ	การระบคุวามเส่ียง 
การประเมินความเสี่ยง	 การติดตามและ
ควบคุมความเสี่ยง	 และการรายงาน 
ความเสี่ยง	
	 ธนาคารมีการปรับปรุงการบริหาร 
ความเสีย่งด้านเครดติให้ดขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	
โดยท�าการทบทวนและปรบัปรงุนโยบายและ
คูม่อืบรหิารความเสีย่งด้านเครดติ	 รวมถงึ 
กระบวนการที่เก่ียวข้องกับการให้สินเชื่อ
ของธนาคาร	เช่น	การปรับปรงุกระบวนการ	
นโยบายสินเช่ือ	 และเครื่องมือในการ
พิจารณาสินเชื่อ	 เป็นต้น	 ธนาคารพัฒนา
ระบบ	Loan	Origination	 ระบบ	Early	 
Warning	 และระบบ	Credit	Exposure	
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Monitoring	เพือ่ใช้ประกอบกบัการประเมิน	
ควบคมุ	 ตดิตาม	 และรายงานสถานะของ	
พอร์ต	 นอกจากนี้	 ธนาคารทดสอบภาวะ
วิกฤต	 (Stress	 Test)	 เพ่ือประเมินความ
เพยีงพอของเงนิกองทนุ	 และการตดิตาม/
รายงานผลการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงด้านสินเชื่อ	 ให้เป็นไป
ตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ของธนาคาร	 เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป 
ตามแนวนโยบายการก�ากบัดแูลความเสีย่ง 
ด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทย	
และหน่วยงานก�ากบัต่างๆ
  •  ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว
ของการให้สินเชื่อ
	 	 ธนาคารมีนโยบายดูแลความเสี่ยง 
จากการกระจุกตัวของการให ้สินเชื่อ 
ที่ครอบคลุมการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง	 ตามหลักเกณฑ์การก�ากับ
ลกูค้ารายใหญ่ทีท่างการก�าหนด	นอกจากนี ้
ธนาคารมีการก�าหนดวงเงินสินเชื่อสูงสุด
ส�าหรบัอุตสาหกรรมแต่ละประเภท	(Sector	
Limit)	 เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี 
และควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวของ
สินเชื่ออย่างมีนัยส�าคัญ	โดยมีการติดตาม
ความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด	และมีการทบทวน
วงเงินสินเชื่อสูงสุดส�าหรับอุตสาหกรรม
แต่ละประเภทเป็นประจ�าทุกปี	
  •  ความเสี่ยงจากเงินให้สินเชื่อ 
ด้อยคณุภาพ (Non-Performing Loans: NPLs)
	 	 การเพิ่มขึ้นของ	NPLs	 จะท�าให้
ธนาคารต้องกันเงินส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเพิ่มขึ้น	 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
การด�าเนินงาน	 สถานะทางการเงิน	 และ
ความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร	
อย่างไรก็ตาม	 ธนาคารมีมาตรการแก้ไข
และควบคมุไม่ให้	NPLs	 เพิม่มากขึน้	 มกีาร 
ก�าหนดเป้าหมายให้หน่วยงานอ�านวยสนิเชือ่ 
ลดจ�านวน	NPLs	ลงทกุปี	มกีระบวนการจดัการ

กบัลกูหนีที้อ่าจมปัีญหา	ก่อนทีจ่ะกลายเป็น
หนี้	NPLs	 นอกจากนี้	 ธนาคารยังจัดให้มี
โครงการเร่งลดปริมาณ	NPLs	ต่อเนื่องจาก
ปีก่อน	 รวมถึงการปรับปรุงอ�านาจในการ
อนุมัติสินเชื่อ	 และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 
เพื่อให ้กระบวนการในการพิจารณามี
ประสิทธิภาพและควบคุมความเส่ียงได้ดขีึน้	
นอกจากนี้	 เครื่องมือประเมินความเส่ียง
ลูกค้าที่ธนาคารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ก็
จะช่วยให้กระบวนการคัดเลือกลูกค้ามี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
  • ความเสีย่งจากการด้อยค่าของ
หลักประกัน
	 	 สินเชื่อของธนาคารส่วนใหญ่มี
หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์	ซึ่งมูลค่า
ของอสงัหารมิทรพัย์จะขึน้อยูก่บัสภาพการณ์
ทางเศรษฐกิจ	 หากเศรษฐกิจเกิดภาวะ
ถดถอย	มูลค่าของหลักประกันอาจจะปรับ
ลดลง	 ธนาคารอาจต้องเพิ่มการกันเงิน 
ส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับ	NPLs	
อย่างไรก็ตาม	 ธนาคารได้ก�าหนดให้มีการ
ทบทวนการประเมินราคาหลักประกันให้
เป็นปัจจบุนั	ซึง่ความถีใ่นการประเมนิราคา 
ของหลักประกันแต่ละประเภท	 เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด	 เพื่อให้ทราบมูลค่าที่แท้จริงของ
หลักประกัน	สามารถน�าไปก�าหนดกลยุทธ์ 
ในการด�าเนนิการให้สอดคล้องกบัความเสีย่ง 
ด้านสนิเชือ่ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และมกีารกนั
เงินส�ารองค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สิน
รอการขายไว ้แล ้วตามรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	6.9	
	 	 การลดลงของมูลค่าหลักประกัน
ส�าหรับ	NPLs	 อาจส่งผลให้ธนาคารต้อง
เพิม่การกนัเงนิส�ารองค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสญู	
ส�าหรับหนีส้ญูและหนีส้งสัยจะสูญ	และอาจ
ท�าให้จ�านวนเงนิทีธ่นาคารควรจะได้รบัจาก
การขายทอดตลาดหลักประกันลดลง	และ

อาจท�าให้ก�าไรสุทธิและเงินกองทุนของ
ธนาคารลดลง	อกีท้ังอาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการ 
ด�าเนินงานของธนาคาร
 2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด 

  เป็นความเสีย่งทีธ่นาคารอาจได้รบั
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ของฐานะทั้งที่อยู่ในงบดุลและนอกงบดุลที่
เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย	
อัตราแลกเปล่ียน	 ราคาตราสารทุน	 และ
ราคาสนิค้าโภคภณัฑ์	ทีม่ผีลกระทบในทางลบ 
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร			
	 	 ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยงด้านตลาด	 ซึ่งเป็นอิสระจาก 
หน่วยงานทีท่�าธรุกรรม	(Front	Office)	 ท�า
หน้าที่ในการควบคุมดูแลความเส่ียง	 เพ่ือ
ความโปร่งใสและมปีระสทิธภิาพ	 สอดคล้อง
ตามแนวทางการก�ากับดูแลความเส่ียง 
ด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย	และ
นโยบายบริหารความเสี่ยงด้านตลาดของ
ธนาคาร	 โดยภาพรวมความเสีย่งด้านตลาด
ของธนาคารในปี	2556	 ทัง้ประเภทธรุกรรม
ในบญัชเีพ่ือการค้า	 และประเภทธรุกรรมใน
บญัชเีพือ่การธนาคารโดยรวมอยู่ภายใต้กรอบ
เพดาน	หรือตัวบ่งชีค้วามเส่ียงทีไ่ด้รับอนุมติั
  • ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 
(Interest Rate Risk)
	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงิน
กองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการ
สนิทรพัย์	หนีส้นิ	และรายการนอกงบแสดง
ฐานะทางการเงินทั้งหมดท่ีมคีวามอ่อนไหว
ต่ออัตราดอกเบีย้	(Rate	Sensitive	Items)	
ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ดอกเบีย้สทุธิ	
(Net	Interest	Income)	 มลูค่าตลาดของ
รายการเพือ่ค้า	(Trading	Account)	รวมถงึรายได้
และค่าใช้จ่ายอ่ืนทีสั่มพันธ์กับอตัราดอกเบ้ีย
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	 	 ป ี 	 2556	 อัตราดอกเบี้ ยของ
ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดบัต�า่	 โดยคณะ
กรรมการนโยบายการเงนิ	(กนง.)	 ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมมีตปิรบัลดอตัราดอกเบีย้
นโยบายลง	2	ครัง้	ในเดอืนพฤษภาคม	และ
พฤศจกิายน	เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในประเทศ	
ท่ีชะลอตวัลงตามการใช้จ่ายทัง้ภาครฐัและ
เอกชน	 รวมถึงภาคการส่งออกท่ีหดตัวลง	
อย่างไรกต็าม	ธนาคารมกีารตดิตามควบคมุ
ความเสีย่งด้านอตัราดอกเบ้ียให้อยูใ่นระดบั
ที่ยอมรับได้	 โดยการก�าหนดกรอบเพดาน
ความเสีย่ง	และแนวทางปฏบัิตเิมือ่มกีารเกนิ
เพดานความเสีย่งทีก่�าหนด
  •  ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ (Foreign Exchange 
Rate Risk)
	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงิน
กองทุนได้รบัผลกระทบในทางลบจากความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน	เนื่องมาจาก
การท�าธรุกรรมในสกลุเงนิต่างประเทศ	หรือ
จากการมีสินทรัพย์หรือหน้ีสินในสกุลเงิน
ต่างประเทศ	 เมื่อแปลงมูลค่าที่เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศของรายการต่างๆ	
ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงิน 
ท้องถิน่แล้ว	ท�าให้มลูค่าทางบญัชีของธนาคาร
ลดลง	รวมถึงการลดลงของรายได้หรือเกิด
ผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ
	 	 ปี	2556	ค่าเงนิบาทมีความผันผวน 
ค่อนข้างมาก	 โดยในช่วงต้นปีค่าเงินบาท 
ได้รับแรงหนุนจากเงินทุนไหลเข้าทีเ่ข้ามา 
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 และตลาด 
ตราสารหน้ี	 จนท�าให้อัตราการแข็งค่าอยู่
ในอนัดบั	1	 ของเอเชยี	 ขณะทีช่่วงครึง่หลงั
ของปี	 ข่าวการชะลอมาตรการผ่อนคลาย 
เชงิปรมิาณ	(QE)	 การฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิ
ของสหรฐัฯ	 และยุโรป	 รวมถงึความขดัแย้ง
ทางการเมอืงในประเทศไทย	ส่งผลให้เงนิบาท 
อ่อนค่าลง	 อย่างไรก็ตาม	 ธนาคารมีการ

ติดตามควบคุมความเสี่ยงด ้านอัตรา 
แลกเปลี่ยนให้อยู ่ในระดับที่ยอมรับได	้
โดยการก�าหนดกรอบเพดานความเสี่ยง	
และแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดาน 
ความเสีย่งท่ีก�าหนด
  •  ความเสีย่งด้านราคาตราสารทนุ 
(Equity Price Risk)
	 	 เป ็นความเสี่ ยงที่ รายได ้หรือ
เงินกองทุนได ้ รับผลกระทบในทางลบ 
เนื่ องจากการเปล่ียนแปลงของราคา
ตราสารทนุ	ท�าให้มูลค่าของกลุม่หลกัทรพัย์ 
การลงทุนเพื่อค้าของธนาคารลดลง
	 	 ปี	 2556	 ดัชนีตลาดหลักทรัพย ์
ของประเทศไทยยังคงผันผวน	 โดยในช่วง
ต้นปีดัชนีฯ	 ได้รับแรงหนุนจากเงินทุนที่ 
ไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 และ
ตลาดตราสารหนี้	 แต่ในช่วงคร่ึงหลังของ
ปี	ดชันฯี	ปรับตัวลดลง	จากความกังวลต่อ 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การชะลอมาตรการ	QE	 ของสหรัฐฯ	
และคว ามตึ ง เ ค รี ย ดท า งก า ร เ มื อ ง
ในประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 ธนาคารมี
การติดตามควบคุมความเสี่ยงด้านการ
เปลี่ยนแปลงของราคาให้อยู ่ในระดับที่
ยอมรับได้	 โดยการก�าหนดกรอบเพดาน
ความเสี่ยง	 และแนวทางปฏิบัติ เมื่ อ 
มีการเกินเพดานความเสี่ยงที่ก�าหนด
  •  ความเส่ียงด้านราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ (Commodity Price Risk)
	 	 เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงิน
กองทนุได้รบัผลกระทบในทางลบเนือ่งจาก
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์
	 	 ปี	2556	ธนาคารมีปริมาณการท�า
ธุรกรรมอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์กับลูกค้า
เพิ่มมากขึ้น	แต่ธนาคารยังไม่มีนโยบายถือ 
ฐานะดงักล่าว	จงึด�าเนนิการบรหิารความเสีย่ง 
ในลักษณะ	Back	to	Back
	 	 ทัง้นี	้ธนาคารมกีารก�าหนดนโยบาย 
บริหารความเส่ียงด้านตลาดให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ของธนาคาร	 และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การก�ากับความเสี่ยงด้านตลาด
ของธนาคารแห่งประเทศไทย	 โดยมีการ
ก�าหนดเพดานหรอืตวับ่งชีค้วามเสีย่งสงูสดุ
ที่ธนาคารยอมรับได้	 เช่น	 ฐานะในบัญช ี
เพ่ือการค้า	จะตดิตามจากมูลค่า/ฐานะการ
ลงทุน	 ผลขาดทุนสูงสุด	 ตัววัดความเสี่ยง
ทางสถิติ	ได้แก่	Value	at	Risk	(VaR)	และ
ตัววัดค่าความอ่อนไหว	(Sensitivity)	 เช่น	
PV01,	Delta,	Vega,	Gamma	เป็นต้น	ส่วน
ฐานะในบัญชีเพื่อการธนาคาร	 จะติดตาม 
จากการเปลี่ยนแปลงลดลงของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิต่อปี	(Net	Interest	Income	
Change)	และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
เศรษฐกิจ	(Economic	Value	Change)	
รวมท้ังมีการประเมินมูลค่าตามราคา
ตลาด	และการทดสอบภาวะวิกฤต	(Stress	
Testing)	 อย่างสม�่าเสมอ	 นอกจากนี้	 

ยงัมีการจดัท�าระเบยีบผลติภณัฑ์	(Product	
Program)	 ส�าหรับการท�าธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงินประเภทใหม่	 พร้อมกับการ
พัฒนารูปแบบรายงาน	 ระบบงาน	 และ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุม
ความเสีย่งให้มปีระสทิธภิาพ	 และสามารถ
รองรับการท�าธุรกรรมท่ีมีความซับซ้อน 
มากขึน้
 2.3 ความ เสี่ ย งด ้ านปฎิ บั ติ การ  

(Operational Risk)

		 	 คือ	 ความเสี่ยงที่จะเกิดความ 
เสียหายต่างๆ	 อันเนื่องมาจากความ
ไม ่ เพี ยงพอหรื อความบกพร ่องของ
กระบวนการภายใน	 บุคลากร	 ระบบงาน
ของธนาคาร	 หรือเหตุการณ์ภายนอก	 
รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมาย	แต่ไม่รวม
ความเสีย่งด้านกลยทุธ์	(Strategic	Risk)	และ
ความเสีย่งด้านช่ือเสียง	(Reputational	Risk)
	 	 ธนาคารดแูลและให้ความส�าคญัต่อ
การบรหิารความเส่ียงด้านปฏบิติัการ	โดยยดึ
หลกัการบรหิารจัดการความเส่ียง	3	ขัน้	ได้แก่
  ขั้นที่ 1	 คือ	 หน่วยงานธุรกิจและ
หน่วยงานสนับสนุนต่างๆ	 ซึ่งมีความรู ้
ความเข้าใจในความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นกับ
กระบวนการท�างานและความเสี่ยงที่มีอยู่
ของหน่วยงานตนเองดีที่สุด	 โดยบริหาร 
จดัการความเสีย่งในฐานะเจ้าของความเสีย่ง 
	(Risk	Owner)	มหีน้าท่ีในการระบ	ุประเมนิ	
ควบคุมและติดตามความเสี่ยง	 พร้อมทั้ง
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน	 อีกทั้งใน
แต่ละหน่วยงานจะมีเจ้าหน้าที่ที่ท�าหน้าท่ี
ประสานงานกบัหน่วยงานทีด่แูลความเสีย่ง 
ด้านปฏิบัติการ	 (Operational	 Risk	 
Officer:	ORO)	ทั้งในการใช้เครื่องมือและ
การบริหารจดัการความเสีย่งให้เป็นไปตาม
แนวทางที่ธนาคารก�าหนด	
  ขั้นที่ 2	 คือ	 หน่วยงานที่ดูด้าน
ความเสี่ยงและการควบคุมก�ากับดูแล

ด้านต่างๆ	 ท�าหน้าที่สนับสนุนเครื่องมือ 
แนวทาง	และวิธีการให้หน่วยงานในขั้นที่	1	
ใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	
  ขั้นที่  3	 คือ	 หน ่วยงานด้าน
การตรวจสอบ	 ท�าหน ้าที่ตรวจสอบ 
และทดสอบกระบวนการด�าเนินธุรกิจ 
และบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ	
ว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงและระบบ
การควบคุมภายในของธนาคารเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 หน่วยงานต่างๆ	 จะมีการบริหาร
ความเสีย่งด้านปฏบิตักิารผ่านกระบวนการ 
ซึ่งประกอบด้วยการระบุ	ประเมิน	ควบคุม	
ติดตาม	 และรายงานความเสี่ยงอย่างเป็น
ระบบ	 ผ่านเครื่องมือ	 อาทิ	 การจัดเก็บ
และรวบรวมข้อมลูความเสยีหายทีเ่กดิจาก
ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ	(Operational	
Loss	Data	Collection)	 การประเมินการ
ควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง	(Risk	Self	
Control	Assessment:	RCSA)	 และการ
ก�าหนดดชันชีีว้ดัความเสีย่งด้านปฏบิตักิาร	
(Operational	Key	Risk	Indicator	:	KRI)	 
ซึ่งในแต่ละหน่วยงานของธนาคารจะมี	
ORO	 ที่ท�าหน้าที่ประสานงานในการ
บริหารความเสี่ยงด ้านปฏิบัติการของ
หน่วยงาน	โดยธนาคารจะเน้นการปรบัปรงุ
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กระบวนการเพ่ือป้องกันความเสี่ยง	 (Risk	
Prevention)	และการจัดการความเสี่ยงได้
อย่างทันท่วงทีก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย 
ต ่อธนาคารและลูกค ้ าของธนาคาร	
นอกจากน้ี	ธนาคารยังก�าหนดให้หน่วยงาน 
ต่างๆ	 ท�าการประเมินความเส่ียงและ
ประสิทธิภาพของการควบคุมความ
เสี่ยงส�าหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ต่างๆ	 ผ่าน
กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่	 (New	
Product	Process)	 ที่น�ามาใช้ให้ครบถ้วน 
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ดังกล่าว
มีความเสี่ยงอยู ่ ในระดับที่ยอมรับได ้
และมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสม
ก่อนที่จะเริ่มให้บริการแก่ลูกค้า	 อีกทั้ง 
มีการดูแลติดตามความเส่ียงจากผู ้ให ้
บริการภายนอก	(Outsourcing)	
	 	 ในปี	 2556	 ธนาคารได้ก�าหนด
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเพื่อใช้
ในการบรหิารจัดการความเสีย่งด้านปฏบิตัิ
การในภาพรวมของธนาคาร	 โดยมีการ
ก�าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้	 (Risk	
Appetite)	 และระดับความเส่ียงที่ทนได้	 
(Risk	Tolerance)	ซึง่พบว่า	สถานะความเสีย่ง 
ด้านปฏิบัติการโดยรวมของธนาคารยัง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	 ธนาคารได้มีการ
ควบคุมความเสี่ยงจากปัจจัยดังกล่าว
ผ่านมาตรฐานการปฏิบัติงาน	(Standard	
Operating	Procedure:	SOP)	 และผ่าน
มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ	 ทั้งใน
ลักษณะการป้องกันและการตรวจพบ	เพื่อ
ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน	 รวม
ไปถึงป้องกันและลดความเสียหายอันอาจ
เกิดขึ้นกับธนาคารและลูกค้าของธนาคาร	
	 ส�าหรับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์
ภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ธนาคาร	 ธนาคารมีการจัดท�าแผนรองรับ
การด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	 (Business 
Continuity	Plan:	BCP)	 เพื่อให้มีความ

ม่ันใจว่าแม้ในภาวะฉกุเฉนิหรอืภาวะวิกฤต	
ธนาคารยังสามารถให้บริการแก่ลูกค้าของ
ธนาคารได้อย่างต่อเนื่อง	 โดยก�าหนดให้
มีการทดสอบแผนอย่างสม�่าเสมอ	 เพื่อ
ปรับปรุงแผนให ้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และเป ็นการสร ้างความมั่นใจ ท้ังกับ
พนักงานและลูกค ้าของธนาคารทั้ งนี	้
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการจะมีการสรุป	
วิ เคราะห ์หาสาเหตุ	 และรายงานต ่อ 
ผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกเดือน	 เพ่ือทราบ
และบริหารจดัการสถานะความเสีย่งท่ีมอียู่
และสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
 2.4 ความเสี่ยงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	 	 คือ	 ความเส่ียงที่เกิดจากการที่
ธนาคารไม่สามารถช�าระหนี้สินหรือภาระ
ผูกพันเมื่อถึงก�าหนด	เนื่องจากไม่สามารถ
เปล่ียนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้	 หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ	 หรือ
สามารถจดัหาเงนิทนุได้ด้วยต้นทนุทีส่งูเกนิ
กว่าระดบัทีย่อมรบัได้	ซึง่อาจส่งผลกระทบ
ต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร
	 	 ปี	 2556	 สภาพคล่องในตลาด
การเงินผันผวนขึ้นลงตลอดปี	 ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นการรักษาและเสริมสภาพคล่องของ
ธนาคาร	 รวมทั้งรองรับการด�าเนินธุรกิจ
ที่เติบโตมากขึ้น	 เช่น	 การปล่อยสินเชื่อ 
ทีมี่ปริมาณเพิม่สงูขึน้	 เป็นต้น	 ธนาคารจงึ 
ได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม	 ธนาคารมีการติดตาม
ควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่
ในระดบัทีย่อมรับได้	 โดยการก�าหนดกรอบ 
ตวับ่งชีค้วามเสีย่ง	 และแนวทางปฏบิตัเิมือ่ 
มีการเกนิตวับ่งชีค้วามเส่ียงทีก่�าหนด
	 	 ท้ั งนี้ 	 ธนาคารมีการก� าหนด
นโยบายและกระบวนการบรหิารความเส่ียง
ด้านสภาพคล่องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์

ของธนาคาร	สภาวะตลาด	และเป็นไปตาม
แนวทางการบริหารความเส่ียงด้านสภาพ
คล่องของสถาบันการเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	โดยมีการก�าหนดเพดานหรือ
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับ
ได้	 เช่น	 ระดับสภาพคล่องในระยะสั้น
เพื่อรองรับธุรกรรมประจ�าวัน	 และ	Net	
High-Quality	Liquid	Asset	to	Liquidity	
Gap	Ratio	 เป็นต้น	 ทั้งยังมีการทดสอบ
ภาวะวิกฤต	 เพ่ือประเมินความเส่ียงด้าน
สภาพคล่อง	 ตามสถานการณ์จ�าลอง
ที่ธนาคารก�าหนด	 เพื่อรายงานผลการ
ทดสอบต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
เป็นประจ�าทุกไตรมาส	 รวมทั้งจัดท�าแผน
ฉกุเฉนิสภาพคล่อง	ทีส่อดคล้องกบัแนวทาง
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด
  •  การบริหารจัดการเงินกองทุน
	 	 ธนาคารได ้ด�าเนินการบริหาร
จัดการเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์	Basel	
III	 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด	 ทั้ง
ในระดับธนาคารและระดับกลุ่มธุรกิจทาง 

Operational Risk

BCP
SOP
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

การเงิน	 โดยถือปฏิบัติตั้ งแต ่วัน ท่ี	 1	
มกราคม	2556	 เป็นต้นมา	 ซึ่งการก�ากับ
ดูแลเงินกองทนุตาม	Basel	III	 ประกอบด้วย 
3	หลกัการ	ดังน้ี
  หลักการที่ 1 การด�ารงเงินกองทุน
ขั้นต�่า ก�าหนดให้ธนาคารต้องด�ารงเงิน
กองทุนรองรับความเสี่ยงด้านเครดิต	ด้าน
ตลาด	และด้านปฏิบัติการ
  หลักการที่ 2 การก�ากับดูแล
โดยทางการ	 ก�าหนดให้ธนาคารด�ารงเงิน 
กองทนุสงูกว่าเงนิกองทนุขัน้ต�า่ตามหลกัการ 
ท่ี	 1	 (Pillar	 I)	 เพ่ือรองรับความเสี่ยงที ่
ไม่ครอบคลมุทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะวิกฤต	
และก�าหนดให้ธนาคารมีระบบการบริหาร
ความเส่ียงทีด่	ีโดยธนาคารต้องมกีระบวนการ
ประเมนิความเพียงพอของเงนิกองทุน	(ICAAP)	
โดยค�านึงถึงความเสีย่งทกุด้านของตนเอง	และ
มกีารทดสอบภาวะวกิฤตทีเ่หมาะสม
  หลักการท่ี 3 การใช้กลไกตลาด
ในการก�ากับดแูล	 ก�าหนดให้ธนาคารต้อง 
เปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัการด�ารงเงนิกองทนุ	 
ระดบัความเสีย่งและระบบบรหิารความเสีย่ง 
ของตนเอง	 เพื่อให้บุคคลภายนอกหรือ 
ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในตลาดสามารถใช้ข้อมูล 
ดังกล่าววิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง
ของธนาคาร	ซึง่จะเป็นกลไกตลาดทีส่�าคญั
ในการผลักดันให้ธนาคารมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงที่ดี	 นอกเหนือจากการ
ควบคุมภายในของธนาคารและการก�ากับ
ดูแลโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
	 	 ธนาคารมกีารปฏิบัตติามกระบวนการ
มาตรฐานในการบริหารความเสี่ยง	 และ
การดแูลความเพยีงพอของเงนิกองทนุตาม
หลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และหลกัปฏบัิตสิากลมาโดยตลอด	 มกีารท�า	
Stress	 Test	 ครอบคลุมความเสี่ยงที่มี 
นัยส�าคัญท้ังในภาวะปกติและภาวะวิกฤต	
เพื่อประเมินผลกระทบต่อความเพียงพอ

ของเงินกองทุน	 รวมทั้งศึกษาผลกระทบ
จากเกณฑ์	Basel	lll	เพื่อใช้ในการวางแผน
เงินกองทุน	(Capital	Planning)	 รวมถึง
การก�าหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลของ
ธนาคาร	 ส่งผลให้ธนาคารมีฐานะเงิน
กองทุนที่แข็งแกร่งและมั่นคง	โดย	ณ	สิ้นปี 
2556	 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุน
ต่อสินทรัพย์เสี่ยง	 ร้อยละ	14.79	 และมี
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียง
หลังการ	Stress	Test	สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต�่าที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด	และเพยีง
พอที่จะรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม	
รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ	ของทางการ
	 	 ส�าหรับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การก�ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	 ธนาคารได้จัดส่งรายงาน
การด�ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงของ
กลุ ่มธุรกิจทางการเงินต่อธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเป็นรายไตรมาส	 และได้เปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุน
และข้อมูลความเส่ียงด้านต่างๆ	 ของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินตามเวลาที่ก�าหนดทาง	
Website	 ของธนาคาร	 โดยธนาคารและ
กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีเงินกองทุนสูงกว่า
เกณฑ์ขั้นต�่าท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด
  •  คว าม เ ส่ี ย งด ้ า นกลยุ ท ธ  ์
(Strategic Risk)
  คือ	 ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
ก�าหนดแผนกลยุทธ ์	 แผนด�าเนินงาน	
และการน�าไปปฏิบัติไม ่เหมาะสมหรือ 
ไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน	 และสภาพ
แวดล้อมภายนอก	 อันส่งผลกระทบต่อรายได้	
เงินกองทุน	หรือการด�ารงอยู่ของกิจการ
	 	 ในปี	2556	 ภาวะเศรษฐกจิของไทย 
ได ้ รับผลกระทบจากการชะลอตัวของ
เศรษฐกจิโลก	รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมอืง
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ในช่วงปลายปี	 อย่างไรก็ตาม	 ธนาคาร
ยังด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองด้วยความ
ระมัดระวัง	 และให้ความส�าคัญอย่างมาก
กับแผนการด�าเนินงาน	 และการบริหาร
ความเสี่ยง	โดยสรุปดังนี้	
	 	 1)	 ธนาคารมีมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงกลยุทธ์ท่ีเป็นไปตามแนวทาง
การตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทย	
(ธปท.)	 และแนวทางการบริหารจัดการ
องค ์ ก รด ้ านการบริ หารความ เสี่ ย ง
ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกิจ	(สคร.)	โดยมกีารจดัท�านโยบาย
และคู ่มือในการบริหารความเสี่ยงด้าน
กลยุทธ์	และทบทวนเป็นประจ�าทุกปี
	 	 2)	 ก ร ะบวนกา ร จั ดท� า แผน
กลยุทธ์ของธนาคารใช้หลักการด�าเนินการ
ให้สอดคล้องและครอบคลุมตามแนวทาง
ของระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ	
(S tate	 Enterpr i se	 Per fo rmance 
Appraisal:	SEPA)	 มีการระบุขั้นตอนและ 
ผูเ้กีย่วข้อง	รวมท้ังกรอบระยะเวลาทีช่ดัเจน	
คณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูงมี 
ส่วนร่วมในการจัดท�าแผนกลยุทธ์ธนาคาร	
มีกระบวนการน�าแผนกลยุทธ์ธนาคารไปสู่
การปฏบัิต	ิและสือ่สารแผนกลยทุธ์ธนาคาร
ให้ผูบ้ริหารทุกหน่วยงานได้ทราบโดยทัว่กนั	
	 	 3)	 แผนกลยุทธ์ธนาคารมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอก	 โดยมุ่งเน้นการใช้
ข้อมูลจริงและการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับเป้าหมายธนาคารและคู่เทียบ	 มีการ
จัดท�า	SWOT	Analysis	และน�ามาก�าหนด
เป็นกลยุทธ์ที่ส่งเสริมจุดแข็ง	แก้ไขจุดอ่อน	
ช่วงชงิโอกาสทางธรุกจิเชงิบวก	และป้องกัน
อุปสรรคจากแรงกดดันภายนอกเชิงลบ	
รวมกันเป็นกลยุทธ์ภาพรวมของธนาคาร
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สนองตอบต่อ	
Statement	of	Direction	(SOD)	วิสัยทัศน์	

พันธกิจ	และค่านิยมหลักของธนาคาร
	 	 4)	 มีกระบวนการติดตามผลการ
ด�าเนนิงานเปรยีบเทยีบเป้าหมายเป็นระยะ	
และรายงานต่อผู้บรหิาร	เพือ่ผลกัดนักลยทุธ์
ต่างๆ	 ให้บรรลุเป้าหมาย	 และมีการปรับ
เปลีย่นแผนการด�าเนนิงานให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกบัสภาวะทีเ่ปล่ียนแปลงไป	
  •  ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอ
การขาย
	 	 ทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร	
ส่วนใหญ่เป็นทีด่นิเปล่า	 ทรพัย์เพือ่อยูอ่าศยั	
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	 โรงแรม	 โรงงาน	
และทรัพย์เพื่อการพาณิชย์อื่นๆ	 เป็นต้น	
โดยได้มาจากการรับโอนทรัพย์ช�าระหน้ี	
และการประมูลซื้อทรัพย์จากการขายทอด
ตลาด	เพือ่บริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินเชือ่ 
ด้อยคุณภาพของธนาคารให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ธนาคาร	ซึง่การด�าเนนิการดงักล่าว	ท�าให้
ธนาคารสามารถลดปริมาณสินเชื่อด้อย
คณุภาพได้เรว็ขึน้	และเปิดโอกาสในการสร้าง
รายได้จากการจ�าหน่ายทรพัย์สินรอการขาย
	 	 ส� าห รั บความ เสี่ ย งหลั กของ
ทรัพย์สินรอการขาย	ได้แก่	ความเสี่ยงจาก
การด้อยค่าหรือมูลค่าทีล่ดลงของทรพัย์สนิ	
หรือเสือ่มราคา	ซึง่เกดิจากสภาพทรพัย์หรอื 
สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	 เช่น	 
ความเสือ่มโทรมทางกายภาพ	ปัญหาน�า้ท่วม	 
ภัยธรรมชาติ	ภาวะเศรษฐกิจ	การปรับลด 
ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สะท้อนตาม
ภาวะตลาดปัจจุบนั	ข้อกฎหมาย	และผงัเมอืง	
เป็นต้น	ที่มีผลกระทบศักยภาพในการขาย 
และมูลค่าทรัพย์ลดลง	 รวมทั้งระยะเวลา
การถือครองทรัพย์นานขึ้น	 ตลอดจน 
อาจท�าให้ธนาคารต้องกนัส�ารองเพิม่มากขึน้ 
ทั้งนี้	 ระดับความเส่ียงขึ้นอยู่กับประเภท 
ของทรพัย์การเปลีย่นแปลงของราคาตลาด 
และระยะเวลาการถือครอง	 โดยเฉพาะ 

ทรพัย์ที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง	 โอกาสเกิดการ
ด้อยค่าจะมากกว่า	 อย่างไรก็ดี	 ธนาคาร
ได ้พยายามบ ริหารความ เ ส่ี ยงด ้ วย
การเพ่ิมประสิทธิภาพ	 คุณภาพ	 และ 
ประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพย์สิน 
เพ่ือให้การลดทรัพย์สินรอการขายส�าเร็จ 
ตามเป้าหมายสอดคล้องกับสถานการณ ์
นอกจากนีย้ังจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาทรัพย์ให้อยู่ในสภาพที่ดี
พร้อมขาย	 ส่งผลให้ในปี	2556	 ธนาคาร
สามารถขายทรพัย์สนิรอการขายได้เพ่ิมสงูขึน้ 
อย่างต่อเน่ือง	 และมีการกันเงินส�ารอง
ส�าหรบัการด้อยค่าของทรพัย์สินรอการขาย
ไว้เพียงพอตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด
  •  ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกจิ
	 	 เศรษฐกิจไทยในปี	2556	 นับว่ามี
ความผนัผวนค่อนข้างมาก	จากปัจจยัเสีย่ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 ท�าให้
หน่วยงานเศรษฐกิจส่วนใหญ่มีการปรับ
ลดประมาณการตัวเลขการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ	 และส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร	ซึ่ง	GDP	 ในปี	2556	ขยาย
ตัวได้เพียงร้อยละ	2.9	 ชะลอลงมากจาก
ร้อยละ	6.5	ในปี	2555	ส่วนหนึ่งเนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกที่ยังซบเซา	 อีกท้ังยังได้รับ
ผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค ่าอย ่าง 
ต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีแรก	 ส่งผลต่อการ
ส่งออกที่ เป ็นแรงขับเคล่ือนส�าคัญของ
เศรษฐกิจไทย	 ขณะที่การบริโภคภาค
เอกชนชะลอลงมากหลังส้ินสุดมาตรการ
กระตุ้นของภาครัฐ	 โดยเฉพาะมาตรการ
คืนภาษีรถยนต์คันแรก	 กอปรกับหนี้ภาค
ครัวเรือนมีแนวโน้มสูงขึ้น	 ด้านการลงทุน
ภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากค่าแรง
งานที่สูงขึ้น	การส่งออกไม่ฟื้นตัว	และการ
ชะลอการลงทุนภาครัฐ	นอกจากนี้	ปัญหา
ทางการเมอืงในช่วงปลายปี	ท�าให้นกัลงทนุ
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ชะลอการลงทนุออกไปอกีระยะหนึง่	เพือ่รอ
ความชัดเจนทางการเมือง	 รวมถึงทิศทาง
การลงทุนของรัฐบาลในระยะต่อไป	
	 	 อย่างไรกดี็	 ธนาคารมีการประเมิน 
และติดตามความเสี่ยง	 ทั้งในและต่าง
ประเทศอย่างใกล้ชิดโดยฝ่ายวิจัยความ
เสี่ยงธุรกิจได้รายงานต่อที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า
ทุกเดือน	 รวมทั้งมีการน�าเสนอผลกระทบ 
ทางเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการธนาคาร 
เป็นระยะๆ	 เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบ 
ทั้งเชิงบวกและลบ	 พร้อมปรับกลยุทธ์ให ้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	
รวมถงึส่งสญัญาณไปยงัหน่วยงานต่างๆ	 ที่
เกีย่วข้อง	 ทัง้ในส่วนของธนาคารหรือลูกค้า
ทีอ่าจได้รบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
ของปัจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศและ 
ต่างประเทศได้อย่างทนัท่วงที	เพือ่ให้ธนาคาร
สามารถปรบัตวัและรบัมือกบัความผันผวน
ต่างๆ	 ทีเ่กดิขึน้ได้	 สะท้อนจากผลประกอบ
การของธนาคารที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี	 โดยมี
ก�าไรสทุธิ	33,929	 ล้านบาท	 รวมถงึมีการ
กันเงินส�ารองฯ	 เพื่อรองรับความผันผวน
ทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งท�าให้อัตราส่วนค่าเผ่ือ
หน้ีสงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพ 
(Coverage	ratio)	เพิม่ขึน้จากร้อยละ	92.73	
ณ	สิน้ปี	2555	เป็นร้อยละ	109.47	นอกจากนี ้
ธนาคารยงัสามารถควบคมุคณุภาพสนิทรพัย์
ให้ดขีึน้ต่อเนือ่งจน	NPLs	Ratio	(net)	 ลด
ลงจากร้อยละ	1.76	 ณ	 สิน้ปี	2555	 เหลือ 
ร้อยละ	1.53
	 	 ส�าหรบัในปี	2557	คาดว่าเศรษฐกจิ
ไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ	3.0-3.4	 
จากการส่งออกทีจ่ะปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อน 
ตามการฟื้นตัวของประเทศกลุ่ม	G3	 ทั้ง
ยุโรป	 ญ่ีปุ ่น	 และโดยเฉพาะสหรัฐฯ	 ที่
เศรษฐกิจมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง	 และ
ปัญหาเพดานหนี้สาธารณะก็คลี่คลายลง	

อย่างไรก็ดี	 เศรษฐกิจของกลุ ่มประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ยังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อ	
และค่าเงนิอ่อนค่าลง	ซึง่อาจกระทบต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 จึงคาดว่าแม้การ 
ส่งออกของไทยจะปรบัตวัดขีึน้	 แต่จะขยายตวั
ในอัตราที่ไม่สูงนัก	 ด้านการบริโภคภาค
เอกชนยังคงมีแรงกดดันของปัญหาหนี้
ครัวเรือน	 รวมถึงการทยอยปรับขึ้นราคา	
LPG	ภาคครัวเรอืน	ตามการปรบัโครงสร้าง
พลังงาน
	 	 ทั้งนี้	 การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในปี	 2557	 ยังมีความเส่ียงจากความ 
ไม่แน่นอนทางการเมือง	 และการเบิกจ่าย 
งบประมาณของรัฐบาลซึ่ ง เป ็นป ัจจัย

ส�าคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย	 โดยธนาคารได้เตรียมแผน
รองรบัไว้ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ไม่แน่นอน
ต่างๆ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของธนาคาร
สามารถด�าเนินต่อไปได้
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1.	 ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคัญในการจัดให้มี

ระบบการควบคุมภายใน โดยมีการติดตามก�ากับดูแลให้มีการ
ด�าเนินการไปตามแผนและเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และเหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ก�ากบัดแูลการบรหิารจัดการความเสีย่งของธนาคารให้อยูใ่นระดบั
ที่เหมาะสม คณะกรรมการก�ากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ก�ากับ
ดูแลให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของ
หน่วยงานก�ากับ และโดยเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ จะท�า
หน้าท่ีเป็นผูก้�ากับดแูลสายงานตรวจสอบภายใน ให้รับผดิชอบการ
ตดิตามประเมนิระบบควบคมุภายในให้มกีารพฒันาปรบัปรงุ เพือ่
ป้องกันความเสี่ยง และเพื่อให้มีการปฏิบัติงานที่รอบคอบ รัดกุม 
ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งจะมีการรายงานคณะกรรมการ
ธนาคารเป็นประจ�าทุกเดือน

 ทั้งน้ี จากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556 
(ดูรายละเอียดในหน้า 144-145) ให้ความเหน็ว่า งบการเงนิของ
ธนาคาร และการเปิดเผยข้อมลู มคีวามครบถ้วนเชือ่ถอืได้ สอดคล้อง
กับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การบริหาร 
ความเส่ียงและระบบการควบคมุภายในมีประสทิธิผลและเหมาะสม 
เพยีงพอ การตรวจสอบภายในมีความเป็นอสิระ ครอบคลมุกระบวนการ 
ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง และมีกระบวนการตรวจสอบที่
สอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ ตลอดจนมีการก�ากับดูแล 
การปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ได้อย่าง 
เหมาะสม และสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมการด�าเนนิธุรกจิปัจจุบนั 
 
2.	 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน 
	 ก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของธนาคาร

2.1	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

  นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
  สายงานตรวจสอบภายใน

หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานตรวจสอบภายใน
การให้ความเชื่อมั่นและค�าปรึกษาต่อฝ่ายจัดการและคณะ

กรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการด�าเนินงาน
ของธนาคารให้บรรลตุามเป้าหมายด้วยการประเมินความเพยีงพอ
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายในและการก�ากับดูแล

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้
ความเห็นชอบคุณสมบัติ ประเมินผลงาน ตลอดจนแต่งต้ัง 
ถอดถอน และโยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างผู ้ถือหุ ้นและโครงสร้างการ
จัดการ หน้า 88) โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
นางสาวพรรณิภา อภิชาตบุตร มีความเหมาะสมในการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากเป็นผู้ที่มี 
ความรอบรู้ เข้าใจในธุรกิจของธนาคาร มีความสามารถในการ
บริหารจัดการ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ

 
2.2	หัวหน้างานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 
  นางวัลลยา  แก้วรุ่งเรือง
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน
  สายงานก�ากับและบริหารงานกฎหมาย
 
หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลการก�ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 

ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของสถาบนัก�ากับต่างๆ ได้แก่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 
หน่วยงานทางการทีม่อี�านาจตามกฎหมาย รวมทัง้การให้ค�าปรกึษา
ด้านการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว และเป็น
หน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างสถาบันก�ากับ
และหน่วยงานทางการทีม่อี�านาจตามกฎหมายกบัหน่วยงานภายใน
ของธนาคาร

ทั้งนี้ ประวัติการศึกษา การอบรม การด�ารงต�าแหน่งอื่น 
ในปัจจบุนั และประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปีทีผ่่านมาของ
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิติั
งานของธนาคาร ได้แสดงไว้ในหวัข้อประวตัขิองคณะกรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป หน้า 34-35 และ 37

การควบคุมภายใน	และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง
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	 ธนาคารกรุงไทยในฐานะสถาบันการเงินขนาดใหญ	่ ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ	 ได้ตระหนักถึง 
การก�ากบัดูแลกจิการท่ีดีตามหลกับรรษัทภิบาล	(Corporate	Governance:	CG)	และการด�าเนินธรุกจิอย่างรบัผดิชอบต่อสังคม	(Corporate 
Social	Responsibility:	CSR)	 เพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย	 ปัจจุบันคณะกรรมการ 
บรรษทัภบิาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม	ธนาคารกรุงไทย	มบีทบาทส�าคญัในการรเิริม่	ส่งเสรมิ	และผลกัดนัให้ธนาคารมกีารปฏบัิตต่ิอ 
ผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างเท่าเทียม	 และพนักงานทุกคนด�าเนินธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล	 ซื่อสัตย์	 โปร่งใส	 ใส่ใจคุณธรรม	 และ 
มคีวามรบัผดิชอบต่อชุมชน	สงัคม	และส่ิงแวดล้อม	อาท	ิสนบัสนุนด้านการศึกษา	การอนรุกัษ์ศลิปวัฒนธรรม	การปลูกจิตส�านกึให้เยาวชน 
รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 	 จนทุกโครงการด้านบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพ่ือสังคมของธนาคารประสบความส�าเร็จ 
สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

	 ซึง่ผลจากการด�าเนนิการอย่างจริงจงัและต่อเนือ่ง	ท�าให้ในปี	2556	ธนาคารได้รบัรางวัลเกีย่วกบัด้านบรรษทัภบิาลและความรบัผดิชอบ 
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ดังนี้	
 ➢	รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่นจากส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	กระทรวงการคลัง
 ➢	รางวัล	SET	Awards	of	Honor	(บรษัิททีมี่ความเป็นเลศิต่อเนือ่ง	2009-2013	ด้านการรายงานบรรษทัภบิาล)	จากตลาดหลักทรพัย์ 
	 	 แห่งประเทศไทย	ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร
 ➢	ผลการประเมนิคณุภาพการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้อยูใ่นระดบัดเียีย่ม	จากส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 
	 	 ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย	 	
 ➢	รางวัล	Corporate	Governance	Report	of	Thai	Listed	Companies	2013	ระดับ	5	ดาว	จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
	 	 บริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)	
 
	 จากรางวัลทีธ่นาคารได้รับ	สะท้อนให้เหน็ถงึการบริหารงานโดยยึดหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่แีละการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อมของธนาคาร	ซึ่งธนาคารมุ่งมั่นที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไป

	 	 	 (นางอรุณภรณ์	ลิ่มสกุล)		
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม	

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรับผิดชอบต่อสังคมประจำาปี 2556



122

	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของธนาคารประกอบด้วย	กรรมการธนาคาร	จ�านวน	3	คน	ซึง่เป็นกรรมการอสิระ	2	คน 
และกรรมการทีไ่ม่ใช่ผูบ้รหิาร	1	คน	โดยมีประธานเป็นกรรมการอิสระ	มหีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
ก�าหนด	อาท	ิการก�าหนดนโยบาย	หลกัเกณฑ์	และวธิกีารในการสรรหา	การก�าหนดแนวทางการประเมนิผล	การก�าหนดนโยบายการจ่าย 
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการธนาคาร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	และผู้มีอ�านาจในการจัดการ

	 ในปี	2556	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ได้มกีารประชมุทัง้สิน้	13	ครัง้	ซึง่มกีารด�าเนนิงานทีผ่่านการพิจารณาและ 
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคารแล้ว	ดังนี้

	 1.	 คดัเลอืกและเสนอชือ่บคุคลมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการโดยจะค�านงึถงึขนาด	โครงสร้าง	และองค์ประกอบทีเ่หมาะสมกบัองค์กร 
	 	 รวมถงึการปรบัเปลีย่นให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไป	และในการสรรหากรรมการธนาคาร	จะสรรหาผูท้ีม่คีวามรู ้
	 	 ความเชีย่วชาญหรอืประสบการณ์ในงานด้านต่างๆ	ทีเ่หมาะสมกับการด�าเนนิกจิการของธนาคาร	พร้อมทัง้ตรวจสอบคณุสมบตั ิ
	 	 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

	 2.	 พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการธนาคาร	และคณะกรรมการชุดย่อย	ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น	เพื่อ 
	 	 พจิารณาอนมุตั	ิโดยค�านงึถงึหลกัเกณฑ์	ผลประกอบการของธนาคาร	ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	 
	 	 และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

	 3.	 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลมาด�ารงต�าแหน่งผู้มีอ�านาจในการจัดการของธนาคาร	 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร	 และ 
	 	 ขอความเหน็ชอบต่อธนาคารแห่งประเทศไทย	โดยจะพจิารณาถึงคณุสมบติั	ความรู้	ความสามารถ	ทกัษะ	ประสบการณ์	ความเชีย่วชาญ 
	 	 ท่ีหลากหลาย	ภาวะผู้น�า	ตลอดจนวิสยัทศัน์และทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร	รวมทัง้ด�าเนนิการให้มกีารจดัท�าแผนการสบืทอดต�าแหน่ง	 
	 	 และความต่อเนื่องในการบริหารส�าหรับต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการของธนาคาร 
	 	 และการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานกรรมการธนาคาร	คณะกรรมการชดุย่อย	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	และผูม้อี�านาจในการจดัการ	เพ่ือเปรียบเทยีบ 
	 	 กบัเป้าหมายและหลกัเกณฑ์การปฏบิตังิานทีต่ัง้ไว้	และน�าเสนอค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารเพือ่พจิารณา 
	 	 อนุมตั	ิโดยจะพิจารณาให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรับผิดชอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย	ผลการปฏบิตังิาน	และผลประกอบการโดยรวมของธนาคาร 
	 	 ตลอดจนค�านึงถึงการก�าหนดค่าตอบแทนตามอัตราตลาดในธุรกิจการธนาคาร

	 	 	 (นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา)
ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

รายงานของคณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1.	 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการธนาคารกรุงไทย ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่จะท�าให้ธนาคารเติบโตได้อย่างยั่งยืน
รวมท้ังจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และ
เชือ่ว่าการก�ากับดแูลกิจการทีด่จีะช่วยเพิม่มูลค่าแก่ผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ 
คณะกรรมการจึงมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการให้การก�ากับดูแล
กิจการของธนาคารเป็นไปตามหลักการการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ธนาคารได้ด�าเนินการด้าน
การก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างจริงจัง และส่งเสริมให้กรรมการ  
ผูบ้รหิาร และพนักงานทกุระดบั ยดึม่ันและปฏิบติัตามนโยบายการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีรวมทัง้มีส่วนร่วมในกจิกรรมทีน่�าไปสูก่ารเป็น
องค์กรท่ีมวีฒันธรรมบรรษัทภิบาล จนเป็นท่ียอมรับจากหลากหลาย 
สถาบัน สะท้อนจากรางวัลบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ธนาคารได้รับมาอย่างต่อเน่ือง และมีหน่วยงานสนใจมา
ขอศึกษาดูงานเป็นประจ�า จึงนับเป็นความภาคภูมิใจและก�าลงัใจ
ให้ธนาคารมุง่มัน่ทีจ่ะธ�ารงรกัษาไว้ซึง่วฒันธรรมบรรษัทภบิาลน้ีต่อไป

ส�าหรบัในปี 2556 ธนาคารได้มีการวางนโยบายด้านการต่อต้าน 
การทุจริต และการขยายการสร้างเครือข่ายด้านบรรษัทภิบาลสู่
บริษัทพันธมิตร ตลอดจนด�าเนินกิจกรรมส�าคัญๆ อย่างต่อเนื่อง 
อาทิ 

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลของ 
  ทกุหน่วยงานในธนาคาร ซึง่เป็นเกณฑ์หนึง่ในการมอบรางวลั  
  CG Awards

• การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามหลกับรรษทัภบิาลของ 
  บริษัทในเครือที่ธนาคารถือหุ้น 100% 

• การจดักจิกรรมวนั  CG DAY  ในวนัครบรอบการก่อตัง้ธนาคาร  
  (14 มนีาคม) เพ่ือเป็นการเผยแพร่กิจกรรมด้านบรรษัทภบิาล  
  และมอบรางวัลโครงการ CG Awards ซึง่คณะกรรมการ 
  ธนาคาร และผูบ้ริหารระดบัสูงของธนาคารต่างให้ความส�าคญั 
  ในการเข้าร่วมงานนี้

• การก�าหนดให้เรื่องบรรษัทภิบาล เป็น 1 ใน 10 วิชา ใน 
  เนือ้หาการเรยีนรู ้Core Course ทีใ่ช้ทดสอบพนกังานตาม 
  โครงการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานของธนาคาร  
  โดยวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning)

• การเผยแพร่บทความ ข่าวสารด้านบรรษัทภิบาลผ่านทาง  
  website ของธนาคาร และผ่านทาง Intranet รวมถึงส่ง 
  ตรงผ่าน E-mail ของพนักงาน

• การจดัประชมุสัญจรของคณะกรรมการบรรษทัภบิาลและ 
  ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลงพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ  
  เพือ่มอบนโยบายและตดิตามการด�าเนนิงานด้าน CG & CSR

• การประชุมเพ่ือแลกเปล่ียนแนวทางการด�าเนินงานด้าน 
  บรรษัทภิบาลกับหน่วยงานภายนอก

นอกจากน้ี คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้คณะ 
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ก�าหนด
แผนปฏิบัติการและมาตรการการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติ
ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ มีการประเมินผลการปฏิบัติ

การก�ากับดูแลกิจการ		
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ตามนโยบายและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มี
ความเหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งติดตาม
และปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องตาม
แนวทางการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีทั้งในและต่าง
ประเทศเพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากล

ธนาคารได้จัดท�านโยบายและแนวทางปฏิบตัิ
ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 รวม 7 
ประการ ดังนี้

1)  Creation of Long Term Value:    
  สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

2)  Accountability:       
  แสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่

3)  Responsibility:        
  รู้ส�านึกในหน้าที่

4)  Promotion of Best Practices:    
  ส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

5) Equitable Treatment:      
  ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีอย่างเท่าเทยีมกนั

6) Transparency:        
  แสดงความโปร่งใสในการด�าเนินงาน

7)  Social and Environmental Awareness:  
 ส�านึกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

หลักบรรษัทภิบาล 7 ประการของธนาคาร 
เป็นนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดทีีไ่ด้สือ่สาร
ไปยังพนักงานทุกระดับผ่านสื่อต่างๆ ของ
ธนาคาร และยงัได้ผสมผสานก�าหนดเป็นภารกจิ
ที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการด�าเนินงานตามหลัก
บรรษัทภิบาลของธนาคาร ซึ่งจะท�าให้มั่นใจ
ได้ว่าธนาคารได้ด�าเนินการตามแนวทางการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการธนาคารทุกคน
ก็ได้ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบในการ
ด�าเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท มีการ
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
ในการด�าเนินงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างเป็นธรรม ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่าง

รับผิดชอบต่อสังคม พนักงานทุกคนประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ทั้งนี้ธนาคารยังได้
มีส ่วนร่วมในการด�าเนินโครงการเพื่อรักษา 
สิง่แวดล้อม พฒันาชมุชน และสงัคมอย่างต่อเนือ่ง 
สนบัสนนุภูมิปัญญาท้องถิน่เพือ่ให้การด�าเนนิ งาน
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เกิดผลเป็นรูปธรรม 
และเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
อย่างแท้จริง ซึ่งธนาคารได้พัฒนาโครงการ
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงกิจกรรมในโครงการ
ต่างๆ และด�าเนินการอย่างต่อเนื่องภายใต้
แนวคิดการสร้างทุนทางปัญญา และที่ส�าคัญ
ธนาคารยังเชิญชวนให้สังคม ชุมชน และ
ผู ้ มีส ่วนได ้เสียอ่ืนๆ เข ้าร ่วมกิจกรรมของ
ธนาคารด้วย เพื่อให้เกิดกระแสและเป็นพลัง 
ผลักดันให้สังคมมีการต่ืนตัวที่จะใส่ใจซึ่งกัน
และกันและพร้อมจะแบ่งปันให้กับผู้ด้อยโอกาส 
ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการแก้ไขปัญหา 
สิง่แวดล้อมทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้ ซึง่สามารถ
ดูรายละเอียดการด�าเนินงานด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมของธนาคารได้จากเอกสารรายงาน
การพัฒนาเพ่ือความย่ัังยืนประจ�าปี 2556 หรือ
ทาง www.ktb.co.th

2.		แนวทางปฏบิตัติามหลกัการก�ากบั
ดแูลกจิการของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย

ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนดไว้ครบทั้ง 5 หมวด ดังนี้

	 2.1	สิทธิของผู้ถือหุ้น	

 ธนาคารให้ความส�าคัญถึงเรื่องการ
ปกป้องสิทธิของผู ้ถือหุ ้นและการส่งเสริมให ้
ผู ้ถือหุ ้นใช้สิทธิของตน โดยครอบคลุมสิทธ ิ
พืน้ฐานตามกฎหมาย อนัประกอบด้วยสิทธใินการ
ซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการ
รับส่วนแบ่งเงนิปันผล สทิธใินการเข้าร่วมประชมุ
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นโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
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ผู้ถอืหุ้น สทิธิในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุ้น 
สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งต้ังและ
ก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องส�าคัญของธนาคาร เช่น การ
อนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญ และมีผลต่อทิศทางใน
การด�าเนินธุรกิจของกิจการ การแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ รวมทั้งข้อบังคับของธนาคาร 
เป็นต้น

 นอกจากธนาคารจะให้สทิธทิีค่รอบคลมุ
สทิธขิัน้พืน้ฐานแก่ผู้ถอืหุ้นในด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็น
ต้องมีแล้ว ธนาคารยังมีแนวปฏบิติัทีด่ใีนการดแูล 
ผู้ถือหุ้นมากกว่าสิทธิพื้นฐานตามกฎหมายด้าน
อืน่ๆ อกี เพือ่เป็นการส่งเสรมิและอ�านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น
มีสิทธิในการรับทราบข้อมูลผลการด�าเนินงาน 
นโยบายการบรหิารงาน และข้อมลูทีส่�าคญัผ่าน
ทาง Website ของธนาคาร ซึ่งสามารถเข้าถึง
ได้ง่ายและสะดวก การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยม
ชมกิจการ การเผยแพรข่้อมูลประกอบวาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
ประมาณ 30 วนั ผ่าน Website ของธนาคาร 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพยีงพอก่อนได้รบัข้อมลูใน

รูปแบบเอกสารจากธนาคาร และยังเปิดโอกาส
ให้ผูถ้อืหุน้สามารถเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้
สามญัประจ�าปีก่อนการประชมุได้ และเปิดโอกาส
ให้ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเหน็ ข้อเสนอแนะ หรอื
ต้ังค�าถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนลงมติ 
วาระใดๆ ทัง้นีใ้นการประชมุผูถื้อหุน้ ธนาคารได้ให้
ข้อมลูรายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวอย่างเพียงพอแก่
ผูถื้อหุน้ โดยในวาระทีผู่ถื้อหุน้มข้ีอสงสัย กส็ามารถ
ส่งค�าถามถึงกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชมุผ่าน
ทาง Website ของธนาคาร หรอืผ่านทางจดหมาย
ถึงคณะกรรมการได้โดยตรง

 ในวนัประชมุผู้ถือหุน้ ประธานในทีป่ระชุม 
จะแจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน 
การออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุม 
และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้แสดงความคดิเหน็และ
ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม 
หรือเกี่ยวข้องกับธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารก�าหนด
ให้ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุม 
ทกุครัง้ เพือ่ชีแ้จงผลการด�าเนนิงานและนโยบาย
บริหารงาน ตลอดจนตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้น 
ได้รับทราบในวันประชุมได้ทันที
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 ในปี 2556 ธนาคารจัดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 โดย
นอกจากคณะกรรมการธนาคารจะเข้าร ่วม
ประชุมครบทุกคนแล้ว ผู้บริหารสายงานจ�านวน 
14 คน ซ่ึงรวมถึงผู้บริหารสายงานบริหารการ
เงินในฐานะ Chief Financial Officer: CFO ได้
เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสและให้เวลา
แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการ
ตรวจสอบการด�าเนินงานของธนาคาร สอบถาม 
แสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ 
ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งบันทึกประเด็นซักถาม
และข้อเสนอแนะที่ส�าคัญไว ้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซ่ึงได้น�ามาเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้น
ทราบทาง Website ของธนาคารภายใน 30 วัน
หลังวันประชุม
	 2.2	การปฏบิติัทีเ่ท่าเทยีมกนัต่อผูถื้อหุน้	

 ธนาคารมนีโยบายทีจ่ะปฏิบตัต่ิอผู้ถอืหุน้
ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผู้ถอืหุน้
ทุกกลุ่ม ท้ังผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 
รวมถึงผู้ลงทุนต่างชาติ ต่างได้รับการปฏิบัติที่ 
เท ่าเทียมกันในการใช ้สิทธิของตนในฐานะ 
ผู้ถือหุ้น และได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่าง 
เป็นธรรม ตามท่ีได้อธิบายไว้แล้วในหัวข้อสิทธิ
ของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ธนาคารยังเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ผ่านคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นการล่วงหน้า 
3 เดือนสุดท้ายก่อนวันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 
ธันวาคมของทุกปี พร้อมข้อมูลประกอบการ
พจิารณาด้านคณุสมบตัแิละการให้ความยนิยอม
ของผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่ อีกทัง้ผู้ถอืหุน้ยงัสามารถ
ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนได้ 

 ธนาคารห้ามเพ่ิมวาระการประชุมที่ไม่
ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ�าเป็น โดยเฉพาะ
วาระส�าคัญที่ผู ้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษา
ข้อมูลก่อนตัดสินใจ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ธนาคาร

เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช้หนังสือมอบ
ฉนัทะในการลงคะแนนเสยีงแทนได้ และได้เสนอ
ชื่อกรรมการอิสระ 2 ท่านไว้เป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุม รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทน
ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ 

 ส�าหรับมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูล
ภายในของธนาคารในการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายและระเบียบ
ที่ชัดเจน โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน 
และบุคคลที่เก่ียวข้อง น�าข้อมูลภายในของ
ธนาคารไปใช้ในประโยชน์ส่วนตนหรือเผยแพร่
ให้บุคคลอืน่ทราบ รวมทัง้ยงัก�าหนดให้มกีารเกบ็
รักษาป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์
อกัษร พร้อมทัง้แจ้งแนวทางดงักล่าวให้ทกุคนใน
องค์กรถือปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบการใช้ข้อมูล
ภายในเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่อย่างใด

 นอกจากนี้  เพื่อความโปร ่งใสและ 
ตรวจสอบได้ คณะกรรมการได้ก�าหนดแนวทาง
ให้กรรมการและผู้บริหาร เปิดเผยข้อมูลส่วนได้
เสียของตน และผู้ที่เก่ียวข้องต่อคณะกรรมการ 
ซึ่ งสอดคล ้องกับข ้อก�าหนดของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น
	 2.3	การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วน 

ได้เสีย

 2.3.1	 การปฏิบัติต่อกลุ่มได้กลุ่มเสีย
ต่างๆ

   ธนาคารได้ตระหนกัถงึสิทธแิละ
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอกธนาคาร โดยได้ก�าหนดไว้เป็น 
ส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมทั้งเผยแพร่
ผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website ธนาคาร เพื่อให้ผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกกลุ่มได้รับรู้และยึดปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ
อย่างมั่นคงและยั่งยืนของธนาคาร สรุปได้ดังนี้
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   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น มุ่งมั่น
ด�าเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี สามารถ
สร้างผลก�าไรให้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มั่นคง โดยด�าเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบและ
โปร่งใส เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

   การปฏิบัติต่อลูกค้า มุ่งมั่นให้
บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มก�าลังความ
สามารถ ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และ
พร้อมให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือแก่ลูกค้าด้วยกิริยา
วาจาที่สุภาพ อ่อนโยน พร้อมทั้งยินดีรับฟัง
ปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุ และวิธีการ
แก้ไขปัญหาให้ลกูค้า รวมถงึการไม่เปิดเผยข้อมลู
หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายก�าหนด
ให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์
อักษรจากลูกค้า

	 	 	 การปฏบัิตต่ิอเจ้าหนี	้มนีโยบาย 
ในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ฝาก
เงนิ ผู้ถือหุน้กู ้ และเจ้าหนีอ่ื้นๆ อย่างเสมอภาค 
และเป็นธรรม ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ตาม
สัญญาหรือเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข
ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วง
หน้า เพื่อร ่วมกันพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไข ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ พึงละเว้น 
การเรียก รบั หรือจ้างผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่ม่สจุรติ 
ในการค้า รวมถึงรายงานข้อมูลทางการเงินที่ 
ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้กับเจ้าหนี้ 
อย่างสม�า่เสมอ

  	 การปฏิบัติต่อคู่ค้า ยึดหลักผล
ประโยชน์สูงสุดของธนาคารโดยไม่ค�านึงถึงผล
ประโยชน์ส่วนตน หรอืของพวกพ้องโดยให้ข้อมลู
ทีเ่ป็นจรงิอย่างครบถ้วนแก่ผูซ้ือ้หรอืขายทรัพย์สิน 
สินค้าและบริการ หลีกเลี่ยงการรับของก�านัล 
สนิน�า้ใจ การรบัเชญิไปในงานเล้ียงประเภทสังสรรค์ 
งานเล้ียงรับรอง การรับเชิญไปดูงานที่จัดข้ึน
ให้เป็นการส่วนตัว หรือหมู่คณะอย่างเฉพาะ

เจาะจง ซึ่งลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้เพื่อป้องกันข้อครหา และการมีใจโน้มเอียงท่ี
จะช่วยเหลือตอบแทนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ
ในโอกาสหลัง

  	 การปฏิบัติต่อพันธมิตรธุรกิจ
ธนาคาร มุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบัตติามข้อตกลงทีไ่ด้ท�าไว้
กบัพนัธมติรทางธรุกจิของธนาคาร และให้ความ
ช่วยเหลือในลักษณะเอื้ออ�านวยผลประโยชน์ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อผลทางธุรกิจโดยรวม

   การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่ง ธนาคารไม่มี
นโยบายแข่งขนัด้วยการใส่ร้ายป้ายสี กลัน่แกล้ง 
หรอืบดิเบอืนข้อเทจ็จรงิของคูแ่ข่ง ขณะเดยีวกนั
กห็ลีกเลีย่งการตกลงหรอืการพดูคุย ถกเถยีงกบั
พนักงานของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินอื่นๆ 
เก่ียวกับต�าแหน่งที่ต้ัง ภูมิประเทศ การตลาด 
การจดัสรรลกูค้า อตัราดอกเบีย้ ค่าธรรมเนยีม
ต่างๆ รวมถึงผลิตภณัฑ์ บรกิาร หรอืแผนธรุกิจ
ต่างๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขนัทางธรุกจิ
ของธนาคาร

   ก า รปฏิ บั ติ ต ่ อ สั ง ค ม แล ะ 
สิ่งแวดล้อม ธนาคารพึงปฏิบัติตนเสมือนหนึ่ง
เป็นพลเมืองดี ประพฤติตนโดยค�านึงถึงหน้าที่
ความรบัผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ อกีทัง้ 
ให้การสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
ร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ตลอดจน
มุ่งสร้างสรรค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
นอกจากนี้ ธนาคารพร้อมให้ความร่วมมือและ
สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์
ของประเทศชาติ

  	 การปฏบัิตต่ิอคณะกรรมการและ
ผู้บริหาร คณะกรรมการและผูบ้รหิารของธนาคาร
ได้รับรู้ถึงสิทธิของตนเป็นอย่างดี และพร้อมเป็น
แบบอย่างในการใช้สทิธแิละปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 
ตามกรอบท่ีธนาคารก�าหนดไว้ ขณะเดียวกัน 
ยังตระหนักถึงการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุกลุม่ของธนาคารอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม

   



128

	 	 	 การปฏิบัติต ่อพนักงาน ให ้
ความส�าคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
โดยจัดให้มีระบบการบริหารงานบุคคลที่เปิด
โอกาสให้พนักงานทุกระดับเติบโตในสายอาชีพ
อย่างเท่าเทียมกัน ควบคู่ไปกับการดูแลในเรื่อง 
เงินเดือน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์อื่นๆ 
รวมถงึสวสัดกิารพนกังานให้อยู่ในระดับทีส่ามารถ
เทยีบเคยีงกบับรษิทัชัน้น�าทัว่ไป มีการปรับปรุงวธีิ
การเรยีนรู ้โครงการฝึกอบรมหลกัสตูรต่างๆ และ
กระบวนการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของพนักงาน ให้พร้อมรับการแข่งขันทางธุรกิจ
อยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความส�าคัญในความ
ปลอดภยัของพนกังาน โดยการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมให้ปลอดภยัและเอ้ือต่อการท�างาน 
มีการก�าหนดมาตรการความปลอดภัยที่ต้อง
ด�าเนนิการให้เป็นไปตามกฎหมายและทีธ่นาคาร
ก�าหนดขึน้ รวมท้ังก�าหนดให้แต่ละหน่วยงานจดัท�า 
คูม่อืแผนฉกุเฉนิเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏบิตัใินการ
รักษาความปลอดภัยแก่ตนเองและทรัพย์สินของ
ธนาคาร ทัง้ในสถานการณ์ปกต ิหรอืเมือ่เกดิวกิฤต 
เป็นต้น นอกจากน้ี ยังส่งเสรมิสนบัสนนุให้พนกังาน
ปฏิบัตต่ิอกนัด้วยการให้เกยีรตซิึง่กนัและกนัตาม
แนวทางทีก่�าหนดไว้ในคูม่อืจรรยาบรรณพนกังาน 
ส�าหรับสวัสดิการพนักงาน ธนาคารมีนโยบาย 
ส่งเสรมิให้พนักงานมคีณุภาพชวีติท่ีดขีึน้ โดยการ
จัดสวัสดิการประเภทต่างๆ เช่น จัดให้มีสถาน
พยาบาลธนาคารเพ่ือให้บรกิารตรวจรกัษาพยาบาล
แก่พนักงาน ครอบครัว และผู้เกษียณอายุ ให้เงนิ
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล โครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตด้วยการ
วปัิสสนากรรมฐาน และให้เงนิกู้สวสัดกิาร เป็นต้น

   การปฏบัิติต่อภาครัฐ สนับสนุน
การด�าเนนิงานภาครฐั และปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์
และนโยบายของหน่วยงานก�ากับ ควบคู่ไปกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วม
เสริมสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตให้กับ
ประเทศชาติ

	 2.3.2		 การเปิดโอกาสให้ผูม้ส่ีวนได้เสีย
มีส่วนร่วม

   ธนาคารสนับสนุนให้ผู ้มีส่วน
ได้เสีย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และครอบครัว 
ประชาชนท่ัวไป มีโอกาสเข้าร ่วมกิจกรรม
อย่างเต็มท่ี โดยธนาคารได้ด�าเนินกิจกรรมใน
วาระและโอกาสต่างๆ เพ่ือให้ผู ้มีส่วนได้เสีย
มีโอกาสเข ้าร ่วมกิจกรรมทั้งโดยสิทธิ เช ่น  
ผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นอย่าง
อิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น หรือเสนอวาระหรือ
ผู้เหมาะสมที่จะมาเป็นกรรมการของธนาคาร 
นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ด�าเนินโครงการด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม หรือกิจกรรม CSR 
(Corporate Social and Responsibility) ของ
ธนาคาร ดังเช่น โครงการ “กรุงไทยสานฝัน 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน” ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคาร
ให้การสนับสนุนโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และวิทยาศาสตร์ โครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” 
ส�าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา ในการแข่งขนั
ประกวดแผนธุรกิจ โครงการ “กรุงไทย ต้นกล้า
สีขาว” เป็นโครงการส�าหรับ นิสิต นักศึกษา 
ทั่วประเทศเข้าร่วมในการแข่งขันจัดท�าโครงงาน 
การด�าเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพยีง โครงการ “กรงุไทยสานศิลปวฒันธรรม” 
เป็นการสนับสนุนการจัดงานแสดงศิลปกรรม 
แห่งชาติ เพื่อให้ศิลปินไทยได้มีก�าลังใจที่จะ
พัฒนาผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
โดยในทกุโครงการดงักล่าวนัน้ ธนาคารสนบัสนนุ
ให้ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และ
ครอบครัว ตลอดจนลูกค้า นักเรียน นักศึกษา 
ครู อาจารย์ และประชาชน ในชุมชนที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเต็มที่

	 2.3.3		 การแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีน 
     คณะกรรมการมี เป ้าหมาย

ในการด�าเนินธุรกิจให้ผู ้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมี
ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ
กับคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



129

รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ของธนาคารได้โดยตรง อาทิ ลูกค้าและ
ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสหรือ
แสดงความเห็นต ่อธนาคารได ้ โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์กลางรับข้อร้อง
เรียนจากผู ้มีส ่วนได้เสียที่ เกี่ยวข้อง ดังนี้  
  • ศนูย์ลกูค้าสมัพนัธ์ หรอื กรงุไทยโฟน 
1551 และ 0-2501-4499 ส�าหรับลูกค้าจาก 
ต่างประเทศตลอด 24 ชั่วโมง 

 • งานรบัเรือ่งร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ 
0-2208-8989 (วนัจนัทร์-วนัศกุร์ในเวลาท�าการ 
8:30 -16:30 น.)

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

 • โทรสาร: 0-2256-8170
 • ทางจดหมาย บมจ. ธนาคารกรงุไทย 

35 อาคารนานาเหนอื ชัน้ 8 ส�านกัคณะกรรมการ
ธนาคารและผู ้ถือหุ ้น ถนนสุขุมวิท แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
หรือ ตู้ ปณ. 44 ศฝ.หัวล�าโพง กทม. 10331 

 • แบบสอบถามการส� ารวจความ
พึงพอใจของลูกค้า โดยฝ่ายจัดการจะเป็น
ผู ้รวบรวมข้อร้องเรียน และน�าเสนอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบอย่างต่อเนื่อง  
  • ส�าหรับพนกังาน สามารถแจ้งเบาะแส
หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ
และผู ้บริหารโดยตรงทางอี เมลของคณะ 
กรรมการและผู้บริหาร ซึง่จะม ีE-Mail Address 
ในระบบ Intranet ของธนาคาร รวมถึง 
ช่องทางร้องเรียนอื่นอีก ดังนี้ 

  - ทาง E-Mail:hr.care@ktb.co.th 
ซึ่ งดู แลโดยผู ้บ ริหารสายงานทรัพยากร 
บุคคลและบรรษัทภิบาล ผู ้บริหารกลุ ่ม
ทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการ
และพนักงานสัมพันธ์ 

  - ทาง Hotline โทรศพัท์หมายเลข 
0-2208-7606-9 ซึง่ดแูลโดยฝ่ายสวสัดกิารและ
พนักงานสัมพันธ์

  - ทาง E-Mail: We.lovektb@ktb.
co.th ซึ่งดูแลโดยผู้บริหารฝ่ายสวัสดิการและ
พนักงานสัมพันธ์
	 2.4	การเปิดเผยข้อมลูและความโปร่งใส	

	 2.4.1	 การเป ิดเผยข ้อมูลตามข ้อ
ก�าหนดของการเป็นบริษัทจ�ากัด

   ธนาคารได้ดแูลให้มกีารเปิดเผย 
ข้อมูลส�าคัญท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ ทั้งข้อมูล
ทางการเงนิและข้อมลูอืน่ๆ อย่างถกูต้อง ครบถ้วน 
โปร่งใส ทั่วถึง และทันเวลา ตามข้อก�าหนดของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนอกจาก
จะเปิดเผยข้อมูลผ่านแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี 
(แบบ 56-2) แล้ว ข้อมูลส่วนใหญ่ได้น�าเสนอ
ทางเว็บไซต์ของธนาคารทั้งภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ ซึ่งช่วยให้ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมีความเท่าเทียมกัน
และเชื่อถือได้

   ข้อมูลส�าคัญที่ธนาคารเปิดเผย 
เช่น การท�าหน้าทีข่องกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 
ประวัติการอบรมของกรรมการ บทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
จ�านวนครั้งของการประชุมและจ�านวนครั้งที่
กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชมุในปีทีผ่่านมา 
และความเห็นจากการท�าหน้าที่ นโยบายและ
จ�านวนค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ระดบัสงูสะท้อนภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ
ของแต่ละคน โครงสร้างผู้ถอืหุ้น การด�าเนนิธรุกจิ 
ผลประกอบการ นโยบาย การก�ากับดูแลกิจการ
และจรรยาบรรณธุรกิจ เป้าหมายการด�าเนิน
ธุรกิจ นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสังคม เป็นต้น
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เจ้าหน้าที่ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ ได้พบและ 
ให้ข้อมลูต่อนักวิเคราะห์และผูล้งทนุในโอกาสต่างๆ ดงันี้

ข้อมูลการติดต่อกับฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์:  0-2208-3668-9   
โทรสาร:  0-2256-8800
E-Mail:  ir@ktb.co.th
ที่อยู่:  บมจ.ธนาคารกรุงไทย อาคารนานาเหนือ ชั้น 6 
   เลขที่ 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
   เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เว็บไซต์:  http://www.ktb.co.th เลือก “นักลงทุนสัมพันธ์”

 นอกจากนี ้ธนาคารได้มอบหมายให้ฝ่ายส่ือสารองค์กรและ
ภาพลักษณ์ รบัผดิชอบเผยแพร่ข่าวสารของธนาคารผ่านส่ือมวลชน
ในโอกาสต่างๆ ในปี 2556 ดังนี้

	 2.5	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	

  คณะกรรมการธนาคารได้ก�าหนดทิศทาง กลยุทธ์ในการ
ด�าเนินธุรกิจ ควบคุมและตรวจสอบการด�าเนินธุรกิจให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ดูแลการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลของธนาคารให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส�านึกที่จะดูแล
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวัง 
คณะกรรมการมคีวามรับผิดชอบต่อผลการปฏบิติัหน้าทีต่่อผูถ้อืหุน้ 
และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายจัดการเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยมีการจัดแบ่งหน้าที่ความ 

	 	 2.4.2		 การท�าหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะ
กรรมการชดุย่อย

  • โครงสร้างกรรมการของธนาคาร ขอบเขตอ�านาจ
หน้าท่ี รวมถงึรายชือ่และประวติัของคณะกรรมการชดุย่อยได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างองค์กร หน้า 12 - 13 หัวข้อ
ประวัติคณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูงโดยสังเขป 
หน้า 25 - 32 และหัวข้อโครงสร้างผู้ถอืหุน้และโครงสร้างการจดัการ 
หน้า 84-96

  • กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ใน
การสอบทานงบการเงินของธนาคาร คอื นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ์ 
ซึง่ประวตั ิคณุวฒุทิางการศกึษา การอบรม และประสบการณ์ในการ
สอบทานงบการเงนิ ได้แสดงไว้ในหัวข้อประวตัคิณะกรรมการธนาคาร 
และผูบ้รหิารระดบัสงูโดยสงัเขป หน้า 29 - 30

  • ธนาคารได้ก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการ
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทนท�าหน้าทีท่บทวน โดยพิจารณาถงึความเหมาะสมและ
สอดคล้องกบัภาวะความรบัผดิชอบของกรรมการ สถานะทางการ
เงนิของธนาคาร เทียบเคยีงได้กบับริษัทในกลุม่ธรุกจิระดบัเดยีวกนั 
และต้องเป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ โดยแสดงรายละเอยีด
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างผูถื้อหุน้และโครงสร้างการจัดการ หน้า 99 - 102

  •  การปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 
สามารถสะท้อนได้จากการที่ธนาคารได้รับรางวัล คณะกรรมการ
รฐัวสิาหกจิดเีด่น จากส�านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ
กระทรวงการคลงั รางวัลบริษัททีมี่ความเป็นเลศิต่อเนือ่งในปี 2552 
- 2556 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (SET Awards of Honor) จาก
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยร่วมกบัวารสารการเงนิธนาคาร และ
รางวลั Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2013 ระดบั 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors: IOD)

	 2.4.3		 งานผู้ลงทนุสัมพนัธ์
   ธนาคารจัดให้ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุน

สมัพนัธ์ (Financial Institutions & Investor Relations Department) 
ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลือ่นไหวของธนาคารทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผู้ทีเ่กีย่วข้องทุกกลุม่ 
ท้ังผู้ลงทุนรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห ์
หลกัทรพัย์ ผูจ้ดัการกองทนุทัง้ในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงาน
ภาครฐัท่ีเกีย่วข้องอย่างเท่าเทยีม เป็นธรรม และทัว่ถงึ ผ่านกจิกรรม
สือ่สารท่ีหลากหลาย ซ่ึงในปี 2556 ธนาคารโดยผูบ้รหิารระดบัสูงและ 

การสัมภาษณ์ตัวต่อตัว (One-on-One 
 Meeting & Conference Call) 110
การประชุมนักวิเคราะห์และนักลงทุนกลุ่ม 
 (Analyst Meeting & Fund Meeting) 8
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและ
 ผู้ลงทุน (Road Show) 6
	 	 	 	 รวม	 124

รูปแบบการเข้าพบ จ�านวนครั้ง

ข่าวเผยแพร่ (Press Release) 107
การแถลงข่าว (Press Conference) 22
การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง (Press Interview) 39 
	 	 	 	 รวม	 168

รูปแบบการเผยแพร่ จ�านวนครั้ง
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการ
ที่ชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอ�านาจ
โดยไม่จ�ากัด จึงได้มีการแยกบุคคลที่ด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลท่ี
ด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จดัการใหญ่ นอกจากน้ี 
คณะกรรมการธนาคารจะเป็นผูด้แูลให้ระบบงาน
กจิกรรมต่างๆ ของธนาคารด�าเนนิไปในลักษณะ
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม
  คณะกรรมการธนาคารประกอบด้วย
คณะบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายท้ังในด้าน
ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน
ที่เป็นประโยชน์กับธนาคาร อีกทั้งกรรมการ 
ทุกท่านยังได้อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรบัผดิชอบ ซึง่ท�าให้ธนาคารมคีณะกรรมการ 
ทีเ่ข้มแขง็ นอกจากนี ้คณะกรรมการของธนาคาร
ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 5 ท่าน 
จากคณะกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่งมากกว่า
ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ให้มี
กรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยวาระ
การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการได้ถูกก�าหนด
ไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 
ซึ่งเป็นไปตามกฎบัตรของกรรมการแต่ละคณะ 
และตามข้อบังคับที่ 22 ท่ีก�าหนดให้กรรมการ

จ�านวนหนึ่งในสามของท้ังหมดต้องออกตาม
วาระในการประชุมสามัญประจ�าปีแต่ละครั้ง  
  คณะกรรมการได้จัดใหม้ีคณะกรรมการ
ชุดย่อยต่างๆ เพ่ือช่วยศึกษาและกล่ันกรองงาน
ตามความจ�าเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องอาศัย
ความเป็นกลางในการวินิจฉัย ซึ่งช่วยให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลมากยิง่ขึน้ นอกจากน้ี ธนาคารม ี
นโยบายแต่งตัง้เลขานกุารคณะกรรมการธนาคาร 
รวมทั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการก�ากับดูแล 
กิจการทีด่ขีองธนาคาร โดยมหีน้าทีค่วามรับผดิชอบ 
หลักตามรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้น
และโครงสร้างการจัดการ หน้า 84 - 96
  ธนาคารได ้ก�าหนดวาระการด�ารง
ต�าแหน่งที่เหมาะสมของกรรมการ โดยจะด�ารง
ต�าแหน่งไม่ควรเกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่
กรรมการคนใดมีความเหมาะสมท่ีจะด�ารง
ต�าแหน่งนานกว่านั้น คณะกรรมการจะพิจารณา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
รายดังกล่าว และชี้แจงเหตุผลพร้อมผลการ
ปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น
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  ส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
ท่ีบริษัทอื่นของกรรมการผู ้ จัดการใหญ่และ 
ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารนั้น ธนาคารได้ให้
ความส�าคัญ และก�าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติ
อย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต�าแหน่งกรรมการ
และจ�านวนบริษัทที่สามารถไปด�ารงต�าแหน่งได้ 
โดยต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ธนาคารก่อน นอกจากนี้ ธนาคารยังมีแนวทาง
ปฏิบัติในเร่ืองการด�ารงต�าแหน่งที่บริษัทอื่นตาม 
พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานส�าหรับกรรมการและ
พนกังานรฐัวิสาหกิจ พ.ร.บ. ธรุกจิสถาบนัการเงิน 
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง 
กฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง อาทิ การก�าหนดให้
กรรมการด�ารงต�าแหน่งในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู ้ถือหุ ้นได้ไม่เกิน 
3 แห่ง การก�าหนดให้กรรมการสามารถด�ารง
ต�าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการที่เป็น 
ผู ้บริหาร หรือกรรมการผู ้มีอ�านาจลงนามใน
บริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ทั้งนี้ ได้เปิดเผย 
ข ้อมูลการด�ารงต�าแหน ่งในบริ ษัทอื่นของ
กรรมการไว้ในหน้า 106 - 107
  ธนาคารจัดให้มีก�าหนดการประชุม
คณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและสม�่าเสมอ
ทั้งปี โดยมีการเผยแพร่ก�าหนดการประชุม 
ล่วงหน้าผ่านทาง Intranet ของธนาคาร และแจ้ง
ให้กรรมการแต่ละท่านทราบก�าหนดการประชุม
ดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่วมประชุมได้ ตามรายละเอียดที่แสดงไว ้
ในหัวข ้อโครงสร ้างผู ้ ถือหุ ้นและโครงสร ้าง 
การจัดการ หน้า 98 - 99 ทั้งนี้ คณะกรรมการ
ชุดย่อยที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ จะท�าหน้าท่ี
พิจารณากลั่นกรองข้อมูล ให้ความเห็นและ 
เสนอแนะ ก่อนน�าเสนอประธานกรรมการเป็น
ผู้อนุมัติการบรรจุวาระการประชุม เพื่อให้เกิด
ความรอบคอบ และการบริหารความเสี่ยงใน 
ทุกด้านทีอ่าจมขีึน้ด้วย นอกจากนี ้คณะกรรมการ
มีการก�าหนดนโยบายให้มีการประชุมร่วมกัน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเป็นประจ�าทุกไตรมาส เพื่อ

อภิปรายปัญหาต่างๆ เกีย่วกบัการจัดการทีอ่ยูใ่น 
ความสนใจ และมกีารแจ้งให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

 ธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการธนาคาร ปีละ 2 ครั้ง และ
การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 
ปีละ 1 คร้ัง โดยมุ่งเน้นให้การประเมนิผลสามารถ
สะท้อนถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ตามที่ได้อธิบาย
ไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู ้ถือหุ ้นและโครงสร้าง 
การจัดการ หน้า 96 - 98 

 คณะกรรมการส่งเสรมิให้มกีารฝึกอบรม
และการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ 
ผู ้ที่ เกี่ยวข ้องอย ่างต ่อเนื่องและสม�่ า เสมอ 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อประวัติคณะกรรมการ
ธนาคารและผู ้บ ริหารระดับสูงโดยสังเขป  
หน้า 25 - 41 และหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 110) นอกจากนี้ 
ทุกครั้ งที่ มีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม ่ 
ธนาคารยังจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือน�าเสนอ
ข้อมูลที่ส�าคัญของธนาคาร รวมถึงการจัดให้ 
กรรมการใหม่มีการเยี่ยมชมการด�าเนินธุรกิจ 
ของธนาคาร โดยในปี 2556 ธนาคารได้มี 
การจัดปฐมนิเทศให้แก่กรรมการใหม่ จ�านวน 
3 ท่าน ได้แก่ นายวรวิทย์ จ�าปีรัตน์ นายสมชาย 
พูลสวัสดิ์ และนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ 
(ดูรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการหน้า 102 - 103) ในส่วน 
ของเลขานกุารบรษิทั คณะกรรมการสนับสนุนให้
เข้าอบรมหลักสูตรที่เหมาะสม ได้แก่ Successful 
Formulation & Execution of Strategy (SFE) 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทได้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนั้นในช่วงเดือน
ธันวาคมของทุกปี ธนาคารยังจัดให้กรรมการ 
และผู ้บริหารจากทั่วประเทศ รวมทั้งสาขา 
ต่างประเทศ มาร่วมสัมมนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์
ธรุกิจของธนาคาร เพือ่ร่วมกันผลักดนัให้ธนาคาร
บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
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3.		คณะกรรมการชุดอื่น	
	 •	 คณะกรรมการผู้บริหารสายงาน	

 คณะกรรมการผู้บรหิารสายงานมีอ�านาจ
หน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบายและแผนยทุธศาสตร์
ของธนาคาร ก�าหนดนโยบายโดยรวมของ
ธนาคารด้านต่างๆ รวมทั้งการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้บริการของธนาคารตอบสนองลูกค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ก�าหนดแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการทจุริตในการปฏิบตังิาน และก�ากบัดแูล
การปฏบัิตติามนโยบายทีค่ณะกรรมการธนาคาร
และคณะกรรมการบริหารก�าหนด ตลอดจน 
มีอ�านาจอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามท่ีธนาคาร
ก�าหนดไว้ในระเบียบ/ค�าสั่งของธนาคาร
	 •	 คณะกรรมการการลงทุน	

 คณะกรรมการการลงทนุมอี�านาจหน้าที่
ในการพิจารณากรอบและแผนการลงทุนใน
ตราสารทุน และตราสารหนี้ อนุมัติการลงทุน 
ภายใต ้วงเงินที่ ได ้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการธนาคาร กล่ันกรองการลงทุนที่เกิน
อ�านาจ และควบคมุการบรหิารการลงทนุ รวมถงึ 
ควบคุมความเสี่ยงในการลงทุน ให้เป็นไปตาม
นโยบายและเป้าหมายการลงทุน โดยจัดให้มี  
การประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
	 •	 คณะกรรมการบรหิารสนิทรพัย์และ

หนี้สิน	

 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และ
หนี้สิน มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์
การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และ
เงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสมกับปัจจัย
แวดล้อมภายนอกต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ 
สภาพคล่องและการท�าก�าไรของธนาคารโดยรวม
ถึงการน�าเครื่องมือในการวิเคราะห์ต่างๆ มาใช้ 
เพื่อก�าหนดอัตราดอกเบี้ย ผลตอบแทนด้าน 
สนิเชือ่และเงนิฝาก รวมท้ังการลงทนุในสนิทรพัย์
ให้เหมาะสมกับการบริหารจัดการสภาพคล่อง
ของธนาคาร โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง

	 •	 คณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ	

 คณะกรรมการกลัน่กรองสนิเชือ่มหีน้าที่
พิจารณากล่ันกรองงานที่อยู่ในอ�านาจของคณะ
กรรมการบรหิาร และคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่ 
การขออนุมัติสินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างการ
ซือ้ขายทรพัย์สินพร้อมขาย และการเข้ารบัประกัน
การจ�าหน่ายและหรือการลงทุนในตราสารหนี้ 
ยกเว้นตราสารหนีท้ีอ่อกโดยรฐับาล ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวง
การคลงัค�า้ประกนั รวมทัง้พจิารณาอนมุตัวิงเงนิ 
สนิเชือ่และปรบัปรงุโครงสร้างหนี ้และธรุกรรมสนิเชือ่ 
ตามที่ธนาคารก�าหนด และปฏิบัติหน้าที่อื่นใด 
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 
 โดยจดัให้มกีารประชมุอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
	 •	 คณะกรรมการสินเชื่อระดับ	7

 คณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 มีอ�านาจ
อนุมัติสินเช่ือและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามที่
ก�าหนดไว้ในค�าสั่งธนาคารเรื่องอ�านาจอนุมัติ
สินเชื่อและปรับปรุงโครงสร้างหน้ี และมีอ�านาจ
อนุมัติรับโอนหลักทรัพย์ประกันช�าระหนี้ ตาม
ที่ธนาคารก�าหนด โดยจัดให้มีการประชุม 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีคณะกรรมการสินเชื่อระดับ 7 
และคณะกรรมการกลั่นกรองสินเชื่อ อนุมัต ิ
ผ่อนปรนระเบียบปฏิบัติด้านสินเชื่อ เลขานุการ
คณะกรรมการฯ จะสรปุเรือ่งทีไ่ด้รบัอนมุตัไิปแล้ว 
รายงานให้คณะกรรมการผู้บริหารสายงานทราบ

4.	 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงสุด
	 4.1	การสรรหากรรมการอสิระ ธนาคาร
มกีระบวนการสรรหากรรมการอสิระ เช่นเดยีวกบั
การสรรหากรรมการของธนาคาร แต่จะพจิารณา
คณุสมบตัใิห้เป็นไปตามนยิามของกรรมการอสิระ
ที่ก�าหนดไว้ นอกจากนี้ ข้อมูลความสัมพันธ์
ทางธุรกิจของคณะกรรมการอิสระ ได้แสดง
รายละเอียดไว้ในหัวข้อโครงสร้างผู้ถือหุ้นและ
โครงสร้างการจัดการ หน้า 93 - 96
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	 4.2	การสรรหากรรมการ

 •	 วิธีการคัดเลือกกรรมการ
  ธนาคารได้แต่งต้ังคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็น
ผูพ้จิารณาคดัเลือกและกลัน่กรองบคุคลทีไ่ด้รบัการ
เสนอชือ่เพ่ือการคดัเลอืกให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 
โดยในคณะกรรมการของธนาคารจะประกอบ
ไปด้วย ผูเ้ชีย่วชาญในหลายๆ ด้านประกอบกนั 
เช่น ด้านการเงิน ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านทรัพยากรบุคคล 
ด้านกฎหมาย เป็นต้น หากธนาคารยงัขาดหรือ
ต้องการบคุคลทีม่คีวามรู ้ ความเชีย่วชาญด้านใด
เพิม่เตมิจะสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู้ ความสามารถ
และมปีระสบการณ์ในด้านนัน้ๆ เข้ามาร่วมเป็น
กรรมการ

  ในการสรรหาและเสนอชือ่กรรมการ 
ธนาคารจะพิจารณาบุคคลทีม่คีณุสมบตัแิละไม่มี
ลกัษณะต้องห้าม ตาม พรบ. คณุสมบตัมิาตรฐาน
ส�าหรบักรรมการและพนกังานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 
พรบ.ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ซึ่งการ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคาร 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก่อน แล้วจึงน�าเสนอคณะกรรมการ
ธนาคารพิจารณาน�าเสนอต่อผู้ถอืหุน้ ซึง่หลงัจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแล้ว 
หน่วยงานที่รับผิดชอบจะด�าเนินการจดทะเบียน
เปล่ียนแปลงกรรมการและ/หรือรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่ก�าหนด โดย
กรรมการที่ครบก�าหนดออกตามวาระ อาจได้
รับเลือกกลับเข้าเป็นกรรมการอีกได้ นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้จัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ 
เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
รวมทั้งข้อบังคับและนโยบายในด้านต่างๆ ของ
ธนาคาร เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจให้กับ
กรรมการเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร

•	 การแต่งตั้งกรรมการ
 หลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ 

แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

 กรณีท่ี	 1 การแต่งต้ังกรรมการแทน 
ผูอ้อกจากต�าแหน่งตามวาระให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 
เป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบก�าหนดออก
ตามวาระ โดยผู ้ถือหุ ้นมีสิทธิในการแต่งต้ัง
กรรมการ ตามหลักเกณฑ์ คือ 1) ผู ้ถือหุ ้น
หนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหุ ้นหนึ่งต่อหนึ่ง
เสียง เว้นแต่หุ ้นท่ีถือไว้จะเป็นหุ ้นบุริมสิทธิ์
ที่ มีการก�าหนดสภาพของหุ ้นบุริมสิทธิ์ ให ้มี
สิทธิออกเสียงน้อยกว่าหุ้นสามัญ 2) ผู้ถือหุ้น
แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในข้อ 
1) เลอืกตัง้บคุคลเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
กรรมการเท่ากับจ�านวนกรรมการเท่าท่ีจะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคล
ซึ่งได้รับเลือกต้ังถือลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
เกินจ�านวนกรรมการที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในคร้ังนัน้ ให้ประธานในทีป่ระชมุเป็นผูอ้อกเสยีง
ชี้ขาด นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เปิดโอกาสให้ 
ผู ้ถือหุ ้นสามารถเสนอรายชื่อผู ้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ผ่านทางเว็บไซต์
ของธนาคารในระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 
ของทุกปี โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อจะผ่าน
กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
ธนาคาร รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น

 กรณีท่ี	 2 การแต่งต้ังกรรมการแทน 
ผู้ออกก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการธนาคาร
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวน
กรรมการที่เหลืออยู่ เลือกผู้ซึ่งมีคุณสมบัติและ
ไม่มีลกัษณะต้องห้าม ตัง้เป็นกรรมการแทน และ
ให้อยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
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	 4.3	การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

  •	 การสรรหาผู ้บริหารของธนาคาร 
ในต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

  ธนาคารปฏบิตัติามพระราชบญัญตัิ 
คณุสมบตัมิาตรฐานส�าหรบักรรมการและพนกังาน 
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2543 และมีกระบวนการ 
ในการสรรหาและคัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะ
ประกาศรับสมัครเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหาร
องค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ สมัครเข้า
รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
ธนาคารแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ท�าหน้าที่
สรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งเสนอชื่อ
ต่อคณะกรรมการธนาคารพิจารณา  เพือ่ก�าหนด
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
ด�าเนินการก�าหนดผลตอบแทน และแต่งตั้งตาม
ขั้นตอนต่อไป

	 •	 การสรรหาผู้บริหารของธนาคาร 
ในต�าแหน่งผู้บริหารสายงาน

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 
ค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลภายใน 
ธนาคารทีม่คีวามรู ้ความสามารถและประสบการณ์ 
เกีย่วกบังานในความรับผิดชอบของสายงานนัน้ๆ 
หรือสรรหาจากบุคคลภายนอกในกรณีที่ไม ่ 
สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมได้จากภายใน 
ธนาคารขึ้นมาทดแทนได้ทัน โดยพิจารณา 
จากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
ประสบการณ์ ภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทศัน์ และ
ทศันคตทิีด่ต่ีอองค์กร 

5.		การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	
(Succession Plan)

ธนาคารมีระบบสืบทอดต�าแหน่งส�าหรับ
ผู ้บริหารแต ่ละระดับและตามลักษณะของ
กลุ่มงาน (Job Family) ที่น�าไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิผล โดยมีการจัดท�าแผนสืบทอด
ต�าแหน่งในต�าแหน่งที่ส�าคัญ และมีการจัด

เตรียมความพร้อมของผู้ที่จะมาด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ โดยจะต้องมีการฝึกอบรม 
และพัฒนาศักยภาพที่ เหมาะสม เ พ่ือให ้ 
สามารถสบืทอดต�าแหน่งได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
โดยธนาคารมีแผนงานและหลักเกณฑ์ในการ 
คัด เลือก Succes so r อย ่ างชัด เจนและ 
ครอบคลุมผู้บริหารในระดับต่างๆ คือ

1)	 ระดับกรรมการผู้จัดการใหญ่	 ธนาคาร
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
ส�าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พ.ศ. 2518 และมีกระบวนการในการสรรหาและ 
คัดเลือกอย่างโปร่งใส โดยจะประกาศรับสมัคร 
จากผู ้บริหารภายในและเปิดโอกาสให้บุคคล
ภายนอกทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ 
ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ และมีวิสัยทัศน์ 
สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ และมีกระบวนการคัดเลือกบุคคล 
ที่ เหมาะสม โดยคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

2)	 ระดับสายงาน	 กลุ ่มงาน	 ฝ่ายงาน 
ธนาคารประเมินโดยขอความคิดเห็นไปยัง 
ผู ้บริหารสายงาน โดยให้ผู ้บริหารสายงาน
พิจารณาและน�าเสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็น Successor ของแต่ละสายงาน

3)	 ระดับส�านักงานเขต	 ส�านักงานธุรกิจ 
ธนาคารเตรียมความพร ้อมของบุคลากร
ระดับส�านักงานเขตและส�านักงานธุรกิจผ่าน
กระบวนการประเมินเพ่ือคัดสรร (Assessment 
Center) และประเมินความเหมาะสมด้วย 
ผู้บังคับบัญชา 2 ระดับ โดยพิจารณาคัดเลือก 
ผู้บริหารภายในธนาคารที่มีศักยภาพและส�ารอง
ไว้ เพ่ือเตรียมพร้อมการทดแทนและรองรับการ
ขยายธุรกิจ

4)	 ระดับสาขา	 และรองผู ้จัดการสาขา 
ธนาคารเตรยีมความพร้อมของบคุลากรระดบัสาขา
ผ่านกระบวนการ ทดสอบข้อเขยีน และประเมนิเพ่ือ
คัดสรร (Assessment Center) โดยพิจารณาคัดเลือก
ผูบ้รหิารภายในธนาคารทีม่ศีกัยภาพไว้ เพือ่เตรยีม



136

พร้อมการทดแทนและรองรบัการขยายธรุกจิ
นอกจากนั้นธนาคารได้คัดสรรและสร้าง

กลุม่พนักงานท่ีมศีกัยภาพ คอื กลุม่นกัเรียนทนุ 
ของธนาคาร และพนกังานกลุ่ม Talent เพือ่พฒันา 
ผูบ้รหิารรุน่ใหม่ และเป็นรากฐานในการขยายธรุกจิ 
รวมท้ังป้องกันไม่ให้เกิดความขาดแคลนบคุลากร
ทีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งผูบ้รหิารองค์กรในอนาคต

6.	 การก�ากบัดูแลการด�าเนนิงานของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม	

ธนาคารมนีโยบายมอบหมายให้ผู้บริหารของ
ธนาคารเข้าเป็นกรรมการเพื่อประโยชน์ในการ
ควบคมุดแูลการด�าเนนิงาน และก�าหนดให้บริษัท
ย่อยจัดท�าแผนธุรกิจและงบประมาณประจ�าปี 
น�าเสนอธนาคารเพ่ือขอความเห็นชอบ เพื่อให ้
นโยบายการด�าเนินกิจการมีความสอดคล้อง 
กับนโยบายของธนาคาร นอกจากนั้น ธนาคาร
จะควบคุมดูแลการใช้ไปของเงินทุนและการ
ด�าเนินงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 
โดยจัดท�าข้อมูลและรายงานผลการด�าเนินงาน 
เสนอคณะกรรมการบรหิารรายไตรมาส และผลการ
บรหิารความเสีย่งรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการ
บรหิารความเสีย่ง และจดัท�าผลการด�าเนนิงานรายปี 
เสนอคณะกรรมการธนาคาร พร้อมจัดส่งให้แก่ 
หน่วยงานก�ากับ นอกจากนี ้ ธนาคารได้ก�าหนด 
ให้บริษัทย่อยและร่วมรายงานข้อมูลการท�า
ธุรกรรมภายในกลุ่มมายังธนาคารเป็นประจ�าทุก
เดอืน เพ่ือจะได้ตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
อย่างสม�า่เสมอ

ธนาคารยังได้ก�าหนดให้กรรมการผู ้แทน
ในบริษัทย่อย/ร่วม ต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ส�าหรับกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงภายใน
บรษัิททีเ่ป็นนยัส�าคญั เช่น การเพิม่ทนุ การลดทนุ 
การลงทุนขนาดใหญ่ซ่ึงเกินกว่ากึ่งหน่ึงของ
สินทรัพย์รวมปัจจุบัน โดยบริษัทย่อยก�าหนด
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
และบริษัทร่วมขอความเห็นชอบจากกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ก่อนด�าเนินงาน

ธนาคารมีข้อตกลงกับผู ้ถือหุ ้นอื่นในการ
บริหารจัดการบริษทัร่วมในลักษณะ Joint Venture 
โดยมีจ�านวนกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น 
และมีกรรมการอิสระตามที่หน่วยงานก�ากับ 
บริษัทนั้นๆ ก�าหนดไว้

7.		การดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายใน
ธนาคารได ้ก�าหนดมาตรการดูแลเ ร่ือง 

การใช้ข้อมูลภายในไว้ในนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการ ดังนี้

1)  ห้ามพนกังานท�าการซือ้ ขาย โอน หรือรับโอน
หลักทรัพย์ในประการท่ีน่าจะเป็นการเอาเปรียบ 
ต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อมูลภายในอัน
เป็นสาระส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงราคาของ
หลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนหรือ
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และตนได้ล่วงรูม้าในต�าแหน่ง 
หรอืฐานะท่ีสามารถล่วงรูข้้อเทจ็จรงิหรอืการเป็น
พนกังานของธนาคาร และไม่ว่าการกระท�าดงักล่าว
จะกระท�าเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่นหรือ 
น�าข้อมูลภายในนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือให้ผูอ้ืน่กระท�า 
ดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์

2) กรรมการธนาคาร กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ผู ้บริหารสายงาน และผู ้ด�ารงต�าแหน่งระดับ 
ผูบ้ริหารฝ่ายหรอืเทยีบเท่าขึน้ไปในสายงานบญัชี
หรือการเงิน มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์ที่
ออกโดยธนาคาร ทั้งของตน ของคู่สมรส และ
ของบตุรทีย่งัไม่บรรลุนติิภาวะ ต่อส�านกังานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ 
หลกัทรพัย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด นอกจากนี ้
กรรมการธนาคาร กรรมการผู ้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารสายงาน มีหน้าที่รายงานการถือ
หลักทรัพย์ที่ออกโดยธนาคารทั้งของตน ของ 
คู ่สมรส และของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
เป็นประจ�าทุกเดือนต่อคณะกรรมการธนาคาร 
รวมถงึการรายงานการมส่ีวนได้เสียให้เลขานกุาร
บริษัททราบ เพื่อจะได้รายงานให้ประธาน
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พร้อมทั้ง
จัดส่งส�าเนารายงานดังกล่าวให้ฝ่ายก�ากับการ
ปฏิบตังิานเพือ่รวบรวมและใช้เป็นข้อมลูประกอบ
การด�าเนินการตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกันต่อไป

3) การก�ากับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์และ
ป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน โดยก�าหนดช่วงระยะ
เวลาที่จ�ากัดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ออกโดย
ธนาคาร และมีการแจ้งระเบียบข้อบังคับในการ
ป้องกนัการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการพนกังาน 
และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบอย่างสม�่าเสมอ ผ่าน 
ช่องทางต่างๆ ของธนาคาร

8.		ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
 •	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

(Audit fee)

 ธนาคารและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทน
การสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอ่ืนให้แก่ผู้สอบบัญชี
ของธนาคาร ในรอบปีบญัช ี2556 เป็นจ�านวนเงนิ 
รวม 7,466,250 บาท แบ่งเป็น ค่าสอบบัญชีของ
ธนาคารและบรษิทัในเครอื จ�านวน  6,610,000 บาท 
และค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 856,250 บาท
	 •	 ค่าบริการอื่น	(Non-audit	fee)

 ธนาคารและบริษทัย่อยจ่ายค่าตอบแทน
ของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การจัดท�ารายงาน
พเิศษ รายงานก�าไรจากการปรวิรรต รายงานการ
ตรวจสอบระบบการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
การสอบทานค�าแปลงบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษ 
และการสอบทานข้อมูลทางการเงิน (Comfort 
Letter) ให้แก่ผู้สอบบญัชขีองธนาคาร เป็นจ�านวน
เงนิรวม 4,300,000 บาท ซึง่เป็นส่วนทีจ่ะต้องจ่าย
ในอนาคตทั้งหมด

9.	 การปฏิบตัติามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ	

ธนาคารได้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล 
กจิการทีด่ตีามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ก�าหนด
ไว้ครบทั้ง 5 หมวด ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 2. 
อีกทั้ งยั งได ้ก�าหนดให ้คณะกรรมการและ 
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ (GRC: Governance Risk & 
Compliance) ประกอบด้วยการบรหิารความเส่ียง 
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการปฏิบัติ
ตามหลักบรรษัทภิบาล โดยต้องมีการวาง
กระบวนการบรหิารและปฏบัิตงิานทีเ่ชือ่มโยงกนั 
และมีผู ้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
ตั้งแต ่ระดับการวางแผนยุทธศาสตร ์/แผน
กลยุทธ์/แผนธุรกิจของธนาคารการก�าหนด
นโยบายการออกผลติภณัฑ์ การพฒันาเครือ่งมอื 
กระบวนการและระเบียบปฏิบัตงิานต่างๆ รองรบั
การปฏิบัติตามแผนและนโยบายของธนาคาร 
รวมถึงการติดตามรายงานผล

คณะกรรมการธนาคารได้ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดแูลให้การปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมาย โดยก�าหนดตัวชี้วัดผลส�าเร็จ (Key 
Performance Indicator: KPI) ไว้ตัง้แต่ต้นปี และ
ติดตามผลการด�าเนินงานทั้งรายเดือนและราย
ไตรมาส เพื่อจะได้ทราบสถานการณ์ด�าเนินการ 
ทุกระยะ หากผลประกอบการต�่ากว่าเป้าหมาย
ก็จะวิเคราะห์หาสาเหตุเพ่ือก�าหนดแนวทาง
การแก้ไข และเมื่อถึงปลายปีคณะกรรมการจะ
พิจารณาผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการโดย 
การเปรียบเทียบกับ KPI ที่ตั้งไว้ ตามระบบ 
ข้อตกลงการประเมินผลการด�าเนินงานประจ�าปี 
(Performance Agreement: PA) 

คณะกรรมการยังได้ควบคุมและตรวจสอบ
การบริหารงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปอย่าง
โปร่งใส และเป็นไปตามจรรยาบรรณที่ธนาคาร
ประกาศใช้มาต้ังแต่ปี 2541 ซึ่งมีการปรับปรุง
ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการ
ท�างานที่เปล่ียนแปลงไปอยู่เสมอ รวมท้ังก�ากับ
ดแูลการควบคุมภายในและการบรหิารความเส่ียง
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมด้วย
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1.  รายการระหว่างกันที่ส�าคัญ
	ณ	วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2556	และ	2555	ธนาคาร 

มเีงินให้สนิเชือ่แก่พนักงานชัน้บริหารตัง้แต่ระดบั 
ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป	 จ�านวน	488	 ล้านบาท 
และ	509	ล้านบาท	และยอดคงค้างถัวเฉลี่ย	ณ 
สิน้เดอืน	จ�านวน	496	ล้านบาท	และ	446	ล้านบาท 
ตามล�าดับ

ธนาคารมี เ งินให ้สินเชื่ อแก ่สมาชิกใน
ครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก	
โดยมียอดคงค้าง	 ณ	 วันที่	31	 ธันวาคม	2556	 
และ	2555	จ�านวน	161	ล้านบาท	และ	32	ล้านบาท	 
ตามล�าดับ

ส�าหรบัรายละเอยีดข้อมลูรายการระหว่างกนั 
และการท�ารายการระหว่างกันของธนาคาร 
กับบริษัทร่วม	บริษัทย่อย	และบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 
ในปี	 2556	 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินข้อ	6.25	รายการที่เกี่ยวข้องกัน

2. นโยบายการก�าหนดราคาระหว่างกนั
เ พื่ อ เ ป ็ น ก า ร ป ้ อ ง กั น ค ว า ม ขั ด แ ย ้ ง 

ทางผลประโยชน ์ ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการ 
ท�ารายการกับบุคคลที่ เ ก่ียวข ้อง	 ธนาคาร 
ได้ก�าหนดให้ใช้ราคาตลาดหรือราคายุติธรรมใน
การท�าธุรกรรมทุกประเภท	 ยกเว้นมีกฎเกณฑ ์
ของสถาบนัก�ากบัก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่	กจ็ะถือ
ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

3. ความจ�าเป็นและสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกัน

	รายการระหว่างกนัหรอืรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
ที่เกิดข้ึนในปี	 2556	 เป็นรายการธุรกิจปกติ
หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร	 
และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป 
เช่นเดียวกับรายการที่ธนาคารกระท�ากับบุคคล
ภายนอก	 โดยรายการระหว่างกันหรือรายการ 

รายการระหว่างกัน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ที่เก่ียวโยงกันท่ีเกิดข้ึนนั้นมีความจ�าเป็น
เพ่ือการด�าเนินธุรกิจและสนับสนุนการ
ด�าเนินธุรกิจ	 โดยธนาคารได้พิจารณา
รายการระหว่างกันของธนาคารหรือบริษัท
ย่อย	 กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ของธนาคารหรือบริษัทย่อย 
แล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตาม 
ลักษณะธุรกิจทั่วไป	 ซึ่งธนาคารได้รับและ
จ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดหรือราคา
ยุติธรรม	 รวมทั้งธนาคารได้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ของสถาบนัก�ากบัทีเ่กีย่วข้อง
กับเรื่องดังกล่าวและเปิดเผยข้อมูลอย่าง 
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

4. มาตรการการอนุมัติการท�า
รายการระหว่างกัน
 ธนาคารได้ให้ความส�าคัญต่อการ
ป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จาก
การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกัน	โดยในขั้นตอนอนุมัติการท�า
รายการ	ธนาคารได้มกีารพจิารณาถงึความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ	
ซื่อสัตย์	สุจริต	สมเหตุสมผล	มีความเป็น
อิสระ	 ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี	 ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ	และหลัก
บรรษัทภิบาลของธนาคาร	และเพื่อให้เกิด
ความมัน่ใจได้ว่าการท�ารายการระหว่างกนั
หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าวเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ข้อก�าหนดของสถาบัน
ก�ากับ	 ธนาคารได้มอบหมายให้	 “ฝ่าย
ก�ากับการปฏิบัติงาน”	 ท�าหน้าที่ก�ากับ
ดูแลและตรวจสอบข้ันตอนการอนุมัติ

การท�ารายการดังกล่าวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่สถาบันก�ากับก�าหนด	 ทั้งนี	้
หากรายการระหว่างกันหรือรายการ
ที่ เกี่ ยว โยงกันรายการใดที่ สถาบัน
ก�ากับก�าหนด	 หรือธนาคารมีระเบียบ
ปฏิบัติว ่าการท�ารายการนั้นจะต ้อง
ได ้ รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร	 เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์	 ธนาคารได้
ก�าหนดข ้อพึงปฏิ บั ติของกรรมการ
ธนาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ
การท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันเอาไว้	ดังนี้

1)	 กรรมการต้องเปิดเผยข้อมูล
รายการที่ อ าจมีความขัดแย ้ งทาง 
ผลประโยชน์หรือรายการที่เก่ียวโยงกัน 
หรือรายการระหว่างกัน	 ตามข้อก�าหนด 
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลั กทรั พย ์ และตลาดห ลักท รัพย ์	 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2)	 ห้ามกรรมการที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
อนุมัติ	 และกรณีที่มีการท�ารายการ 
ที่ เ กี่ ย ว โ ย ง กั น ใ ห ้ คณะก ร รมก า ร 
ตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็น 
ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ด	ี 
และตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย

3)	 การให ้ สินเชื่อหรือลงทุนใน
กจิการทีก่รรมการมผีลประโยชน์เก่ียวข้อง 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม 
คณะกรรมการธนาคารด้วยมตเิป็นเอกฉนัท์ 

โดยไม่มีกรรมการผู้นั้นเข้าร่วมพิจารณา
อนุมัติด้วย	 และเพ่ือป้องกันความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์	 ต ้องก�าหนดราคา
และเงื่อนไขต ่างๆ	 ตามการค ้าปกติ 
ของธนาคาร	และปฏบัิตเิหมอืนลกูค้าทัว่ไป

5. นโยบายหรือแนวโน้มการท�า
รายการระหว่างกันในอนาคต

	การท�ารายการระหว่างกนัหรอืรายการ
ที่ เกี่ยวโยงกันในอนาคตของธนาคาร 
หรือบริษัทย ่อย	 มีความเป ็นไปได ้ว ่า 
จะเกิดขึ้นตามการด�าเนินธุรกิจทั่วไป	 
หากธนาคารเลง็เหน็ว่ารายการทีจ่ะกระท�า
นั้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธนาคาร 
และผู้ถือหุ้น	 โดยการท�ารายการเหล่านั้น 
จะต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของสถาบัน 
ก�ากับและมาตรการท่ีธนาคารได้ก�าหนด
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการเอาไว้
ชัดเจนอยู่แล้ว

	นอกจากนี้	การท�ารายการระหว่างกัน 
หรือรายการที่ เกี่ยวโยงกันในอนาคต	
ธ น า ค า ร จ ะ ยึ ด ถื อ แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ 
เช ่นเดียวกับการท�ารายการกับลูกค ้า 
ทั่วไป	 มีเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่แตกต่าง
ไปจากที่ธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจประเภท
เดียวกันพึงกระท�า	 ค่าตอบแทนที่จ ่าย
หรือได้รับจากการท�ารายการต้องเป็นไป 
ตามราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ ร รม	 
และต้องเปิดเผยสารสนเทศที่เก่ียวข้อง 
กับการท�ารายการระหว่างกันหรือรายการ
ที่ เ กี่ ย ว โยงกัน เหล ่ านั้ น ให ้ครบถ ้ วน 
ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานก�ากับ
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ธนาคารกรงุไทยให้ความส�าคญักบัการ
ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม
และส่ิงแวดล้อม โดยก�าหนดเป็นพันธกิจ
ของธนาคารถึง 2 ใน 4 ข้อ คือ ร่วมพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมการสร้างทุนทาง
ปัญญา และสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่าง
ยั่งยืน โดยธนาคารกรุงไทย มุ่งเน้นแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพื่อความย่ังยืนของกิจการและสังคม 
โดยรวม ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนดไว้ 8 หัวข้อ ดังนี้ 

1.	 การประกอบกิจการด้วย
ความเป็นธรรม	

 ธนาคารด�าเนินกิจการภายใต้การ
ก�ากบัดแูลของสถาบนัก�ากบัหลายหน่วยงาน 
ทั้งธนาคารแห ่งประเทศไทย (ธปท.) 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน (ปปง.) และส�านกังานการตรวจเงนิ 
แผ่นดิน (สตง.) เป็นต้น ในการท�าธุรกรรม
หรือด�าเนินการใดๆ จึงต้องถือปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทีบ่งัคบั
ใช้กับธนาคารอย่างเคร่งครัดเพ่ือความ 

ถกูต้องและเป็นธรรมกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุฝ่าย  
อีกท้ังธนาคารได้จดัต้ังคณะกรรมการชดุย่อย 
ขึ้นมาก�ากับดูแล ได้แก่ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ง คณะกรรมการก�ากบัการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายก�ากับการ
ปฏิบัติงาน ท�าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
เผยแพร่กฎเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัต ิ
งาน รวมทั้งติดตามให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติ 
ตามกฎเกณฑ์ต่างๆ และเป็นไปตาม 
Compliance Policy Compliance Unit 
Charter และ Compliance Program ที่
จัดท�าขึ้นในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการก�ากับ
ดูแลเชิงป้องกัน (Preventive) เพื่อป้องกัน
มิให้ธนาคารมีความเส่ียงจากการปฏิบัติ 
ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk)  

2.	 การต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น	

 ธนาคารให้ความส�าคญักบัการต่อต้าน
ทจุริตคอร์รัปชัน่ สะท้อนได้จากการก�าหนด 
นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีจรรยาบรรณ 
ธุรกิจ และประมวลจริยธรรม การออก
ระเบียบปฏิบัติงานที่รัดกุม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อยที่มาช่วยก�ากับดูแล
การปฏบิติังานและลดการท�าทจุรติ ซึง่รวม

ถึงการแต่งต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของธนาคารให้เป็นไป
ตามหลักบรรษทัภบิาล นอกจากน้ี ธนาคาร
ยังตระหนักถึงภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น 
ที่บั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและ
ศกัยภาพการแข่งขนัของประเทศมาเนิน่นาน  
จึงได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Private Sector Collective Action 
Coalition Against Corruption (CAC) 
เพ่ือร่วมกิจกรรมส่งเสริมให้สังคมเห็น 
พษิภยัของการทจุรติคอร์รปัชัน่ และร่วมกนั
ต่อต้านในทุกรูปแบบ

3.	 การเคารพสิทธิมนุษยชน	
 ธนาคารสนับสนุนและเคารพการ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนตามหลักสากลและ
ขอบเขตอ�านาจที่เอื้ออ�านวย โดยจัดให้มี
ช่องทางในการส่ือสารเสนอแนะให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ เปิด
โอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น
หรือร้องเรียนผ่านระบบเว็บบอร์ด และ 
HR Care ของธนาคาร รวมถึงให้ความรู้ 
กับพนักงานทางด้านกฎหมาย และการ 
กระท�าไม่ถูกต้องทางด้านวินัย พร้อมเปิด

ความรับผิดชอบต่อสังคม	
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ช่องทางร้องเรียนผู้กระท�าความผิด โดยมี
ฝ่ายสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ที่ท�า
หน้าทีต่รวจตราดแูลมิให้ธรุกจิเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน

4.	 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรม	

 ธนาคารส่งเสริมสนับสนุนเสรีภาพใน
การรวมกลุ่มของแรงงานและการรับรอง
สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง 
โดยเปิดโอกาสให้พนกังานมสีทิธใินการรวม
กลุ่มหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ธนาคารกรุงไทย ขณะเดียวกันธนาคารก็
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์อย่างเคร่งครัด เพื่อขจัดการใช้
แรงงานเกณฑ์และที่เป็นการบังคับในทุก 
รูปแบบ รวมถึงยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก
อย่างจริงจัง โดยก�าหนดเป็นคุณสมบัติ
เบือ้งต้นของผูส้มคัรงานว่าต้องมอีายไุม่ต�า่กว่า  
18 ปีบริบูรณ์ทั้งพนักงานของธนาคารและ
พนักงาน Outsource ตลอดจนขจัดการ
เลือกปฏิบัติในเรื่องการจ้างงานและการ
ประกอบอาชีพ โดยได้ประกาศรับผู้พิการ
เข้ามาปฏิบัติงานกับธนาคาร ตามมาตรา 
33 และตามมาตรา 35 การจัดสถานท่ี
ให้แก่ผู้พิการ อีกทั้งให้ความเท่าเทียมกัน
ระหว่างพนักงานชายและพนักงานหญิง 
ในการเลื่อนต�าแหน่ง

5.	 ความรบัผดิชอบต่อผูบ้รโิภค	
 ธนาคารก� าหนดประ เด็ นความ 

รับผิดชอบต่อผู้บริโภคมาเป็นจรรยาบรรณ
ในการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร คือ 
มุ ่งมั่นให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ 
เตม็ก�าลงัความสามารถ ด้วยความเสมอภาค  
เป็นธรรม รวมถึงการไม่เปิดเผยข้อมูล 
หรือความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมาย 
ก�าหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า และพร้อม 
ให ้ค�าแนะน�าช ่วยเหลือแก ่ลูกค ้าด ้วย 
กริยิาวาจาทีส่ภุาพ อ่อนโยน พร้อมทัง้ยนิดี 
รบัฟัง ปัญหา และพยายามค้นหาสาเหตุและ 
วธิกีารแก้ไขปัญหาให้ลกูค้า ด้วยการจดัตัง้
ระบบบริการลกูค้า (Customer Service ) มี
หน่วยสนบัสนนุ (Support) ทีส่�าคญัในด้าน
การดแูลลกูค้า เช่น หน่วยงาน Call Center 
(หมายเลขโทรศัพท์ 1551) ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ให้ลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อได้ด้วย
ช่องทางโทรศัพท์, E-mail และโทรสาร 
หน่วยงานรับเรือ่งร้องเรยีน ให้บรกิารรบัฟัง
ปัญหา และประสานงานหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องด�าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า โดย
ลูกค้าสามารถติดต่อได้ตามช่องทางต่างๆ 
เช่น โทรศพัท์, E-mail และโทรสาร เป็นต้น

6.	 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	
 ธนาคารให้ความส�าคัญต่อการรักษา

สิ่ งแวดล ้อมและด�า เนินการมาอย ่าง 
ต่อเนื่องและจริงจัง สะท้อนจากมาตรการ 
และกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารจัดขึ้น เช่น 
การปรบัปรงุอาคารส�านกังานให้สอดคล้อง
กับแนวทางการประหยัดพลังงาน เพื่อ
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน โดยปรับปรุง
อาคารนานาเหนือให้เป็นอาคารประหยัด
พลังงาน ซึ่งได้มีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์
และส่วนประกอบของอาคารหลายอย่าง 
เช่น เปลี่ยนกรอบอาคารเป็นกระจกพิเศษ 
ซึ่งสามารถลดการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
อาคาร เปลีย่นระบบปรบัอากาศเป็น Chiller 
ที่มีเทคโนโลยีท่ีสามารถลดการใช้กระแส
ไฟฟ้า 15-20% รวมท้ังจัดสภาพแวดล้อม
ของตวัอาคาร โดยมพีนัธุไ์ม้ต่างๆ โอบล้อม 
เพือ่ช่วยลดความร้อนอาคารส�านกังานใหญ่ 
รวมถึงมีมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน 
โดยเปิด - ปิดไฟฟ้า และเครือ่งปรบัอากาศ 

ร่วมพฒันา
เศรษฐกิจ
และส่งเสริม
การสร้างทนุ
ทางปัญญา
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เป็นเวลา คอืเปิดใช้ในช่วงเวลา 7.30-12.00 น. 
และ 13.00-17.30 น. เท่านั้น การส่งเสริม 
การใช้วัสดุก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
ข อ ง ใ ช ้ ใ น ธ น า ค า ร ที่ เ ป ็ น มิ ต ร ต ่ อ 
สิง่แวดล้อม การรณรงค์ให้แต่ละหน่วยงาน 
ของธนาคารก�าจัดเอกสารปลอดภัยใน
โครงการ Shred2Share (โครงการที่ก�าจัด
กระดาษโดยวิธีประหยัดพลังงานและน�า
กระดาษท่ีใช้แล้วมารไีซเคลิ) การสนับสนนุ
ให้พนกังานลดการใช้กระดาษ (Paperless) 
การส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ 
และเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แก่ลกูค้าและบคุคลภายนอก การให้สนิเชือ่ 
เพื่อการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
แก่ผู้ประกอบการ การรณรงค์ให้พนักงาน 
และเยาวชนเขา้ร่วมโครงการกรุงไทยหัวใจ 
สีเขียวเพื่อร ่วมกันรักษ์ป ่า ดูแลสังคม  
สิ่งแวดล้อม ลดภัยจากภาวะโลกร้อน และ
การด�าเนินโครงการแนวร่วมดูแลคูคลอง
เพื่อสนองนโยบายภาครัฐ 

7.	 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือ
สังคม	

ธนาคารกรุงไทยด�าเนินโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชนและสังคมมากมาย อาทิ 
โครงการกรุงไทยสานฝัน โรงเรียนดี 
ใกล้บ้าน ซึง่เข้าไปสนบัสนนุให้นกัเรยีนได้รบั 
การศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเดินทาง
ไกลบ้าน โครงการกรุงไทย ยุววาณิช และ
โครงการกรงุไทย ต้นกล้าสขีาว ซึง่สนบัสนนุ 
การสร้างอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และชมุชน โครงการกองทนุพฒันาบทบาท
สตรี เข้าไปให้ความรู ้ทางการเงินเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการประกอบธุรกิจ
ในชุมชน (สามารถดูรายละเอียดเพิ่ม
เติมท่ีรายงานการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  
ประจ�าปี 2556 ผ่านทาง www.ktb.co.th)

8.	 การมีนวัตกรรมและเผยแพร่
นวัตกรรมซึ่งได้จากการด�าเนิน 
งานทีม่คีวามรบัผิดชอบต่อสงัคม 
ส่ิงแวดล้อม	และผู้มีส่วนได้เสีย

ธนาคารได้ก�าหนดเรื่อง Innovative 
เป็น 1 ใน 5 คุณค่าของค่านิยมองค์กร  
(KTB FIRST) โดยผลักดนัให้มกีารสร้างมลูค่า 
และนวัตกรรมในองค์กร และจัดให้ม ี
โครงการ Creative Center เพื่อเปิด
โอกาสให้พนักงานเสนอแนวคิดสร้างสรรค์
ที่ เป ็นประโยชน ์กับธนาคาร รวมทั้ ง 
สนับสนุนให้มีการน�าแนวคิดไปต่อยอด
ขยายผลให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ โดยมี
การมอบรางวัลให้พนักงานส�าหรับแนวคิด
ที่น�าไปขยายผลได้ส�าเร็จ นอกจากนั้นยัง
มีโครงการ KTB Transformation ที่มุ่งไปที่ 
การปรบักระบวนการท�างาน (Work Process) 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
เช่นเดียวกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน
บริการ เช่น ระบบ Intelligent Queue, 

KTB Netbank, KTB Corporate Online, 
KTB e-Opened Account, KTB Online@
Mobile เป็นต้น อันจะน�ามาซึ่งบริการท่ี
สะดวก ปลอดภยั และประหยดัเวลาแก่ลกูค้า

ส�าหรับรายละเอียดการด�าเนินงาน 
ที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
ของธนาคารในรอบปี 2556 สามารถดเูพิม่เตมิ
ได้จาก รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
ประจ�าปี 2556 หรือทาง http://www.ktb.
co.th เลือก KTB CSR 
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

1.	 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ดเีด่น	ประเภทเกยีรตยิศ จาก สคร. ต่อเนือ่ง 
4 ปี ตั้งแต่ 2553-2556

2.	 รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม	(Best	
Bond	Awards)	 ปี	 2555 จากสมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวม 
5 รางวัล ได้แก่ รางวัล Best Ministry of 
Finance’s Counterparty รางวัล Deal 
of the Year รางวัล Most Creative Issue 
รางวัล Best Dealer Development และ
ประกาศนียบัตร Recognition for Primary 
Contributor สะท้อนความเป็นสถาบัน 
การเงินท่ีมีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการ
ผลักดันให้ตราสารหนี้เติบโตแข็งแกร่ง 

3.	 รางวลัชนะเลิศการบรหิารความเสีย่ง 
ด้านปฏิบัติการ	 ประจ�าปี	 2555 หรือ 
Achievement in Operational Risk 
Management Award for 2012 จาก
วารสาร The Asian Banker

4.	 รางวัล	Thailand	ICT	Excellence	
Awards	2012 จ�านวน 2 รางวัล จาก 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(TMA) ได้แก่ รางวัลชนะเลิศโครงการ
นวัตกรรม จากบริการ Pay/Receive With 
Mobile By KTB netbank และรางวัลชนะเลิศ 
โครงการขับเคล่ือนธุรกิจ จากบริการ  
KTB E-Withholding Tax ทั้งนี้ ธนาคาร 
ได้รับรางวัลจาก TMA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

5.	 รางวัล	Trusted	Brand	2013	ระดับ
โกลด์ ในประเภทธนาคาร จากนิตยสาร 
Reader’s Digest ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

6.	 รางวัล	The	Best	FX	Bank	in	The	
Region	of	The	Year	2013 จดัโดยนติยสาร 
Asiamoney ได้รับรวม 3 รางวัล ได้แก ่
Best Domestic Provider for FX Options 
in Thailand 2013, Best Overall Domestic 
Provider of FX Services in Thailand 
2013 และ Best Domestic Provider 
for FX Research & Market Coverage 
in Thailand 2013 โดยตัดสินจากการ

โหวตของทุกภาคธุรกิจต่อบริการธุรกรรม
ต่างประเทศ สะท้อนถึงความพึงพอใจ  
ความไว้วางใจ และประสบการณ์ท่ีดีจาก 
การให้ค�าแนะน�าและบรกิารของธนาคาร

7.	 รางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ	 
SET	Award	of	Honor	 ด้านการรายงาน 
บรรษัทภิบาล ที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง  
ปี 2552-2556 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

8.	 รางวัล	Excellence	for	AUD	&	
NZD	STP	in	2013 จากธนาคารออสเตรเลีย 
แอนด์ นิวซแีลนด์ แบงก้ิง กรุป๊ ลิมเิต็ด (ANZ 
BANK) โดยเป็นธนาคารท่ีมคีวามเป็นเลิศใน
การส่งค�าส่ังการจ่ายเงินไปต่างประเทศได้
อย่างถูกต้องตามระบบของธนาคาร (STP/ 
Straight Through Processing) ท�าให้เงนิโอนเข้า 
บญัชีลูกค้าผูร้บัเงนิในต่างประเทศได้ทนัที

9.	 รางวัลยอดเยี่ยมบูธสวยงาม งาน
มหกรรมการเงินคร้ังที่ 13 Money Expo 
2013 ประเภทพ้ืนทีข่นาดมากกว่า 500-1,000 
ตร.ม. ภายใต้แนวคิด Carnival of Wealth 
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	 คณะกรรมการตรวจสอบธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	ท่าน
มีรายนามดังต่อไปนี้
	 1.	 นายจุลสิงห์	 วสันตสิงห์	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นายนนทิกร	 กาญจนะจิตรา	 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นายประเสริฐ	 บุญสัมพันธ์	 กรรมการตรวจสอบ
	 โดยมนีางสาวพรรณภิา	อภิชาตบตุร	รองกรรมการผู้จดัการใหญ่	ผูบ้รหิารสายงาน	สายงานตรวจสอบภายใน	ท�าหน้าทีเ่ป็นเลขานกุาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบตัหิน้าทีต่ามขอบเขต	ความรับผิดชอบทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
จากคณะกรรมการธนาคาร	 ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและระเบียบกระทรวงการคลัง	 ทั้งน้ี 
ในระหว่างปี		2556	คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุทัง้สิน้	13	ครัง้	เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง	ๆ 	โดยหารือร่วมกับฝ่ายจดัการ	ผูบ้รหิารระดบัสูง 
และผูส้อบบัญชใีนวาระท่ีเกีย่วข้อง	มีการรายงานผลการด�าเนนิงานต่อคณะกรรมการธนาคารเป็นประจ�าทกุเดอืน	สรปุสาระส�าคญัได้ดงันี้

การสอบทานงบการเงิน

	 สอบทานผลประกอบการของธนาคารเป็นรายเดอืน	สอบทานงบการเงนิรายไตรมาส	รายงวดบญัช	ีและประจ�าปี	ร่วมกบัผูส้อบบญัชี	
และผู้บริหารฝ่ายการบัญชี	มีการหารือกับผู้สอบบัญชีอย่างสม�่าเสมอ	ในเรื่องความถูกต้องของงบการเงิน	การปรับปรุงรายการบัญชีที่
ส�าคัญ	 ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน	 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี	 และรายงานทางการเงิน	 จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	ครบถ้วน	และเชื่อถือได้

การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
	 สอบทานรายการระหว่างกันของธนาคารกับบริษัทย่อย	 รวมทั้งรายการที่เก่ียวโยงกัน	 หรือรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	เพ่ือให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามเงือ่นไขทางธรุกจิปกติ	พร้อมทัง้เปิดเผยข้อมลูเพือ่ให้เกดิความโปร่งใส	และไม่มีรายการทีก่ระทบ
ต่อธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ

การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

	 สอบทานการบรหิารความเสีย่งของธนาคาร	และกลุม่ธุรกจิทางการเงนิ	ตลอดจนตดิตามผลการบรหิารความเสีย่ง	โดยประชมุร่วมกบั 
ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง	 เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเส่ียงของธนาคารด้านต่างๆ	 มีความเหมาะสม	 มีประสิทธิภาพ 
และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน

	 สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน	 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	 รวมทั้งติดตามการจัดท�าระบบ
การควบคุมภายในและการจัดท�าแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง	 เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคาร 
มีความเหมาะสมเพียงพอ

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

	 สอบทานการปฏบิตัติามกฎเกณฑ์ร่วมกบัฝ่ายจัดการอย่างสม�า่เสมอ	เพือ่ให้มัน่ใจว่าธนาคารได้ปฏบิตัถูิกต้องตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด 
ขององค์กรก�ากับดูแล	และตามระเบียบปฏิบัติงานของธนาคาร	

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำาปี 2556
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การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

	 อนุมัติการสอบทานกฎบัตรของสายงานตรวจสอบภายใน	 เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน	สิทธิ	และความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่	อนุมัติแผนกลยุทธ์สายงานตรวจสอบภายใน	แผนการตรวจสอบระยะยาว	3	ปี	
และแผนการตรวจสอบประจ�าปี	พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณประจ�าปีของสายงานตรวจสอบภายใน	แผนการบริหารบุคลากร	
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร	 การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของสายงานตรวจสอบภายใน	 ตลอดจนมีการติดตามความ 
คืบหน้าการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ	

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 มีการทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 รวมทั้งมีการประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี 
ของส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	 กระทรวงการคลัง	 เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีประสิทธิภาพ	และบรรลุวัตถุประสงค์	ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชี

	 พิจารณาเสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ	มีความเป็นอิสระ	แสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมา	มีความโปร่งใส	
ตรวจสอบได้	 ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี	 คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อมั่นว่า	 งบการเงินของธนาคาร	 และการเปิดเผยข้อมูล	 มีความ
ครบถ้วนเชื่อถือได้	 สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	 การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
มีประสิทธิผลและเหมาะสมเพียงพอ	 การตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ	 ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง	 และ
มีกระบวนการตรวจสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานงานตรวจสอบ	 ตลอดจนมีการก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการด�าเนินธุรกิจปัจจุบัน

	 (นายจุลสิงห์		วสันตสิงห์)
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
	 18	มกราคม	2557
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	 คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความส�าคญัและตระหนกัถงึภาระหน้าทีใ่นฐานะกรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิ	และงบการเงิน 
รวมของธนาคารและบรษิทัย่อย	รวมทัง้สารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจ�าปี	จงึก�ากบัดแูลให้การจดัท�างบการเงนิดงักล่าว 
เป็นไปตามมาตรฐาน	และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ภายใต้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอ	โดยยึดหลัก 
ความระมัดระวัง	 ถูกต้อง	 ครบถ้วน	 เป็นจริง	 และสมเหตุสมผล	 เพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการด�าเนินงานของธนาคารอย่างแท้จริง 
อีกทั้งได้ให้มีการรายงานผลการด�าเนินงาน	 และเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคัญอย่างโปร่งใสและเพียงพอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	 อย่างต่อเนื่อง	
เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

	 คณะกรรมการธนาคาร	ได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ด�ารงไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยง		
และการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	 และเพียงพอ 
ที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนการป้องกันการกระท�าทุจริต	หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ

	 คณะกรรมการธนาคาร	ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	ที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับดูแลสอบทานความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน	รวมทั้งระบบควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ	จึงมั่นใจ
ได้ว่างบการเงินของธนาคารดังกล่าวเชื่อถือได้	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการธนาคารมีความเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม	 สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่า	งบการเงิน	และงบการเงินรวมของธนาคารและบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556	
มีความเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	ถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 (นายวรวิทย์		จ�าปีรัตน์)	 (นายวรภัค		ธันยาวงษ์)		
	 ประธานกรรมการ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
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เสนอ   ผู้ถือหุ้นธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)

	 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของ	 ธนำคำรกรุงไทย	 จ�ำกัด	(มหำชน)	 และบริษัทย่อย	 และงบกำรเงินเฉพำะ
ธนำคำรของ	ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	 	ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำร	ณ	วันที่	 
31	ธันวำคม	2556	และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะธนำคำร	งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของรวม
และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้ำของเฉพำะธนำคำร	 และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะธนำคำร	 ส�ำหรับปีสิ้นสุด 
วันเดียวกัน	รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู ้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควร 
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน	 และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู ้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ 
ข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

	 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรดังกล่ำวจำกผล 
กำรตรวจสอบของส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิ	ส�ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผ่นดนิได้ปฏบิตังิำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี	ซึง่ก�ำหนด 
ให้ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ	 รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่น 
อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่
	 กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซ่ึงหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลใน 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำร	 วิธีกำรตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	 ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยง 
จำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริต
หรือข้อผิดพลำด	 ในกำรประเมินควำมเส่ียงดังกล่ำว	 ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนอ 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรโดยถูกต้องตำมที่ควรของธนำคำร	 เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ	์
แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของธนำคำร	 กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมิน
ควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู ้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู ้บริหำร	 รวมทั้ง 
กำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรโดยรวม
	 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเช่ือว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์
ในกำรแสดงควำมเห็นของส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน

ความเห็น

	 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่ำ	 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะธนำคำรข้ำงต้นน้ี	 แสดงฐำนะกำรเงินรวมของธนำคำรกรุงไทย	
จ�ำกัด	(มหำชน)	และบริษัทย่อย	และฐำนะกำรเงินเฉพำะธนำคำรของ	ธนำคำรกรุงไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ตำมล�ำดับ	ณ	วันที่	31	ธันวำคม	2556	
และผลกำรด�ำเนนิงำนรวมและผลกำรด�ำเนนิงำนเฉพำะธนำคำร	และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพำะธนำคำร	ส�ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั	
โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

	 (นำงสำวจิรำภรณ์		พิริยะกิจไพบูลย์)	 		
	 ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน	1	 	

	 (นำงยุพิน		ชลำนนท์นิวัฒน์)
	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักตรวจสอบกำรเงินที่	2
ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand
วันที่	27	กุมภำพันธ์	2557

รายงานของผู้สอบบัญชี
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หน่วย : พันบาท

สินทรัพย์

เงินสด	 	 	 50,689,508	 43,705,259	 37,331,456	 50,687,465	 43,703,573	 37,329,976	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	 6.2	 448,572,228	 332,134,147	 198,203,012	 448,445,334		 332,097,503	 198,180,526

สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์	 	 -	 -	 17,539,000	 -	 -	 17,539,000	

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์	 3.4	6.3	 21,310,251	 10,759,205	 13,868,168	 21,335,305		 10,759,205	 13,868,168

เงินลงทุนสุทธิ	 3.6	6.4	 230,573,088	 290,585,928	 217,784,743		 230,398,733	 290,520,989	 217,754,751

เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ	 3.6	6.5	 11,209,982	 10,453,797	 8,715,246	 5,369,563		 5,219,543	 6,386,640

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ	 3.7	6.6	 	 	 	 	 	 	

	 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้	 	 1,718,734,183	 1,534,978,025	 1,426,307,615	 1,715,679,231	 1,538,906,475	 1,428,775,665		

	 ดอกเบี้ยค้างรับ	 	 4,647,126		 5,555,693	 5,810,417	 4,775,672	 5,572,988	 5,814,822	

	 รวมเงนิให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ	 	 1,723,381,309	 1,540,533,718	 1,432,118,032	 1,720,454,903	 1,544,479,463	 1,434,590,487	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หัก รายได้รอตัดบัญชี    (7,643,919) (4,880,745) (1,886,072) (175,334) (220,583) (183,615)

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3.8 6.7 (61,676,632) (55,138,237) (44,218,324) (60,847,080) (54,792,252) (43,938,817)

 หกั ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนี ้ 3.9 6.8 (130,221) (49,864) (52,206) (130,221) (49,864) (52,206)

 รวมเงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนีแ้ละดอกเบีย้ค้างรบัสทุธ ิ  1,653,930,537  1,480,464,872 1,385,961,430 1,659,302,268  1,489,416,764 1,390,415,849 

ภาระของลูกค้าจากการรับรอง  3,121,789 3,437,029 3,120,975 3,121,789 3,437,029 3,120,975 

ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ 3.10 6.9 30,661,019 35,936,832 42,819,012 30,386,602 35,889,465 42,800,241 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ  3.11 6.10 26,798,824 26,124,986 24,223,454 21,350,942 21,640,327 20,280,546 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ 3.12 6.11 3,848,182 3,723,702 3,759,755 637,399 626,854 722,940 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 3.19 6.12  3,876,024 2,727,930 3,189,416 3,719,681 2,616,278 3,088,776 

รายได้ค้างรับ  4,374,111 3,471,186 2,446,433 4,092,263 3,165,343 2,260,799 

สินทรัพย์อื่นสุทธิ 6.13 25,805,007 12,964,848 9,226,309 23,383,397 11,791,130 8,460,822 

  รวมสินทรัพย์  2,514,770,550  2,256,489,721 1,968,188,409 2,502,230,741 2,250,884,003 1,962,210,009 

31 ธันวาคม 
2556

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2555

(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2555

(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ	 	 	 	 	 	 	 	

เงินรับฝาก	 3.18	6.14	1,883,781,168		1,666,960,580		1,285,389,513		1,884,261,913		1,667,373,731	1,285,759,671	

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ		 6.15	 200,989,265	 192,011,519	 161,502,641	 199,372,480	 191,091,318	 161,523,203	

หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม	 	 5,695,007		 6,077,906	 3,562,860	 5,695,007	 6,077,906	 3,562,860	

ภาระในการส่งคืนหลักทรัพย์	 	 -		 -		 17,539,000		 -		 	-	 17,539,000	

หนี้สินตราสารอนุพันธ์	 3.4	6.3	 24,544,712		 9,151,590		 15,584,898		 24,544,712		 9,151,590	 15,584,898	

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	 6.16	 133,000,654		 146,636,104		308,934,256		128,911,083		146,716,104		308,946,632	

ภาระของธนาคารจากการรับรอง	 	 3,121,789		 3,437,029		 3,120,975		 3,121,789		 3,437,029	 3,120,975	

ประมาณการหนี้สิน	 3.17	3.21	6.17	 14,345,933		 13,287,455		 12,001,081		 13,732,153		 12,736,792	 11,512,267

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	 3.19	6.12	 	182,682		 143,791		 78,534		 	-		 -		 -	

หนี้สินอื่น	 6.18	 43,019,051		 35,936,007		 27,539,163	 40,416,804		 34,044,572		 26,017,107	

	 รวมหนี้สิน	 	 2,308,680,261		2,073,641,981		1,835,252,921		2,300,055,941		2,070,629,042		1,833,566,613

ส่วนของเจ้าของ		 	 	 	 	 	 	 	

	 ทุนเรือนหุ้น		 6.19	 	 	 	 	 	 	

	 	 ทุนจดทะเบียน	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	5,500,000	หุ้น	 	

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 28,325	 28,325	 	 28,325		 28,325	 	

		 	 	 หุ้นสามัญ	13,976,061,250	หุ้น	 	 		 	 	 	 								

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 71,976,715		 71,976,715		 	 71,976,715		 71,976,715

	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	5,500,000	หุ้น	 	 	 	 	

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 	 	 28,325		 	 	 28,325	

	 	 	 หุ้นสามัญ	11,191,412,250	หุ้น	 	 	 	 	

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 	 	 57,635,773	 	 	 57,635,773

	 	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	5,500,000	หุ้น	 	 		 	 	 	 								

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 28,325		 28,325		 	 28,325		 28,325

	 	 	 หุ้นสามัญ	13,976,061,250	หุ้น	 	

		 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท		 	 71,976,715		 71,976,715		 	 71,976,715		 71,976,715

	 	 	 หุ้นบุริมสิทธิ	5,500,000	หุ้น	 	 	 	 	

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 	 	 28,325	 	 	 28,325

	 	 	 หุ้นสามัญ	11,179,749,000	หุ้น	 	 	 	

	 	 	 				มูลค่าหุ้นละ	5.15	บาท	 	 	 	 57,575,707		 	 	 57,575,707

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 
2556

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2555

(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2555

(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



150

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)	 	 	 	 	 	 	

	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 	 20,833,734		 20,833,734		 1,208		 20,833,734		 20,833,734		 1,208	

	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ	 6.20	 6,738,638		 11,272,535		 8,997,947		 6,522,303		 9,407,572		 7,680,023	

	 ก�าไรสะสม	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 จัดสรรแล้ว	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 ทุนส�ารองตามกฏหมาย	 6.21	 7,200,504		 6,836,464		 5,550,464		 7,200,504		 6,836,464		 5,550,464	

	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 99,312,372		 71,899,456		 60,781,836		 95,613,219		 71,172,151		 57,807,669	

	 รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 206,090,288		 182,847,229		132,935,487		202,174,800		180,254,961		128,643,396	

	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม	 	 1	 	511		 1		 	 	 	

	 รวมส่วนของเจ้าของ	 	 206,090,289		 182,847,740		132,935,488		202,174,800		180,254,961	 128,643,396	

	 	 รวมหนี้สนิและส่วนของเจ้าของ	 	 2,514,770,550		2,256,489,721		1,968,188,409		2,502,230,741		2,250,884,003		1,962,210,009	

(นายวรวทิย์	จ�าปีรตัน์)

ประธานกรรมการ

(นางกิตตยิา	โตธนะเกษม)

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส

ปฏบัิตหิน้าท่ีแทน	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

31 ธันวาคม 
2556

หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 
2556

31 ธันวาคม 
2555

(ปรับปรุงใหม่)

31 ธันวาคม 
2555

1 มกราคม 
2555

(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

1 มกราคม 
2555

(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายได้ดอกเบีย้	 3.2	6.29	 111,402,861		 101,797,951		 109,959,344		 101,272,495	

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย	 3.3	6.30	 46,921,365		 43,675,550		 46,773,347		 43,644,908	

	 รายได้ดอกเบ้ียสทุธิ	 	 64,481,496		 58,122,401		 63,185,997		 57,627,587	

รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิาร	 	 17,368,570		 15,148,786		 16,534,548		 14,582,066	

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนยีมและบรกิาร	 	 1,656,851		 1,484,739		 1,786,719		 1,597,383	

	 รายได้ค่าธรรมเนยีมและบรกิารสทุธ	ิ 6.31	 15,711,719		 13,664,047		 14,747,829		 12,984,683	

ก�าไรสุทธจิากธุรกรรมเพ่ือค้าและปรวิรรต	 	

	 เงนิตราต่างประเทศ	 6.32	 4,580,838		 3,917,129		 4,612,725		 3,917,011

ก�าไรสุทธจิากเงนิลงทนุ	 6.33	 2,559,978		 351,129		 2,559,488		 3,984,276	

ส่วนแบ่งก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธีิส่วนได้เสยี	 	 	3,238,498		 	1,777,892		 	-		 	-	

รายได้จากเงนิปันผล	 	 	2,028,467		 1,310,525		 2,377,727		 2,175,299	

รายได้จากการด�าเนินงานอ่ืนๆ	 	 1,729,957		 2,752,994		 1,256,818	 1,844,723	

	 	 รวมรายได้จากการด�าเนนิงาน	 	 94,330,953		 81,896,117		 88,740,584		 82,533,579	

ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ	 	 	 	 	 	

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนกังาน	 	 23,512,407		 20,074,384		 20,318,912		 17,274,566	

	 ค่าตอบแทนกรรมการ	 	 97,944		 87,737		 76,753	 67,176	

	 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์	 	 7,444,003		 7,183,643		 4,900,249		 4,769,756	

	 ค่าภาษีอากร	 	 3,774,118		 3,438,947		 3,732,256		 3,410,464	

	 อ่ืนๆ	 	 	 5,485,018		 4,558,266		 9,455,145		 8,482,130	

	 	 รวมค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ๆ	 	 40,313,490		 35,342,977		 38,483,315	 34,004,092	

หน้ีสูญ	หนีส้งสยัจะสูญ	และขาดทนุจากการด้อยค่า	 6.34	 12,310,527		 15,162,852		 11,599,849		 14,999,849	

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษเีงนิได้	 	 41,706,936		 31,390,288		 38,657,420		 33,529,638	

ภาษีเงนิได้	 	 3.19	6.35	 7,777,668		 8,023,850		 7,700,000		 7,916,338	

ก�าไรสุทธ	ิ 	 	 33,929,268		 23,366,438		 30,957,420		 25,613,300	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หน่วย : พันบาท

2556หมายเหตุ 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555
(ปรับปรุงใหม่)



152

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบด็เสรจ็อ่ืน	 	 	 	 	 	

	 การเปลีย่นแปลงในส่วนเกินทนุจากการตรีาคา	 	 	

	 				สนิทรพัย์	 	 (1,876)	 966		 (1,876)	 	2,620	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการวัดมลูค่าเงนิลงทนุเผือ่ขาย	 	 (5,325,768)	 2,645,776		 (3,677,140)	 	2,097,083	

	 ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการแปลงค่างบการเงนิ	 	

	 				จากการด�าเนนิงานในต่างประเทศ	 	 59,142		 (5,994)	 59,142		 	(5,994)

	 ภาษีเงนิได้เก่ียวกับองค์ประกอบของก�าไร	 	

	 					(ขาดทุน)	เบด็เสรจ็อ่ืน	 	 734,605		 (366,160)	 734,605		 	(366,160)

รวมก�าไร	(ขาดทุน)	เบด็เสรจ็อ่ืนสุทธ	ิ 	 	(4,533,897)	 2,274,588		 	(2,885,269)	 	1,727,549	

ก�าไรเบด็เสรจ็รวม	 	 29,395,371		 25,641,026		 28,072,151		 27,340,849	

การแบ่งปันก�าไรสทุธ	ิ 	 	 	 	 	

	 ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่	 	 33,929,268		 23,366,438		 30,957,420		 25,613,300	

	 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคุม	 	 -		 	-		 	

การแบ่งปันก�าไรเบด็เสรจ็รวม	 	 	 	 	 	

	 ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่	 	 29,395,371		 25,641,026		 28,072,151		 27,340,849	

	 ส่วนทีเ่ป็นของส่วนได้เสยีท่ีไม่มอี�านาจควบคุม	 	 -	 	-		 	 	

ก�าไรต่อหุน้ของผูถื้อหุ้นบรษัิทใหญ่	 	 	 	 	 	

	 ก�าไรต่อหุ้นขัน้พ้ืนฐาน	(บาท)	 3.20	 	2.43		 1.99		 	2.21		 2.18	

	 ก�าไรต่อหุ้นปรบัลด	(บาท)	 3.20	 	2.43		 1.99		 	2.21		 	2.18	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

หน่วย : พันบาท

2556หมายเหตุ 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2555
(ปรับปรุงใหม่)

(นายวรวทิย์	จ�าปีรตัน์)

ประธานกรรมการ

(นางกิตตยิา	โตธนะเกษม)

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส

ปฏบิตัหิน้าท่ีแทน	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	
	 ก�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนภาษเีงินได้	 41,706,936		 31,390,288		 38,657,420		 33,529,638	
	 รายการปรับกระทบก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษเีงินได้เป็น	 	 	 	 	
	 		เงนิสดรบั	(จ่าย)	จากกจิกรรมด�าเนินงาน	 	 	 	 	
	 	 	 ค่าเสือ่มราคาและรายจ่ายตัดบญัชี	 	3,018,518		 3,040,694		 1,361,445		 1,516,468	
	 	 	 หนีส้ญู	หนีส้งสยัจะสญู	และขาดทุนจากการด้อยค่า	 	12,310,527		 15,162,852		 11,599,849		 14,999,849	
	 	 	 ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทนุตามวธีิส่วนได้เสยี	 	(3,238,498)	 (1,777,892)	 -				 -			
	 	 	 เงินปันผลรบัจากบรษิทัร่วม	 	983,685		 586,380		 -			 	 -			
	 	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายสนิทรพัย์	 	(18,802)	 	(42,054)	 (903)	 	(2,860)
	 	 	 ก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน	 	(3,587,888)	 (375,742)	 (3,587,888)	 	(4,043,290)
	 	 	 ขาดทนุจากการจัดประเภทเงินลงทนุ	 	500		 	-				 500		 -			
	 	 	 ขาดทนุ	(ก�าไร)	จากการปรบัมลูค่าเงินลงทุน	 	10,367		 (54,919)	 10,367		 	(54,919)
	 	 	 กลบัรายการจากการด้อยค่าทรพัย์สนิรอการขาย	 	(320,698)	 (1,089,260)	 	(343,545)	 	(1,084,832)
	 	 	 ขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุ	 	1,027,910		 	24,613		 1,028,400		 59,013	
	 	 	 กลบัรายการจากการด้อยค่าทีดิ่น	อาคารและอุปกรณ์	 	-				 	(522)	 	-				 	(522)
	 	 	 กลบัรายการจากการด้อยค่าสนิทรัพย์อ่ืน	 	(5,394)	 (10,990)	 	(5,394)	 	(10,990)
	 	 	 ขาดทนุจากการด้อยค่าสนิทรัพย์อ่ืน	 	94,987		 25,509		 	94,987		 25,509	
	 	 	 ส่วนลดมลูค่าเงินลงทุนตัดบัญชี	 	(713,353)	 (1,273,046)	 (710,752)	 	(1,271,486)
	 	 	 ก�าไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ	 	(1,090,932)	 (650,767)	 	(1,090,227)	 	(650,649)
	 	 	 ประมาณการหน้ีสนิเพ่ิมข้ึน	 	1,058,477		 511,985		 995,361		 450,137	
	 	 	 รายได้ค้างรบัอ่ืนเพ่ิมข้ึน	 	(464,352)	 (182,801)	 (488,348)	 	(62,591)
	 	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืนเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	 	1,599,407		 188,455		 1,070,395		 (268,581)
	 	 	 	 	52,371,397		 45,472,783		 	48,591,667		 43,129,894	
	 	 	 รายได้ดอกเบ้ียสทุธิ		 	(64,481,496)	 	(58,122,401)	 	(63,185,997)	 	(57,627,587)
	 	 	 รายได้เงนิปันผล		 	(2,028,467)	 (1,310,525)	 	(2,377,727)	 	(2,175,299)
	 	 	 เงินสดรบัดอกเบีย้	 	111,226,823		 100,857,779		 	109,672,056		 100,319,432	
	 	 	 เงินสดจ่ายดอกเบีย้	 	(44,304,119)	 (39,857,938)	 	(46,622,041)	 	(40,652,670)
	 	 	 เงินสดรบัเงนิปันผล	 	2,028,947		 1,310,045		 2,378,206		 	2,174,819	
	 	 	 เงินสดจ่ายภาษเีงินได้	 	(7,384,913)	 (6,991,501)	 (7,145,174)	 	(6,780,616)
	 	 ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน	 	 	 	 	
	 	 	 สนิทรพัย์และหน้ีสนิด�าเนินงาน	 	47,428,172		 41,358,242		 41,310,990		 	38,387,973	
	 	 สนิทรพัย์ด�าเนนิงาน	(เพ่ิมข้ึน)	ลดลง	 	 	 	 	
	 	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	(115,792,529)	 	(133,577,711)	 (115,702,278)	 	(133,563,554)
	 	 	 เงินลงทนุในหลกัทรพัย์เพ่ือค้า	 	15,885,387		 (19,986,134)	 	15,885,387		 	(19,986,134)
	 	 	 เงินให้สนิเชือ่	 	(189,856,710)	 (111,530,628)	 	(185,454,619)	 	(115,852,208)
	 	 	 ทรพัย์สนิรอการขาย	 	10,767,765		 	8,793,214		 	10,979,856		 	8,817,383	
	 	 	 สนิทรพัย์อืน่	 	(22,893,982)	 949,713		 (21,671,850)	 	1,357,827	
	 	 หนีสิ้นด�าเนนิงานเพ่ิมข้ึน	(ลดลง)	 	 	 	 	
	 	 	 เงินรบัฝาก	 	216,820,588		 381,571,067		 	216,888,183		 381,614,060	
	 	 	 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน	 	8,977,746		 30,508,878		 8,281,163		 	29,568,114	
	 	 	 หนีส้นิจ่ายคนืเมือ่ทวงถาม	 	(382,899)	 2,515,046		 (382,899)	 	2,515,046	
	 	 	 ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูยื้มระยะสัน้	 	5,739,917		 (137,709,204)	 	1,370,346		 	(137,709,204)
	 	 	 หนีส้นิอืน่	 	16,699,894		 (3,717,660)	 	19,266,336		 	(2,509,353)
	 	 เงนิสดสุทธไิด้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กจิกรรมด�าเนินงาน	 	(6,606,651)	 59,174,823		 	(9,229,385)	 	52,639,950	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)
2555

(ปรับปรุงใหม่)
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กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ	 	 	 	 	

	 เงนิสดจ่ายจากการซือ้หลกัทรัพย์เผือ่ขาย	 (77,461,766)	 (135,353,261)	 (77,461,766)	 	(135,353,261)

	 เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายหลกัทรัพย์เผือ่ขาย	 100,160,485		 135,789,065		 100,160,485		 135,789,065	

	 เงนิสดจ่ายจากการซือ้ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบก�าหนด	 (43,920,402)	 (71,184,669)	 (43,283,637)	 	(70,346,283)

	 เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายตราสารหน้ีท่ีจะถอืจนครบก�าหนด	 65,678,239		 20,681,201		 65,148,239		 19,876,201	

	 เงนิสดจ่ายจากการซือ้เงนิลงทุนท่ัวไป	 	(687,225)	 				(284,921)	 	(687,175)	 	(284,921)

	 เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุทัว่ไป	 654,213		 	425,989		 654,213		 	425,989	

	 เงนิสดจ่ายจากการซือ้เงนิลงทุนในบริษทัย่อย	/	ร่วม	 	(150,000)	 -				 	(150,510)	 	(490)

	 เงนิสดรับจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย	/	ร่วม	 -	 -		 -				 	4,800,735	

	 เงนิสดจ่ายในการซือ้สนิทรพัย์ไม่มตัีวตน	 (549,852)	 	(395,883)	 	(101,178)	 	(1,002)

	 เงนิสดจ่ายในการซือ้ทีด่นิ	อาคารและอุปกรณ์	 (2,993,546)	 	(2,382,323)	 	(835,685)	 	(924,982)

	 เงนิสดรับจากการขายทีด่นิ	อาคารและอุปกรณ์	 	291,750		 	228,008		 	1,287		 9,199	

	 	 เงนิสดสทุธไิด้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กจิกรรมลงทนุ	 	41,021,896		 (52,476,794)	 	43,444,273		 	(46,009,750)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน	 	 	 	 	

	 เงนิสดรับจากตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูยื้มระยะยาว	 14,870,673		 27,997,597		 15,070,673		 28,065,220	

	 เงนิสดจ่ายช�าระคนืตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูยื้มระยะยาว	 (36,208,499)	 (52,385,749)	 (36,208,499)	 	(52,385,749)

	 เงนิสดรับจากการออกหุน้สามญั	 -				 35,233,534		 -				 35,233,534	

	 เงนิสดจ่ายปันผลหุน้สามญั	 	(6,149,467)	 	(10,956,154)	 (6,149,467)	 	(10,956,154)

	 เงนิสดจ่ายปันผลหุน้บรุมิสทิธิ	 	(2,845)	 (6,665)	 (2,845)	 	(6,665)

	 	 เงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน	 	(27,490,138)	 	(117,437)	 (27,290,138)	 	(49,814)

ก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการแปลงค่างบการเงิน

	 จากการด�าเนนิงานในต่างประเทศ	 59,142		 	(206,789)	 59,142		 	(206,789)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพ่ิมขึน้สุทธิ	 6,984,249		 6,373,803		 	6,983,892		 	6,373,597	

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ณ	วนัต้นงวด	 	43,705,259		 37,331,456		 	43,703,573		 	37,329,976	

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ณ	วนัส้ินงวด	 50,689,508		 43,705,259		 50,687,465		 43,703,573	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

 หน่วย : พันบาท

     งบการเงินรวม   งบการเงินเฉพาะธนาคาร

2556 2556
2555

(ปรับปรุงใหม่)
2555

(ปรับปรุงใหม่)

(นายวรวทิย์	จ�าปีรตัน์)

ประธานกรรมการ

(นางกิตตยิา	โตธนะเกษม)

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส

ปฏบิตัหิน้าท่ีแทน	กรรมการผูจ้ดัการใหญ่
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1.	 ข้อมูลทั่วไป
ธนาคารเป็นบรษิทัมหาชนทีจ่ดทะเบียนในราชอาณาจกัรไทย โดยมสี�านกังานใหญ่ตัง้อยูเ่ลขที ่35 ถนนสขุมุวทิ แขวงคลองเตยเหนอื 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นกิจกรรมหลักโดยมีสาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทยและในบาง 
ภูมิภาคหลักของโลก

2.	 เกณฑ์การเสนองบการเงิน
2.1	 เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร    

 งบการเงินแสดงรายการตามข้อก�าหนดในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.11/2553 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2553 
เรือ่ง การจดัท�าและการประกาศงบการเงนิของธนาคารพาณิชย์ และบรษิทัโฮลดิง้ทีเ่ป็นบรษิทัแม่ของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิ รวมทัง้ประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง และได้จัดท�าขึ้นตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 
เรื่อง การจัดท�าและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2544 รวมทั้ง 
จัดท�าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

 งบการเงินรวม
 งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินของธนาคารและงบการเงินของบริษัทย่อยที่ธนาคารมีอ�านาจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่า 

ร้อยละ 50 ของทุนที่ช�าระแล้ว โดยได้ตัดรายการระหว่างกันและยอดคงเหลือที่เป็นสาระส�าคัญระหว่างกันแล้ว จ�านวน 7 บริษัท ได้แก่ 
บจก. กรุงไทยกฎหมาย บจก. กรุงไทยธุรกิจบริการ บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย บจก. กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส 
บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง บจก. กรุงไทย แอดไวซ์เซอรี่ (เดิมชื่อ บจก. เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่) และ บจก. กรุงไทย ร่วมทุน (จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555)

 สัดส่วนการถือหุ้นและจ�านวนเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแสดงไว้ ตามหมายเหตุ ข้อ 6.5
 งบการเงินรวมบันทึกเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
 งบการเงินเฉพาะธนาคาร
 งบการเงินเฉพาะธนาคารบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธีราคาทุน   
 งบการเงนิส�าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ได้รวมรายการบญัชขีองสาขาในประเทศและต่างประเทศทัง้หมด 

โดยได้ตัดรายการบัญชีระหว่างกันแล้ว
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ
 งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษจัดท�าขึ้นจากงบการเงินท่ีเป็นฉบับภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความ

ในสองภาษาแตกต่างกันให้ใช้งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นหลัก

2.2		 มาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ประกาศแล้วแต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

 สภาวิชาชพีบญัชไีด้ประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตคีวามตามมาตรฐานการ
บัญชแีละมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ท่ีมีผลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีมี่รอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลังวันท่ี 1 มกราคม 2557 
เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 การน�าเสนองบการเงิน (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 งบกระแสเงินสด  (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได้ (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 สัญญาเช่า (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557 

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2556
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มาตรฐานการบัญชี	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 18 รายได้ (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงาน (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
 ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 24 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
 หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 28 เงินลงทุนในบริษัทร่วม (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 31 ส่วนได้เสียในการร่วมค้า (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 34 งบการเงินระหว่างกาล (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 36 การด้อยค่าของสินทรัพย์ (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 2 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 3 การรวมธุรกิจ (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและ
 การด�าเนินงานที่ยกเลิก (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557 
ฉบับที่ 8 ส่วนงานด�าเนินงาน (ปรับปรุง 2555) 1 มกราคม 2557

การตีความตามมาตรฐานการบัญชี	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 15 สัญญาเช่าด�าเนินงาน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่า  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเช่าที่ท�าขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 29 การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 32 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์  1 มกราคม 2557

การตีความตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 วันที่มีผลบังคับใช้
ฉบับที่ 1 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ 
 และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอนการบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 7 การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 1 มกราคม 2557
 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง
ฉบับที่ 10 งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 12 ข้อตกลงสัมปทานบริการ  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 17 การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ  1 มกราคม 2557
ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า  1 มกราคม 2557
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 	 	 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (374.60) 160.58 (368.80) 106.34
  ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 374.60 (160.58) 368.80 (106.34)

	 	 	 งบแสดงฐานะการเงิน
  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3,876.02 2,727.93 3,189.41 3,719.68 2,616.28 3,088.78
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 182.68 143.79 78.53 - - -
	 	 				สุทธิ	 3,693.34	 2,584.14	 3,110.88	 3,719.68	 2,616.28	 3,088.78
  ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง (1,586.91) (1,587.28) (1,639.53) (1,586.91) (1,587.28) (1,639.53) 
  ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า      
      เงินลงทุนลดลง (30.38) (765.81) (346.20) (30.38) (765.81) (346.20)
  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - 1.20 - - 1.20 -
  ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 5,310.63 4,936.03 5,096.61 5,336.97 4,968.17 5,074.51

   ฝ่ายบรหิารของธนาคารได้ประเมินผลกระทบแล้วเหน็ว่า มาตรฐานการบญัช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และการตีความ 
ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน 
เมื่อน�ามาถือปฏิบัติ

2.3		 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ใหม่

  สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลบังคับใช้ส�าหรับงบการเงิน 
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ดังต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้
  มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่21 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ  
  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน
  ในปี 2556 ธนาคารได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน มีผลท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
   1)  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ธนาคารและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้ 
ในปีปัจจุบัน และได้ใช้วิธีปรับย้อนหลัง โดยผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคาร มีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

ยกมา ยกมา

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2555

31	ธันวาคม
2555

1	มกราคม
2555

1	มกราคม
2555

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2555

31	ธันวาคม
2555
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  2)  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานด�าเนินงาน มีการเปลี่ยนแปลงการน�าเสนอและการเปิดเผย 
ข้อมูลเก่ียวกับส่วนงาน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และผลการด�าเนินงาน โดยธนาคารได้เพิ่มการเปิดเผยข้อมูล 
ตามส่วนงานด�าเนินงานที่ใช้บริหารจัดการภายใน ตามหมายเหตุ ข้อ 6.28

  ส�าหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา 
ต่างประเทศ ธนาคารและบริษัทย่อยได้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

2.4		 การจัดประเภทรายการใหม่

  งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และยอดยกมาวันที่ 1 มกราคม 2555 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่เพื่อ
ให้สอดคล้องกับการน�าเสนองบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

3.	 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
3.1		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและรายการเงินสดระหว่างเรียกเก็บ
3.2		 การรับรู้รายได้ดอกเบี้ย

  รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง  ยกเว้นดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อที่ค้างช�าระเกินกว่า 3 เดือนทุกราย ดอกเบี้ยจากเงิน
ให้สินเชื่อตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และได้บันทึกยกเลกิรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อที่บันทึกรับรู้เป็นรายได้ไว้แล้วส�าหรับรายที่
ค้างช�าระเกินกว่า 3 เดือนดังกล่าว เฉพาะที่ธนาคารได้บันทึกรับรู้เป็นรายได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 โดยจะบันทึกรับรู้เป็นรายได้
เมื่อได้รับช�าระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

  รายได้จากสัญญาเช่าของธนาคารและบริษัทย่อยรับรู้รายได้  ดังนี้
  - รายได้ดอกเบีย้จากสญัญาเช่าซือ้และสญัญาเช่าการเงนิ บนัทึกรับรูต้ามวธิอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้จรงิตลอดอายสุญัญา หยดุรบัรู ้

รายได้และบนัทกึยกเลกิรายได้รายทีค้่างช�าระเกนิ 4 งวด ส่วนลกูหนีต้ามสัญญาเช่าซือ้สินค้าอปุโภคจะหยดุรบัรูร้ายได้และบันทึกยกเลิก 
รายได้รายที่ค้างช�าระเกิน 3 งวด และจะบันทึกรับรู้รายได้เมื่อได้รับช�าระ

  - รายได้จากสัญญาเช่าด�าเนินงานรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
3.3		 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ และค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
3.4		 ตราสารอนุพันธ์

  วิธีการบันทึกบัญชีส�าหรับตราสารอนุพันธ์จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการท�ารายการ  ดังนี้  
  1)  ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
    ธนาคารบนัทกึบญัชตีามมูลค่ายุตธิรรม และรับรู้ก�าไรหรอืขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูค่ายุตธิรรมโดยแสดงรวมในก�าไร

(ขาดทุน) สทุธจิากธรุกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรตเงนิตราต่างประเทศในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จคู่กับสินทรัพย์หรือหนีสิ้นในงบแสดงฐานะการเงนิ
  2)  ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
    ธนาคารวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธีเดียวกับวิธีที่ใช้วัดมูลค่าของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
3.5		 อนุพันธ์แฝง

  ธนาคารบันทึกบญัชสี�าหรับรายการตราสารทางการเงินทีม่อีนพุนัธ์แฝง ได้แก่ ธรุกรรม Credit Derivative และธรุกรรมเงินกูย้มื 
ที่มีอนุพันธ์แฝง (Structured Note) ตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้และวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน 
(IAS 39) โดย

  1)  กรณท่ีีอนุพนัธ์แฝงไม่มีความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัตราสารหลัก (Not closely related) และสามารถแยกส่วนของอนพุนัธ์
แฝงออกจากตราสารหลักได้อย่างน่าเชื่อถือ ธนาคารจะแยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักและประเมินมูลค่ายุติธรรมของ
อนุพันธ์แฝง โดยบันทึกก�าไรขาดทุนจากการประเมินมูลค่าในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ โดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากธุรกรรม
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เพ่ือค้าและปรวิรรตเงินตราต่างประเทศ  ส�าหรับตราสารหลกัจะถือปฏบัิติตามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วข้องในกรณีทีไ่ม่สามารถแยกส่วน 
ของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้อย่างน่าเชื่อถือ  ธนาคารจะประเมินมูลค่ายุติธรรมของตราสารดังกล่าว ทั้งสัญญา และจัดเป็น
ประเภทเพื่อค้าโดยบันทึกก�าไรขาดทุนจากการประเมินมูลค่าดังกล่าวเข้าบัญชีก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   2)  กรณอีนุพนัธ์แฝงมีความสมัพนัธ์ใกล้ชดิกบัตราสารหลกั (Closely related) ธนาคารจะไม่แยกส่วนของอนพุนัธ์แฝงออกจาก           
ตราสารหลัก โดยบันทึกบัญชีรวมเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหลักตามมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับตราสารหลักดังกล่าว

3.6		 เงินลงทุน

	 	 3.6.1	เกณฑ์การจัดประเภทเงินลงทุน
  เงนิลงทุนในตราสารหนี ้และ/หรือตราสารทนุในความต้องการของตลาดจดัประเภทเป็นหลกัทรพัย์เพือ่ค้าและ/หรอืหลกัทรพัย์

เผือ่ขายและตราสารหนีท้ีจ่ะถอืจนครบก�าหนด ส�าหรับตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาดจดัประเภทเป็นเงนิลงทนุทัว่ไป โดย
แยกแสดงเงินลงทุนที่ถือไม่เกิน 1 ปี เป็นประเภทเงินลงทุนชั่วคราว เงินลงทุนที่ถือเกิน 1 ปี จัดประเภทเป็นเงินลงทุนระยะยาว ส่วน
หลักทรัพย์เพื่อค้า จัดประเภทเป็นเงินลงทุนชั่วคราว

	 	 3.6.2	เกณฑ์การตีราคาเงินลงทุน
  เงนิลงทนุในตราสารหนีห้รอืตราสารทนุในความต้องการของตลาดทีเ่ป็นหลกัทรพัย์เพือ่ค้าแสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ก�าไรหรอื

ขาดทนุทียั่งไม่เกดิจากการปรบัมูลค่าของหลกัทรพัย์เพือ่ค้ารับรูโ้ดยแสดงรวมในก�าไร (ขาดทนุ) สุทธจิากธรุกรรมเพือ่ค้าและปรวิรรตเงนิ
ตราต่างประเทศในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  เงนิลงทุนในตราสารหนีห้รือตราสารทนุในความต้องการของตลาดทีเ่ป็นหลกัทรพัย์เผือ่ขายแสดงด้วยมลูค่ายตุธิรรม ก�าไรหรอื
ขาดทุนทียั่งไม่เกดิจากการปรบัมลูค่าของหลกัทรพัย์เผือ่ขาย จะแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของเจ้าของ และจะรบัรูก้�าไรหรอื
ขาดทุนเมื่อจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น 

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด แสดงด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย ส่วนเกินหรือส่วนต�่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ที่
จะถือจนครบก�าหนดจะปรับกับดอกเบี้ยรับทุกสิ้นเดือน โดยใช้วิธีเส้นตรงค�านวณตามระยะเวลาตราสารหนี้ครบก�าหนดไถ่ถอน ซึ่งไม่มี
ผลแตกต่างที่เป็นสาระส�าคัญจากวิธีผลตอบแทนที่แท้จริง

  เงนิลงทนุในตราสารทุนทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาดประเภทเงนิลงทนุทัว่ไป  แสดงด้วยราคาทนุสทุธจิากค่าเผือ่การลด
มลูค่าของหลกัทรพัย์กรณทีีม่กีารด้อยค่า และขาดทนุจากการด้อยค่าของเงนิลงทนุแสดงรวมในก�าไร (ขาดทนุ) สทุธจิากเงนิลงทุนในงบ
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้าและหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
และเงินลงทุนในหน่วยลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

  เงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีสินทรัพย์อ้างอิงถือเป็นเงินลงทุนชั่วคราวประเภทหลักทรัพย์เพื่อค้า แสดงด้วยมูลค่า
ยุติธรรม

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบันทึกตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า 
  งบการเงนิรวมของธนาคารและบริษัทย่อย เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมบนัทกึตามวธิส่ีวนได้เสยี (บรษิทัร่วมใช้ข้อมลู

จากงบการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชี)
  ต้นทนุของเงนิลงทนุทีจ่�าหน่ายค�านวณโดยใช้วธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั ก�าไรหรอืขาดทนุทีเ่กดิจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุ แสดง

รวมอยู่ในก�าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
  รายได้เงนิปันผลจากเงนิลงทนุจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือบรษิทัประกาศจ่าย (ยกเว้นงบการเงนิรวมบริษทัร่วมรบัรูต้ามวิธส่ีวนได้เสีย)
3.7		 เงินให้สินเชื่อ

  เงินให้สินเชื่อแสดงเฉพาะยอดเงินต้น ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงโดยรวมดอกเบี้ยค้างรับไว้ด้วย ส�าหรับรายได้รอตัดบัญชี
แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้สินเชื่อ

  ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าซือ้ แสดงด้วยยอดลกูหนีห้กัดอกเบีย้รบัรอตดับญัช ีเงนิสนบัสนนุการขายรอตดับญัช ีและบวกค่าใช้จ่าย
ทางตรงรอตัดจ่าย
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3.8		 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ธนาคารได้ตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยปฏบิติัตามหลกัเกณฑ์การกนัเงนิส�ารองตามหนงัสอืธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส.
31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินส�ารองของสถาบันการเงิน และถือปฏิบัติตามแนวนโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง แนวนโยบายการประเมินมูลค่าหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่ได้มาจากการช�าระหนี้
ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

  1)  ธนาคารกันเงินส�ารองส�าหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพในอัตราร้อยละ 100 ส�าหรับส่วนต่างระหว่างยอดหนี้ตามบัญชีกับมูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกันตามวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

  2)  หลักประกันที่น�ามาค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกัน ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่า (เช่น มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจ�าหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างด�าเนินคดี เท่ากับร้อยละ 62.03 ของราคาประเมิน มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการ
จ�าหน่ายหลักประกันที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการขายทอดตลาด เท่ากับร้อยละ 66.38 ของราคาประเมิน) ส�าหรับ
หลักประกันประเภทอื่นใช้มูลค่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

  3)  การประเมนิมูลค่าหลกัประกนั ธนาคารใช้หลกัเกณฑ์ตามทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดเกีย่วกบัประเภทหลกัประกนั
วิธีการประเมิน ความถี่ในการประเมิน และมูลค่าหลักประกันที่ธนาคารสามารถน�ามาหักก่อนกันส�ารอง ดังนี้

    - กรณีสินทรัพย์จัดชั้นปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ ประเมินราคาหรือตีราคา เมื่อธนาคารพิจารณารับเป็นหลักประกันใน
การให้สินเชื่อ และก�าหนดความถี่ในการประเมินมูลค่าหลักประกันทุก 3 ปี ยกเว้นหลักประกันสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยทุกวงเงิน และหลัก
ประกันสินเชื่อประเภทอื่นนอกเหนือจากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีวงเงินหรือยอดหนี้ตามบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท

    - กรณีสินทรัพย์จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย และสงสัยจะสูญ ประเมินราคาหรือตีราคาตามวิธีการที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยก�าหนด โดยหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ประเมินราคาหรือตีราคาอย่างน้อยทุก 3 ปี ส่วนหลักประกันท่ี 
ใกล้เคียงเงินสด ได้แก่ หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด และหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประเมินราคาหรือ
ตีราคาทุกสิ้นงวดบัญชี

  อนึ่ง ธนาคารได้พิจารณากันเงินส�ารองตามเกณฑ์คุณภาพของลูกหนี้ โดยพิจารณาจากความสามารถในการช�าระหนี้ของ 
ลูกหนี้ด้วยโดยธนาคารได้ทยอยกันเงินส�ารองหนี้สูญเป็นรายเดือนๆ ละ 500 ล้านบาท ตั้งแต่งวดปี 2551 เป็นต้นมา และฝ่ายบริหาร
จะพิจารณากันเงินส�ารองหนี้สูญเพิ่มจากที่ทยอยตั้งเป็นรายเดือนดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยในปี 2556 ธนาคารได้พิจารณากัน
ส�ารองหนี้สูญเพิ่มขึ้นอีกจ�านวน 5,600 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.7)

  หน้ีสูญท่ีตัดออกจากบัญชีและหนี้สูญที่ได้รับคืน ธนาคารน�าไปลดหรือเพิ่มยอดจ�านวนที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
แล้วแต่กรณี

  ธนาคารก�าหนดแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการตดัหนีส้ญู โดยธนาคารได้ตดัหนีส้ญูส�าหรบัลกูหนีจ้ดัชัน้สงสยัจะสญูเท่ากบัจ�านวน           
ที่กันส�ารองส�าหรับลูกหนี้ที่สงสัยว่าจะเรียกคืนไม่ได้  ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตัดส่วนสูญเสียของธนาคารแห่งประเทศไทย

3.9		 การค�านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  การค�านวณส่วนสูญเสียจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีวิธีปฏิบัติดังต่อไปนี้
	 	 3.9.1	การยินยอมผ่อนปรนเงือ่นไขการช�าระหนี้ให้แก่ลกูหนี ้โดยไม่มกีารลดต้นเงนิและดอกเบีย้ทีค้่างช�าระก่อนการปรบัปรงุ 

โครงสร้างหนี้ ธนาคารค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุง 
โครงสร้างหนี้ใหม่เป็นอัตราคิดลด ในกรณีที่อัตราดอกเบ้ียตามเงื่อนไขในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ต�่ากว่าอัตราต้นทุนทางการเงิน 
ธนาคารจะใช้อตัราต้นทนุทางการเงนิเป็นอตัราคดิลดแทน และเม่ือมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดทีค่�านวณได้ดงักล่าวต�า่กว่าราคาตาม
บัญช ี(เงนิต้นรวมดอกเบีย้ค้างรับทีบ่นัทกึในบญัชขีองลกูหนี)้ ธนาคารจะบันทกึเงนิส�ารองส�าหรบัส่วนสูญเสียจากการปรบัปรงุโครงสร้างหนี้ 
ทั้งจ�านวนในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับงวดนั้น

  องค์ประกอบของต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ต้นทุนของเงินรับฝากและเงินกู้ยืมถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก เงินน�าส่งเข้าธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสถาบันคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการส�ารองสภาพคล่อง
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 	 3.9.2	การรับช�าระหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์	ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหนี้เป็นทุน ธนาคาร
จะตดัจ�าหน่ายยอดลกูหนีใ้ห้หมดไป และบนัทกึบญัชส่ีวนสญูเสยีทีเ่กดิขึน้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ทนัททีีม่กีารรบัโอนโดยให้ค�านงึถงึ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งไว้แต่เดิมด้วย ทั้งนี้ ธนาคารจะบันทึกสินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาด้วยจ�านวนที่ไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีของหนี้ 
รวมดอกเบี้ยค้างรับที่ธนาคารมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย

  กรณีรับช�าระหนี้บางส่วนโดยการรับโอนสินทรัพย์ ตราสารการเงินหรือรับทุนของลูกหนี้ที่เกิดจากการแปลงหน้ีเป็นทุน        
เพื่อช�าระหนี้ตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้นั้น ธนาคารจะปฏิบัติตามหมายเหตุ ข้อ 3.9.2 ก่อน ส�าหรับหนี้ส่วนที่เหลือหากมีการ 
ผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระหนี้จะปฏิบัติตามหมายเหตุ ข้อ 3.9.1

3.10	 ทรัพย์สินรอการขาย

  เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ซึ่งบันทึกบัญชีตามราคาทุนหรือมูลค่าตลาดที่ต�่ากว่าหักค่าเผื่อการด้อยค่า และรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าหรือรายการกลับขาดทุนจากการด้อยค่า เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้จากการด�าเนินงานอ่ืนๆ ในงบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ ก�าไรหรอืขาดทนุจากการขายทรัพย์สินรอการขายหลงัหกัค่าใช้จ่ายในการขาย รบัรูเ้ป็นรายได้หรอืค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงาน 
อื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ธนาคารได้ปฏบิตัติามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส.21/2555 ลงวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2555 เรือ่ง ข้อก�าหนดเกีย่วกบั
การบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 1 การบัญชีส�าหรับการขายทรัพย์สินรอการขาย ที่ สนส.31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันส�ารองของสถาบันการเงิน ที่ สนส.22/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์รอ
การขาย และ ที่ สนส.23/2552 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์การซื้อหรือมีไว้ซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นสถานที่ส�าหรับ
ประกอบธุรกิจหรือส�าหรับพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงิน

  ตามแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ ธปท.ฝนส.(21)ว.2470/2552 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เรื่อง การน�าส่งแนว
นโยบายการประเมนิราคาหลกัประกนัและอสงัหาริมทรัพย์รอการขายทีไ่ด้มาจากการช�าระหนีข้องสถาบนัการเงนิ ธนาคารท�าการประเมนิ
ราคาทรัพย์สินรอการขาย โดยมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตามบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายใน
ธนาคารมูลค่าของทรัพย์สินรอการขายที่มีราคาตามบัญชีเกินกว่า 50 ล้านบาท ประเมินโดยผู้ประเมินราคาภายนอก

3.11		ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

	 	 แสดงในราคาทุนหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ และธนาคารจะประเมินราคาที่ดินใหม่
ทกุ 3-5 ปี ในกรณทีีผ่ลการประเมินทีด่นิมีมูลค่าลดลงหรือมีจ�านวนลดลงมากกว่าส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาทีดิ่นทีเ่คยรบัรูไ้ว้ในส่วนของ
เจ้าของของทีด่นิแปลงเดยีวกนันัน้ ธนาคารจะรบัรูม้ลูค่าส่วนทีล่ดลงในงบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ และกรณทีีผ่ลการประเมนิทีด่นิมมีลูค่า
เพิ่มขึ้น ธนาคารจะรับรู้มูลค่าที่เพิ่มขึ้นในบัญชีส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สินในส่วนของเจ้าของ ยกเว้นกรณีที่เคยประเมินมูลค่า 
ของที่ดินลดลงและรับรู้ขาดทุนไว้ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแล้ว จะรับรู้จ�านวนท่ีตีมูลค่าเพ่ิมในคร้ังหลังเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจ�านวน 
ที่เคยรับรู้มูลค่าลดลงของที่ดินแปลงเดียวกัน

  อาคาร ค�านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 
ค่าเสื่อมราคาอาคารค�านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เหลือของอาคารไม่เกิน 50 ปี ซึ่งได้ประเมินโดย 
ผู้ช�านาญการประเมินอิสระ

  ก่อนวันที่ 1 เมษายน 2555 ค่าเสื่อมราคาอาคารค�านวณด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 20 ปี 
  อุปกรณ์ ค�านวณค่าเสื่อมราคาด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ 5 ปี ส่วนอุปกรณ์ที่มีราคาทุนไม่เกิน 

3,000 บาท ถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ซื้อ ซึ่งจ�านวนเงินของรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของธนาคารอย่างม ี
นัยส�าคัญ

  วิธีการค�านวณค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์มีการทบทวนทุกสิ้นปี
  ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ในต่างประเทศใช้อัตราที่กฎหมายในแต่ละท้องถิ่นก�าหนด
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3.12	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์ และรายจ่ายในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ แสดงใน
ราคาทนุ หลงัหกัค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าของสนิทรพัย์ ค่าตดัจ�าหน่ายค�านวณด้วยวธิเีส้นตรงในอตัราร้อยละ 10 ต่อปี 
และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ค่าตัดจ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนในต่างประเทศใช้อัตราที่กฎหมายในแต่ละ
ท้องถิ่นก�าหนด

3.13	 สิทธิการเช่า

  สิทธิการเช่า แสดงในราคาทุนหลังหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม การตัดจ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าซึ่ง
มีอายุระหว่าง 3-30 ปี  และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.14	 การด้อยค่าของสินทรัพย์

  สินทรัพย์คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ธนาคารได้สอบทานการด้อยค่าเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแต่ละรายการ ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน ธนาคาร
จะรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ และจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมี 
ข้อบ่งชี้ว่าการด้อยค่าดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไปหรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง โดยบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าใน
บัญชีรายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ ในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3.15	 การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

  รายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
  1.  สกุลเงินที่ใช้ในการน�าเสนองบการเงิน แสดงด้วยสกุลเงินบาท 
  2.  การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    2.1 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิด

รายการ ยอดคงเหลือ ณ วันที่รายงานของสินทรัพย์หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นตัวเงินแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่รายงาน ยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงิน แปลงค่าโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ หรือ ณ วันที่มีการก�าหนดมูลค่ายุติธรรม

    2.2 ก�าไรหรือขาดทนุจากการปริวรรตเงนิตราต่างประเทศและการแปลงค่าเงนิตราต่างประเทศ แสดงในงบก�าไรขาดทนุ 
เบ็ดเสร็จในส่วนก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

  3.  การแปลงค่างบการเงินของสาขาในต่างประเทศ
     รายการในงบแสดงฐานะการเงนิของสาขาต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทด้วยอตัราแลกเปลีย่นอ้างองิตามประกาศของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน และงบก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของสาขาต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงนิบาทโดยใช้อัตราแลกเปล่ียน 
ณ วันที่เกิดรายการ หรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยส�าหรับรอบระยะเวลาตามงวดการบัญชีนั้น

  ก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงค่างบการเงนิของสาขาต่างประเทศแสดงในส่วนของเจ้าของ โดยรับรู้ผ่านก�าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
3.16	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานและเงินเกษียณอายุ

  ธนาคารได้จดทะเบียนกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 และได้รับอนุมัติจาก 
กระทรวงการคลังให้เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 การบริหารจัดการกองทุน บริหารจัดการโดยผู้จัดการ
กองทุนซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก

  ตามข้อบังคับกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พนักงานที่ได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานประจ�าของธนาคาร ซึ่งได้รับเข้าเป็นสมาชิกกองทุนตามระเบียบของธนาคารและได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกกองทุนแล้ว โดย
สมาชิกมีสิทธิเลือกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 3 หรือร้อยละ 6 หรือร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก และธนาคารจะ
จ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือนสมาชิก
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

3.17	 โครงการผลประโยชน์พนักงาน

  ธนาคารและบริษัทย่อยจัดให้มีโครงการผลประโยชน์เพื่อจ่ายให้แก่พนักงานตามข้อตกลงของการจ้างงาน การประมาณการ
หนี้สิน ผลประโยชน์ของพนักงานค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) ซ่ึงได้น�าข้อมูลทางสถติมิาเป็นปัจจยัในการประมาณการจากมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดของผลประโยชน์ท่ีคาดว่า
จะต้องจ่ายในอนาคต และค�านวณคดิลดโดยใช้อัตราดอกเบีย้ของหุน้กูภ้าคเอกชนระดบัดท่ีีมกี�าหนดเวลาใกล้เคียงกบัระยะเวลาของหนีสิ้น 
ดังกล่าว โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของประมาณการหนี้สิน ผลแตกต่างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัยในแต่ละงวดบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายได้ในงวดนั้น

3.18	 บัญชีเงินรับฝากและหนี้สินเบ็ดเตล็ดที่มียอดไม่เคลื่อนไหว	(Unclaimed	Balances)

  ยอดท่ีคงค้างอยูใ่นบญัชขีองลกูค้าและไม่มีรายการเคลือ่นไหวรวมระยะเวลาเกนิกว่า 10 ปี ธนาคารจะโอนเป็นรายได้จากการ
ด�าเนินงานอื่นๆ ณ วันสิ้นงวดบัญชีนั้น

3.19	 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย จ�านวนรวมของภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
  1)  ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน
    ภาษีเงินได้ในงวดปัจจุบัน คือ จ�านวนภาษีเงินได้ที่ต้องช�าระโดยค�านวณจากก�าไรทางภาษีตามประมวลรัษฎากร
  2)  ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินกับ

มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่ใช้ในการค�านวณก�าไรทางภาษี (ฐานภาษี) ธนาคารรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีส�าหรับผลแตก
ต่างชั่วคราวเท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรทางภาษีจะมีจ�านวนเพียงพอที่จะน�าผลแตกต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์ได้  
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจะมีการทบทวนมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์
ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง 

   ธนาคารจะบนัทกึภาษเีงนิได้รอตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วนของเจ้าของ หากภาษท่ีีเกดิขึน้เกีย่วข้องกบัรายการทีไ่ด้บนัทกึอยูใ่น
ส่วนของเจ้าของ

   ธนาคารและบรษิทัย่อยค�านวณมลูค่าสนิทรพัย์และหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับญัชด้ีวยอตัราภาษทีีป่ระกาศใช้หรอืทีค่าดว่ามีผล
บังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

    สนิทรพัย์ภาษเีงนิได้รอตดับญัช ีและหนีส้นิภาษเีงนิได้รอตดับญัช ี สามารถหกักลบรายการได้เมือ่กจิการมสีทิธติามกฎหมาย
ที่จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัด
เก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน ส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน

3.20	 ก�าไรต่อหุ้น

  ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ค�านวณจากก�าไรสุทธิส่วนของหุ้นสามัญหารด้วยจ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญ
  ก�าไรต่อหุ้นปรับลด ค�านวณโดยปรับปรุงก�าไรสุทธิโดยหักจ�านวนเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมที่มีการประกาศ 

ระหว่างงวด หารด้วยจ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญ
3.21	 การประมาณการหนี้สิน

  ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.31/2551 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกัน 
เงินส�ารองของสถาบันการเงิน ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การกันเงินส�ารองส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
เพื่อรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน 
หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้ธนาคารพึงกันส�ารองส�าหรับภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน
ที่เข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังนี้

  1.  ภาระผูกพันที่เป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินของลูกหน้ีท่ีถูกจัดชั้นเป็นสินทรัพย์จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย 
สงสัยจะสูญ และสูญ 
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  2.  ภาระผกูพันทีเ่ป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิทีธ่นาคารควรรบัรู้ประมาณการหน้ีสิน ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบับที ่
37 (ปรับปรุง 2552) ย่อหน้าที่ 14 เป็นหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน เมื่อเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ต่อไปนี้

    2.1 มีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต ไม่ว่าภาระผูกพันนั้นจะเป็นภาระผูกพันตามกฎหมาย หรือ 
ภาระผูกพันจากการอนุมาน

    2.2 มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีธ่นาคารจะสญูเสยีทรพัยากรทีม่ปีระโยชน์เชงิเศรษฐกจิต่อกจิการเพือ่จ่ายช�าระภาระ 
ผูกพันดังกล่าว และ

    2.3 สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ
  3.  ภาระผูกพันทีเ่ป็นรายการนอกงบแสดงฐานะการเงนิท่ีมคีวามเส่ียงด้านเครดติในระดบัสูง เช่น การค�า้ประกนัการกูย้มื การ 

อาวัล หรือภาระผูกพันที่ธนาคารไม่สามารถยกเลิกได้ ซึ่ง ธปท.ก�าหนดค่าแปลงสภาพ (Credit Conversion Factor) ในการค�านวณ
เงินกองทุนที่ต้องด�ารงเท่ากับ 1.0

4. การบริหารความเสี่ยง
4.1		 ข้อมูลความเสี่ยงของธนาคาร

	 	 ความเสี่ยงด้านเครดิต	(Credit	Risk) คือ ความเส่ียงที่คู่สัญญาหรือผู้กู้ยืมไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงใน
สัญญาหรือคุณภาพสินทรัพย์เสื่อมลง มีผลให้ธนาคารไม่ได้รับช�าระหนี้คืนเต็มจ�านวนตามสัญญา และอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคาร โดยความเสี่ยงด้านเครดิตมีมูลค่าตามที่แสดงไว้ในด้านสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินหลังจากหักส�ารอง 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแล้ว 

  ธนาคารมคีวามเสีย่งในกรณีทีคู่่สญัญาไม่ปฏบิตัติามสญัญาในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัภาระผกูพนัต่าง ๆ  ได้แก่ ภาระการรบัอาวลั 
ต๋ัวเงิน การค�า้ประกนัการกูย้มื ภาระตามตัว๋แลกเงนิค่าสนิค้าเข้าทีย่งัไม่ครบก�าหนด เลต็เตอร์ออฟเครดติ และภาระผกูพนัอ่ืน โดยความ
เสี่ยงดังกล่าวจะมีค่าเท่ากับมูลค่าตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ในเบื้องต้นตามที่แสดงไว้ในส่วนของรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน

  ธนาคารให้ความส�าคญักบัความเสีย่งด้านเครดติทีอ่าจเกดิขึน้ และเน้นคณุภาพการให้สนิเชือ่เป็นส�าคญั ความเหมาะสมของ
วตัถปุระสงค์การขอกูแ้ละความสามารถในการช�าระหน้ีคนืของลกูหน้ี  ธนาคารมุง่เน้นการขยายสนิเชือ่จากฐานลูกค้ารายเดมิและรายใหม่ 
ที่มีศักยภาพ ความเสี่ยงต�่า และมีผลตอบแทนสูง ธนาคารประเมินและติดตามสถานการณ์ทั้งในและนอกประเทศอย่างใกล้ชิดและ 
ต่อเนือ่ง รวมทัง้ประเมนิความเสีย่งทีมี่ผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนีข้องลกูหน้ีในพอร์ตสนิเชือ่ของธนาคาร  โดยส่งสญัญาณ
เตือนไปยังหน่วยงานสนิเชือ่และให้จดัระดบัความรุนแรงของผลกระทบ  รวมทัง้ก�าหนดแนวทางจัดการก่อนทีจ่ะเป็นหนีม้ปัีญหา  พฒันา 
หลักเกณฑ์การคัดกรองลูกค้าให้รวดเร็วและมีมาตรฐานในการบริหารความเสี่ยงที่ดีจากการใช้เครื่องมือทางสถิติ รวมถึงการปรับ 
หลกัเกณฑ์การจัดอันดบัความเสีย่ง (Risk Rating) และปรับปรงุแบบฟอร์มบนัทึกขออนมุตัสิินเชือ่ (Credit Application Form) ของลกูค้า 
รายใหญ่ และลูกค้า SMEs รายใหญ่ให้สั้นและกระชับขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารมีความรวดเร็วขึ้นแต่ยังคง
สามารถพิจารณาความเสี่ยงได้เป็นอย่างดี 

  ธนาคารปรบัปรงุการบรหิารความเสีย่งด้านเครดติอย่างต่อเน่ือง โดยทบทวน/ปรบัปรงุนโยบายสนิเชือ่และนโยบายทีเ่กีย่วข้อง
กับการบริหารความเส่ียงด้านเครดิตให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและการด�าเนินธุรกิจของธนาคาร และสอดคล้องกับแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอ�านวยสินเชื่อให้เกิดความคล่องตัวในทางปฏิบัติและเป็น
มาตรฐานสากล 

  นอกจากนี้ ธนาคารได้พัฒนารายงาน Industry Rating และ Business Alert (Outlook) เพื่อการก�าหนด Industry Direction 
ส�าหรับเป็นแนวทางในการบริหารสินเชื่อและการคัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพของหน่วยงานอ�านวยสินเชื่อ ซึ่งจะปรับปรุงข้อมูล 
ให้ทันสมัยเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  ธนาคารบรหิารความเสีย่งด้านเครดติบริษัทในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิภายใต้แนวทางการก�ากบัดแูลของธนาคารแห่งประเทศไทย  
และมีการทบทวน/ปรับปรุงนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของกลุ่มธุรกิจทางการเงินเป็นประจ�าทุกปี และ/หรือ
ในกรณีที่มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงส�าคัญที่กระทบต่อการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
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  ธนาคารตดิตามรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ควบคมุความเสีย่งด้านเครดติให้เป็นไปตามแผนการบรหิารความเสีย่ง
ด้านเครดิตของธนาคาร แนวนโยบายการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ก�ากับดูแลของทางการ

  การตดิตามและบริหารคณุภาพสนิเชือ่ ธนาคารดแูลลูกค้าทีผ่่านการอนุมตัสิินเชือ่อย่างใกล้ชดิ เพือ่ให้มัน่ใจว่าลกูค้าได้ปฏบิตัิ           
ตามเงือ่นไขสญัญาทีใ่ห้ไว้กบัธนาคาร โดยสร้างระบบงานโครงการเร่งลดปรมิาณ NPLs หากลกูค้ารายใดอ่อนแอทีม่โีอกาสเสยีในอนาคต 
(Watch List) ซึง่บางรายอาจจะยงัไม่เร่ิมค้างช�าระจนเป็นสนิเช่ือด้อยคุณภาพ (Non-Performing Loans : NPLs) ผูร้บัผิดชอบจะด�าเนนิการ 
อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันมิให้เป็น NPLs  และหากลูกค้ารายใดเป็น NPLs แล้ว  ธนาคารก�าหนดมาตรการให้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ควบคู่
ไปกบัการด�าเนินการด้านกฎหมาย ระบบงานโครงการเร่งลดปรมิาณ NPLs จะช่วยในการวางแผนด�าเนนิการทีช่ดัเจนและมปีระสทิธภิาพ
มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา NPLs และจะรายงานผลความคืบหน้าเป็นประจ�าเพื่อให้ธนาคารได้รับช�าระหนี้เร็วขึ้น และเสียหายน้อยที่สุด

  การประเมนิความเพียงพอของเงนิส�ารองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนดให้กระบวนการตรวจสอบความถกูต้อง
ของการจัดชั้นหนี้ ความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และข้อมูลเกี่ยวกับหลักประกัน เช่น ประเภทหลัก
ประกัน ราคาประเมิน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีผลต่อเงินส�ารองหนี้สูญของธนาคาร

  การตัดสินทรัพย์ออกจากบัญชี  ธนาคารมีนโยบายให้ตัดบัญชีสินเชื่อที่จัดชั้นสงสัยจะสูญที่กันเงินส�ารองหนี้สูญครบร้อยละ 
100 ซึ่งธนาคารยังคงเร่งด�าเนินการติดตามทวงถามหรือด�าเนินการทางกฎหมายจนถึงที่สุด

  การก�าหนดกระบวนการสอบทานสินเชื่อ  เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานในการอนุมัติสินเชื่อ/
ปรับปรุงโครงสร้างหนี้  นอกจากนี้  ยังมีการประเมินคุณภาพของเงินให้สินเชื่อและสินทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดชั้น
ตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

  ความเสี่ยงด้านตลาด	(Market	Risk)
  ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเส่ียงที่ธนาคารอาจได้รับความเสียหายเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของฐานะทั้ง

ที่อยู่ในและนอกงบแสดงฐานะการเงินที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ราคาตราสารทุน และราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้ด�าเนินการติดตามและควบคุมความเสี่ยงที่
เกิดขึน้กับฐานะในบัญชเีพือ่การค้าและฐานะในบญัชเีพือ่การธนาคาร โดยการเปรยีบเทยีบความเสีย่งดงักล่าวกบัเพดานหรอืตวับ่งชีค้วาม
เสี่ยงประเภทต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติ และก�าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีการเกินเพดานความเสี่ยงหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ก�าหนด รวมถึง 
มีการรายงานข้อมูลดังกล่าวต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจ�า

  ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
  เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์  

หนี้สินและรายการนอกงบแสดงฐานะการเงินทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 
ต่อรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) มูลค่าตลาดของรายการเพื่อค้า (Trading Account) และรายได้และค่าใช้จ่ายอื่นที่
สัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย

  ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เน่ืองมาจาก                 

การท�าธุรกรรมในสกุลเงินต่างประเทศ หรือจากการมีสินทรัพย์หรือหนี้สินในสกุลเงินต่างประเทศ เมื่อแปลงมูลค่าที่เป็นสกุลเงินตรา 
ต่างประเทศของรายการต่างๆ ในงบการเงินของธนาคารไปเป็นสกุลเงินท้องถ่ินแล้ว ท�าให้มูลค่าทางบัญชีของธนาคารลดลง รวมถึง
การลดลงของรายได้หรือเกิดผลขาดทุนจากการค้าเงินตราต่างประเทศ

  ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุน
  เป็นความเสี่ยงที่รายได้หรือเงินกองทุนได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตราสารทุน ท�าให้มูลค่าของ 

กลุ่มหลักทรัพย์การลงทุนเพื่อค้าของธนาคารลดลง โดยธนาคารเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโต และมีโอกาส
สร้างผลตอบแทนให้กับธนาคาร
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   เป็นความเสีย่งทีร่ายได้หรือเงนิกองทนุได้รับผลกระทบในทางลบเน่ืองจากการเปลีย่นแปลงของราคาสนิค้าโภคภณัฑ์  ทัง้นี้

ธนาคารยังไม่มีนโยบายถือฐานะดังกล่าว จึงด�าเนินการบริหารความเสี่ยงในลักษณะ Back to Back
	 	 	 โครงสร้างการบริหาร	และการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร
   ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบายและเพดานความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคาร  ดังนี้
	 	 	 คณะกรรมการธนาคาร	(Board	of	Directors)
   มหีน้าท่ีหลกัในการอนุมัตนิโยบายบริหารความเสีย่งด้านตลาด รวมถงึระดบัความเสยีหายสงูสดุทีย่อมรบัได้ หรอื Threshold 

เพือ่ควบคมุฐานะทีเ่ปิดของความเสีย่ง (Risk Exposure) ทีมี่ต่อความเสีย่งด้านตลาด และกระจายอ�านาจให้คณะกรรมการหรอืหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบในแต่ละระดับเป็นผู้ดูแลตามความเหมาะสม

	 	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	-	RMC)
   มหีน้าทีใ่นการเสนอก�าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร  รวมท้ังควบคุม  ติดตาม ประเมิน

ผลการบรหิารความเสีย่ง และดแูลให้ธนาคารด�าเนนิการตามนโยบายและแนวทางบริหารความเส่ียงทีธ่นาคาร และหน่วยงานก�ากับก�าหนด
   ธนาคารมอบหมายให้ฝ่ายบรหิารความเสีย่งด้านตลาด ซึง่เป็นอสิระจากหน่วยงานทีท่�าธรุกรรม (Front Office) เพือ่ความโปร่งใส 

และมปีระสิทธภิาพ สอดคล้องตามแนวทางการก�ากบัดูแลความเสีย่งด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายบรหิารความเส่ียง
ด้านตลาดของธนาคาร ในการท�าหน้าทีต่ดิตาม ควบคมุดแูลความเสีย่งด้านตลาด ให้อยู่ภายใต้กรอบเพดานหรอืตวับ่งชีค้วามเสีย่งท่ีธนาคาร
ก�าหนด รวมถงึการจัดท�ารายงานเพือ่น�าเสนอต่อผู้บริหารระดบัสูง และคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงเป็นประจ�า

   ทัง้นี ้ธนาคารมกีารก�าหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งด้านตลาดให้สอดคล้องกับกลยทุธ์ของธนาคาร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การก�ากับความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย

   ส�าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า ธนาคารมีการก�าหนดเพดานความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารยอมรับได้ประเภทต่างๆ เช่น
มูลค่า/ฐานะ การลงทุน  ผลขาดทุนสูงสุด  รวมถึงตัววัดความเสี่ยงทางสถิติ ได้แก่ Value at Risk (VaR) และตัววัดค่าความอ่อนไหว 
(Sensitivity) เป็นต้น โดยมีการประเมินมูลค่าตามราคาตลาด และการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing) อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการ
จัดท�าระเบียบผลิตภัณฑ์ (Product Program) อีกทั้งการพัฒนาระบบงานและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินและควบคุมความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการท�าธุรกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

   ส�าหรับธุรกรรมในบัญชีเพื่อการธนาคาร ธนาคารติดตามความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นประจ�าอย่างสม�่าเสมอ จากการ
ประเมิน Net Interest Income Change และ Economic Value Change รวมถึงมีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress testing) อย่าง
สม�่าเสมอ และจะตดิตามความเสีย่งเป็นกรณพีเิศษ หากสถานการณด้์านอตัราดอกเบีย้ในตลาดมกีารเปลีย่นแปลงและส่งผลกระทบต่อ
อัตราดอกเบี้ยของธนาคารอย่างมีนัยส�าคัญ

	 	 	 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
   ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง หมายถงึ ความเสีย่งทีธ่นาคารไม่สามารถช�าระหนีส้นิหรอืภาระผกูพนัเมือ่ถงึก�าหนด เนือ่งจาก 

ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่สูงเกินกว่า
ระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 	 	 โครงสร้างการบริหาร	และการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของธนาคาร
   ธนาคารได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และคณะ

กรรมการบรหิารสนิทรัพย์และหนีส้นิ มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบในการก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์และการบรหิารความเสีย่ง ด้านสภาพคล่อง 
ของธนาคาร ดังนี้
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	 	 	 คณะกรรมการธนาคาร	(Board	of	Directors)
   มีหน้าที่หลักในการอนุมัตินโยบายบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง แผนงานการบริหารสภาพคล่อง และแผนฉุกเฉิน 

สภาพคล่องและอนุมัติเพดาน หรือตัวบ่งชี้ (Trigger) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ธนาคารยอมรับได้
	 	 	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee	-	RMC)
   มีหน้าที่ในการเสนอก�าหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยรวมต่อคณะกรรมการธนาคาร  ควบคุม  ติดตาม  ประเมินผล

การบรหิารความเสีย่ง และดแูลให้ธนาคารด�าเนนิการตามนโยบายและแนวทางบรหิารความเสีย่งทีธ่นาคารและหน่วยงานก�ากบัก�าหนด  
และน�าเสนอรายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่รบัทราบและ/หรอืพจิารณา
ทุกเดือน และรายงานคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบและ/หรือพิจารณาทุกไตรมาส

   คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน	(Assets	and	Liabilities	Management	Committee	–	ALCO)
   มีหน้าที่ในการก�าหนดกลยุทธ์การบริหารโครงสร้างสินทรัพย์ หนี้สิน และเงินกองทุนของธนาคารให้เหมาะสม ติดตาม

ปัจจัยภายนอกต่างๆ ทีม่ผีลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร ก�าหนดกลยทุธ์ในการจดัการด้านความเสีย่งจากสภาพคล่อง และอตัรา
ดอกเบี้ย และน�าเสนอรายงานของคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อรับทราบและ/หรือตัดสินใจ

  	 โครงสร้างการบริหาร	และการก�ากับดูแลความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
	 	 	 ธนาคารมีการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และก�าหนดเป็นนโยบายการบริหารความเส่ียง 

ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ซึ่งได้ก�าหนดให้บริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินต้องจัดให้ม ี
การบริหารความเสี่ยงให้ครบถ้วนทุกด้านตามที่ก�าหนดในนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร มีการ
ก�าหนดโครงสร้างองค์กร ทีก่่อให้เกดิประสทิธิภาพในการบริหารความเสีย่ง รวมถงึมกีารก�าหนดขอบเขตผูม้อี�านาจอย่างชดัเจน ด�าเนนิการ 
ตามระบบติดตามการปฏิบัติงาน และระบบการควบคุมภายในอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ มีการระบุ วัด ติดตาม และ 
ควบคุมความเสี่ยงตามแนวทางที่ก�าหนดในนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนการจัดท�ารายงานฐานะ
สภาพคล่องรวมถงึข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง และน�าส่งให้แก่ธนาคารเพือ่ให้ธนาคารใช้ในการตดิตามฐานะสภาพคล่องและระดบัความเสีย่งของ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ตลอดจนประเมินผลกระทบที่มีต่อสภาพคล่องของธนาคาร

   กลุม่ธรุกจิทางการเงินมีลกัษณะการบริหารสภาพคล่องภายในกลุ่มธรุกิจทางการเงนิแบบกระจายอ�านาจ (Decentralize) ซึง่
บริษทัในกลุม่ธุรกจิทางการเงนิเป็นผูบ้ริหารสภาพคล่องของบรษิทัฯ เอง โดยธนาคารจะพจิารณาให้ความช่วยเหลอืด้านสภาพคล่องแก่ 
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามความเหมาะสม

	 	 	 โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
   ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่ส�าคัญ ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ส�าคัญ

ของธนาคาร คือ โครงสร้างแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน เนื่องจากลักษณะการจัดหาเงินทุนของธนาคารอาศัยเงินทุนระยะส้ันจาก
การระดมเงินรับฝากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินฝากระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี รวมถึงเงินรับฝากที่สามารถถอนได้โดยไม่มีก�าหนดเวลา ขณะที่การ
ใช้ไปของเงินทุนในการอ�านวยสินเชื่อนั้นมีระยะเวลาครบก�าหนดยาวกว่าเงินรับฝาก ส่งผลให้ธนาคารมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่ 
เกิดจากการไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันกับระยะเวลาครบก�าหนดของหนี้สิน หรือสามารถจัดหาเงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่
สูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารทั้งในปัจจุบันและอนาคต

   ดงันัน้ ธนาคารจึงมีกระบวนการในการบริหารความเส่ียงด้านสภาพคล่อง โดยพจิารณาแนวโน้มสภาพคล่องจากประมาณการ 
ฐานะสภาพคล่องของธนาคาร และประเมินความเสี่ยงจากอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องสุทธิต่อฐานะสภาพคล่องสุทธิ เพื่อดูความ 
เพียงพอของปริมาณสินทรัพย์สภาพคล่องที่ใช้รองรับความต้องการใช้เงินทุนในระยะสั้นของธนาคาร  นอกจากนี้ ธนาคารได้ก�าหนด 
ตัวชี้วัด (Trigger) เพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่าเสมอ
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	 	 	 เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
	 	 	 เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งด้านสภาพคล่อง  แสดงในรปูแบบรายงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัสภาพคล่องของธนาคาร เพือ่เสนอ 

ผูบ้ริหารระดบัสูง และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสภาพคล่องได้อย่างมปีระสิทธภิาพ
   -  ธนาคารมกีารจัดท�ารายงานความเสีย่งด้านสภาพคล่อง  (Liquidity Risk Report) เพ่ือใช้ประเมนิความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 

รายวันและรายเดือน โดยเปรียบเทียบกับเพดานหรือตัวบ่งชี้ความเสี่ยงที่ได้รับอนุมัติ เพื่อดูแลและควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับ 
ที่ธนาคารก�าหนด 

   -  รายงานแสดงฐานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารในระยะเวลา 14 วัน ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดเป็นรายวัน 
โดยแสดงข้อมลูประมาณการกระแสเงนิสดรบัจ่าย  มกีารปรบัข้อมลูให้สอดคล้องกบัพฤตกิรรมของลกูค้าโดยใช้ข้อมูลเกีย่วกบัแบบแผน
ของกระแสเงนิสดในอดตีร่วมกบัการใช้วจิารณญาณในการคาดการณ์แนวโน้มทีเ่ป็นไปได้ในอนาคต โดยยดึหลกัความเป็นจรงิ (Realistic)  
และความระมัดระวัง (Conservative) โดยมีความถี่ในการท�ารายงานเป็นรายวัน

   -  รายงานฐานะการเงินประจ�าวันซึ่งเป็นรายงานแสดงการด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องในส่วนที่เป็นเงินฝากท่ีธนาคาร 
แห่งประเทศไทย ที่ต้องมีอย่างน้อยร้อยละ 0.8 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกู้ยืม ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย  
นอกจากนั้น ยังแสดงระดับของสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดีและมีสภาพคล่องสูงแต่ละประเภทท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว  
เพื่อรองรับความต้องการสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจในภาวะปกติของธนาคาร โดยมีความถี่ในการท�ารายงานเป็นรายวัน

   -  รายงานผลการทดสอบภาวะวิกฤติความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามสถานการณ์จ�าลองเสนอคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงรายไตรมาส

	 	 	 การทดสอบภาวะวิกฤตความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
   ธนาคารก�าหนดให้มีการทดสอบภาวะวกิฤตความเสีย่งด้านสภาพคล่องเป็นรายไตรมาสตามกรอบนโยบายการทดสอบภาวะ

วิกฤตของธนาคาร โดยใช้สถานการณ์ที่ธนาคารก�าหนดขึ้นเองซึ่งแบ่งออกได้ 3 กรณี ได้แก่ (1) ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับธนาคารเอง  
(Institution-specific crisis) (2) ภาวะวกิฤตท่ีเกดิขึน้กับระบบสถาบนัการเงินและส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของธนาคาร (Market-wide 
crisis) และ (3) ภาวะวิกฤตที่เกิดจากผลรวมของทั้งสองปัจจัย (Combination of both) โดยในแต่ละสถานการณ์จ�าลองจะประกอบ
ด้วยข้อสมมติต่างๆ เช่น การเบิกถอนเงินฝากของลูกค้าแต่ละประเภทในสัดส่วนที่ต่างกัน  สภาพคล่องในตลาดของสินทรัพย์ลดลง 
ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่ลดลง เป็นต้น และธนาคารได้จัดท�าแผนฉุกเฉินสภาพคล่องเพื่อรองรับภาวะวิกฤต
โดยค�านึงถึงผลการทดสอบภาวะวิกฤตในแต่ละสถานการณ์จ�าลอง ซึ่งแผนฉุกเฉินสภาพคล่องได้ก�าหนดตัวบ่งชี้เพื่อเตือนภัยส�าหรับ
วกิฤตการณ์สภาพคล่อง เพ่ือให้ธนาคารสามารถลดแรงกระทบในเชิงลบจากปัญหาสภาพคล่องทีจ่ะเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่าใช้จ่าย/ 
ต้นทุนที่สมเหตุสมผล

	 	 	 สินทรัพย์สภาพคล่อง
   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีสนิทรัพย์สภาพคล่องทัง้สิน้ จ�านวน 366,761 ล้านบาท และ 432,689 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.75 และ 24.63 ของเงินรับฝาก ตามล�าดับ อย่างไรก็ตามสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารยังคงสูงกว่า 
เกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด คือ ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต�่ากว่าร้อยละ 6 ของ
เงินรับฝากและเงินกู้ยืมเฉลี่ย

 	 	 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
   แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารและบริษัทย่อยมีแหล่งที่มาของเงินทุนที่ส�าคัญมาจาก

เงินรับฝาก โดยมีสัดส่วนร้อยละ 74.91 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ส�าหรับแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญอื่นๆ ได้แก่ การกู้ยืมระหว่างธนาคาร 
และตลาดเงินสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 7.99 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 5.29 และส่วนของเจ้าของ คิดเป็นร้อยละ 8.20

   ส�าหรับแหล่งใช้ไปของเงินทุนนั้น ธนาคารและบริษัทย่อยใช้เงินทุนในการให้สินเชื่อสุทธิร้อยละ 68.04 ของแหล่งใช้ไปของ
เงนิทุนส�าหรบัแหล่งใช้ไปของเงนิทนุอ่ืนๆ ทีส่�าคญั ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิ คิดเป็นร้อยละ 17.84 และ เงนิลงทนุสุทธิ
คิดเป็นร้อยละ 9.61
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

	แหล่งที่มาของเงินทุน
  เงินรับฝาก  74.91% 73.87%
  การกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 7.99% 8.51%
  ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 5.29% 6.50%
  ส่วนของเจ้าของ 8.20% 8.10%
	แหล่งใช้ไปของเงินทุน
  เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ 68.04% 67.81%
  การกู้ยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 17.84% 13.34%
  เงินลงทุนสุทธิ 9.61% 14.72%

	 	 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก (งบการเงินรวม) 90.83% 91.79%
  สดัส่วนเงนิให้สนิเชือ่ต่อเงนิรับฝาก (งบการเงนิเฉพาะธนาคาร)  91.04% 92.28%
  สดัส่วนเงนิให้สินเชือ่ต่อเงนิรบัฝากรวมตัว๋แลกเงนิ 
   (งบการเงนิเฉพาะธนาคาร)  89.55% 89.02%
   

	 	 	 สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก
   จากงบการเงินรวมของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากเท่ากับร้อยละ 
90.83 โดยปรับลดลงจากร้อยละ 91.79 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
   ส�าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 91.04
โดยปรับลดลงจากร้อยละ 92.28 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้การปรับลดลงของสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมของธนาคาร
เป็นผลมาจากการขยายตัวของเงินรับฝากจากสิ้นปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 13.01 ซึ่งมากกว่าการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อที่ขยายตัว 
ร้อยละ 11.49 จากสิ้นปี 2555
   หากพิจารณาสัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากรวมตั๋วแลกเงินตามงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
เท่ากับร้อยละ 89.55 โดยปรับเพิ่มขึน้เล็กน้อยจากร้อยละ 89.02 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สาเหตุหลักมาจากการทยอยครบก�าหนดของ 
ตั๋วแลกเงินของธนาคาร โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสิ้นปี 2555 ตั๋วแลกเงินของธนาคารปรับลดลงร้อยละ 48.46
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินของธนาคาร ได้ถูกจัดประเภทตามระยะเวลาที่เหลือ
ของสัญญา ดังนี้

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

เกินกว่า	1	ปี1-3	เดือน
เกินกว่า	
3	เดือน 

แต่ไม่เกิน	1	ปี

น้อยกว่า 
1	เดือน

ไม่มีก�าหนด
ระยะเวลา

รวม

เกินกว่า	1	ปี1-3	เดือน
เกินกว่า	
3	เดือน 

แต่ไม่เกิน	1	ปี

น้อยกว่า 
1	เดือน

ไม่มีก�าหนด
ระยะเวลา

รวม

	สนิทรพัย์ทางการเงนิ
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 177,850.69 47,499.12 127,076.57 96,018.95 - 448,445.33
  เงนิลงทนุสทุธ ิ - - 75,031.64 155,367.10 5,369.56 235,768.30
  เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้ 95,465.78 96,930.97 352,250.93 1,171,031.55 - 1,715,679.23
	 	 				รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ	 273,316.47	 144,430.09	 554,359.14	 1,422,417.60	 5,369.56	2,399,892.86
	หนีส้นิทางการเงนิ
  เงนิรบัฝาก 1,154,745.35 161,230.62 424,784.19 143,501.75 - 1,884,261.91
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 101,647.03 18,213.26 29,780.32 49,731.87 - 199,372.48
  ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มื 3,777.87 20,720.57 5,531.90 98,880.74 - 128,911.08
      รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,260,170.25 200,164.45 460,096.41 292,114.36 - 2,212,545.47

	สนิทรพัย์ทางการเงนิ
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 150,325.58 37,750.03 111,321.40 32,700.49 - 332,097.50
  เงนิลงทนุสทุธ ิ - - 122,987.21 167,533.78 5,219.54 295,740.53
  เงนิให้สนิเชือ่แก่ลกูหนี ้ 81,079.89 89,930.02 277,348.21 1,090,548.35 - 1,538,906.47
	 	 				รวมสนิทรพัย์ทางการเงนิ	 231,405.47	 127,680.05	 511,656.82	 1,290,782.62	 5,219.54	2,166,744.50
	หนีส้นิทางการเงนิ
  เงนิรบัฝาก 1,058,366.18 151,723.51 261,165.44 196,118.60 - 1,667,373.73
  รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงนิสุทธ ิ 123,623.61 4,093.17 2,619.07 60,755.47 - 191,091.32
  ตราสารหนีท้ีอ่อกและเงินกูย้มื 4,966.05 6,132.48 27,613.40 108,004.17 - 146,716.10
      รวมหนีส้นิทางการเงนิ 1,186,955.84 161,949.16 291,397.91 364,878.24 - 2,005,181.15

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 4.2	มูลค่ายุติธรรมของตราสารการเงิน

31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม

ประเภทตราสารการเงิน

มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีมูลค่ายุติธรรม

ประเภทตราสารการเงิน

มูลค่ายุติธรรม

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสด  50,689.51  50,689.51  43,705.26  43,705.26
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 448,572.23  448,572.23  332,134.14  332,134.14
 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 21,310.25  21,310.25  10,759.20  10,759.20
 เงินลงทุนสุทธิ 241,783.07 240,312.80 301,039.73 303,140.85
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,653,930.54 1,653,930.54 1,480,464.87 1,480,464.87
     รวม 2,416,285.60 2,414,815.33 2,168,103.20 2,170,204.32
หนี้สินทางการเงิน
 เงินรับฝาก 1,883,781.17 1,883,781.17 1,666,960.58 1,666,960.58
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 200,989.27 200,989.27 192,011.52 192,011.52
 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,695.01 5,695.01 6,077.91 6,077.91
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 24,544.71 24,544.71 9,151.59 9,151.59
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 133,000.65 133,156.85 146,636.10 146,937.02
     รวม 2,248,010.81 2,248,167.01 2,020,837.70 2,021,138.62

สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสด  50,687.47  50,687.47  43,703.57  43,703.57
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 448,445.33  448,445.33  332,097.50  332,097.50
 สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ 21,335.31  21,335.31  10,759.20  10,759.20
 เงินลงทุนสุทธิ 235,768.30 238,238.57 295,740.53 300,466.07
 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 1,659,302.27 1,659,302.27 1,489,416.76 1,489,416.76
     รวม 2,415,538.68 2,418,008.95 2,171,717.56 2,176,443.10
หนี้สินทางการเงิน
 เงินรับฝาก 1,884,261.91 1,884,261.91 1,667,373.73 1,667,373.73
 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ 199,372.48 199,372.48 191,091.32 191,091.32
 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 5,695.01 5,695.01 6,077.91 6,077.91
 หนี้สินตราสารอนุพันธ์ 24,544.71 24,544.71 9,151.59 9,151.59
 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม 128,911.08 129,067.28 146,716.10 147,017.02
     รวม 2,242,785.19 2,242,941.39 2,020,410.65 2,020,711.57

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 4.3	การด�ารงเงินกองทุน

เงินกองทุนชั้นที่	1
  ทุนช�าระแล้ว  72,005.04
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.74
  ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ ข้อ 6.21) 7,200.50
  ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 78,089.99
  มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน 6,340.00
  บวก ส่วนเกนิทนุ (สทุธ)ิ จากการตรีาคาเงนิลงทนุในตราสารทนุประเภทเผือ่ขาย 1,321.62
  ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (HYBRID TIER 1) 9,573.39
  หัก สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (4,968.17)
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 190,396.11
เงินกองทุนชั้นที่	2
	 	 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว	 64,688.32
	  เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ	 21,611.90
   รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 86,300.22
เงินกองทุนทั้งสิ้น	 276,696.33

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้ค�านวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III ซึ่งปรับปรุงตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที ่สนส.13/2555 เร่ือง องค์ประกอบของเงนิกองทนุส�าหรบัธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบียนในประเทศ การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
การก�ากับดูแลเงินกองทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel III : a global regulatory framework for more resilient banks and banking 
systems (Revised version : June 2011) ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) เพื่อให้ธนาคารมีเงินกองทุนที่
มีคุณภาพดีและเพียงพอรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบสถาบัน 
การเงินโดยรวม
   ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ที ่สนส.12/2555 เรือ่ง หลักเกณฑ์การก�ากบัดแูลเงนิกองทนุส�าหรบัธนาคารพาณชิย์ 
ก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศด�ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.5 
โดยมีเงื่อนไขก�าหนดให้เพิ่มอัตราส่วนเงินกองทุนช้ันที่ 1 จากเดิมก�าหนดไว้ต้องไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25 เป็นไม่ต�่ากว่าร้อยละ 6.0 
ของสินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารด�ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และการผูกพัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ดังนี้

31 ธันวาคม 2556

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

	 เงินกองทุนทั้งสิ้น	 14.79
 เงินกองทุนชั้นที่	1  10.17

อัตราร้อยละ

หน่วย	:	ล้านบาท
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เงินกองทุนชั้นที่	1
  ทุนช�าระแล้ว  72,005.04
  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 20,833.74
  ส�ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ ข้อ 6.21) 6,836.46
  ก�าไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรร 54,397.06
  ตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (HYBRID TIER 1) 10,637.10
      รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 164,709.40
เงินกองทุนชั้นที่	2
  มูลค่าเพิ่มจากการตีราคาที่ดิน 5,547.67
  ตราสารหนี้ด้อยสิทธิระยะยาว 72,196.72
  เงินส�ารองส�าหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติ 20,168.23
บวก	ส่วนเกินทุน(สุทธิ)จากการตีราคาเงินลงทุนในตราสารทุนประเภทเผื่อขาย 1,706.28
      รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2 99,618.90
เงินกองทุนทั้งสิ้น	 264,328.30

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ค�านวณเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel II ซ่ึงปรับปรุงตามประกาศธนาคารแห่ง
ประเทศไทยที ่สนส.88/2551 เร่ือง องค์ประกอบของเงนิกองทนุส�าหรบัธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบียนในประเทศ การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์
การก�ากับดูแลเงินกองทุน อ้างอิงจากหลักเกณฑ์ International convergence of capital measurement and capital standards-A 
revised framework (Comprehensive version : June 2006) (หลักเกณฑ์ Basel II) ของ Basel Committee on Banking Supervision 
(BCBS) การค�านวณเงนิกองทนุตามหลักเกณฑ์ดงักล่าวได้ครอบคลมุประเภทความเสีย่งและสะท้อนความเส่ียงของสนิทรพัย์ของธนาคาร
มากขึ้น เพื่อให้สถาบันการเงินมีความเข้มแข็งและมั่นคงยิ่งขึ้น
  ตามข้อก�าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ก�าหนดให้ธนาคารพาณชิย์ทีจ่ดทะเบยีนในประเทศด�ารงเงนิกองทนุเป็นอตัราส่วน
กับสินทรัพย์และภาระผูกพันไม่ต�่ากว่าร้อยละ 8.5 โดยมีเงื่อนไขว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต้องเป็นอัตราส่วนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 4.25 ของ
สินทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารด�ารงเงินกองทุนเป็นอัตราส่วนกับสินทรัพย์และภาระผูกพันตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ดังนี้

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

	 เงินกองทุนทั้งสิ้น	 16.38
 เงินกองทุนชั้นที่	1 10.21

อัตราร้อยละ

หน่วย	:	ล้านบาท
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

5.	ประมาณการและข้อสมมติฐาน
 ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณการและข้อสมมติฐานหลาย

ประการซึ่งมีผลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิด
ขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานทีใ่ช้จะได้รบัการทบทวนอย่างต่อเนือ่ง การปรับประมาณการทางบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีป่ระมาณการ 
ดังกล่าวได้รับการทบทวน และในอนาคตที่ได้รับผลกระทบ ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของประมาณการและข้อสมมติฐานที่สาคัญ
ในการก�าหนดนโยบายการบัญชีมีผลกระทบส�าคัญต่อการรับรู้จ�านวนเงินในงบการเงิน

6.	ข้อมูลเพิ่มเติม
6.1	ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด

  รายการที่มิใช่เงินสดที่ส�าคัญ ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ส่วนเกนิทนุจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงนิลงทนุ
  ในส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,325.77) 2,645.78 (3,677.14) 2,097.08
ทรัพย์สินรอการขายที่เพิ่มขึ้นจากการช�าระหนี้  5,127.10 2,555.38 5,127.10 2,555.38
ทรัพย์สินรอการขายที่โอนเป็นที่ดิน อาคาร
  และอุปกรณ์สุทธิ - 1,733.93 - 1,733.93
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6.2	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)

	 6.2.1	ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
 กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟฯู 4,879.93 108,500.51 113,380.44 2,441.40 126,700.51 129,141.91
ธนาคารพาณชิย์ 75.44 18,796.80 18,872.24 54.80 6,265.32 6,320.12
สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ 0.15 95,971.46 95,971.61 16.27 27,823.88 27,840.15
สถาบันการเงนิอ่ืน 292.93 174,203.10 174,496.03 222.08  149,562.47 149,784.55
 รวม 5,248.45  397,471.87 402,720.32 2,734.55 310,352.18 313,086.73
บวก ดอกเบ้ียค้างรบั - 1,124.23 1,124.23 - 513.97 513.97
หกั รายได้รอตดับญัช ี - - - - - -
 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (1.81) (1,649.12) (1,650.93) (1.99) (1,358.07) (1,360.06)
 ค่าเผือ่การปรบัมูลค่าจากการปรับ
  โครงสร้างหนี ้ - - - - - -
  รวมในประเทศ 5,246.64 396,946.98 402,193.62 2,732.56 309,508.08 312,240.64
	 6.2.2	ต่างประเทศ
เงนิดอลลาร์สหรฐั 15,155.81 27,980.88 43,136.69 1,744.28 15,846.35 17,590.63
เงนิเยน  377.93 - 377.93 151.41 - 151.41
เงนิยูโร  456.50 - 456.50 128.79 - 128.79
เงนิสกลุอืน่ 1,571.77 854.00 2,425.77 1,239.24 762.55 2,001.79
 รวม 17,562.01 28,834.88 46,396.89 3,263.72 16,608.90 19,872.62
บวก ดอกเบ้ียค้างรบั 0.04 184.23 184.27 0.06 148.91 148.97
หกั รายได้รอตดับญัช ี - - - - - -
 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู - (202.55) (202.55) - (128.09) (128.09)
 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรับ
  โครงสร้างหนี ้ - - - - - -
  รวมต่างประเทศ 17,562.05 28,816.56 46,378.61 3,263.78  16,629.72 19,893.50
 รวมในประเทศและต่างประเทศ 22,808.69 425,763.54 448,572.23  5,996.34 326,137.80 332,134.14

  งบการเงินรวม

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

หน่วย	:	ล้านบาท
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6.2	รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(สินทรัพย์)	(ต่อ)

	 6.2.1	ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและ
 กองทุนเพือ่การฟ้ืนฟฯู 4,879.93 108,500.51 113,380.44 2,441.40 126,700.51 129,141.91
ธนาคารพาณชิย์ 27.91 18,796.80 18,824.71 38.05 6,265.32 6,303.37
สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ 0.15 95,971.46 95,971.61 16.27 27,823.88 27,840.15
สถาบันการเงนิอ่ืน 213.56 174,203.10 174,416.66 202.19 149,562.47 149,764.66
 รวม 5,121.55 397,471.87 402,593.42 2,697.91 310,352.18 313,050.09
บวก ดอกเบ้ียค้างรบั - 1,124.23 1,124.23 - 513.97 513.97
หกั  รายได้รอตดับญัช ี - - - - - -
 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู (1.81) (1,649.12) (1,650.93) (1.99) (1,358.07) (1,360.06)
 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรับ
  โครงสร้างหนี ้ - - - - - -
  รวมในประเทศ 5,119.74 396,946.98 402,066.72 2,695.92 309,508.08 312,204.00
	 6.2.2	ต่างประเทศ
เงนิดอลลาร์สหรฐั 15,155.81 27,980.88 43,136.69 1,744.28 15,846.35 17,590.63
เงนิเยน  377.93 - 377.93 151.41 - 151.41
เงนิยูโร  456.50 - 456.50 128.79 - 128.79
เงนิสกลุอืน่ 1,571.77 854.00 2,425.77 1,239.24 762.55 2,001.79
 รวม 17,562.01 28,834.88 46,396.89 3,263.72 16,608.90 19,872.62
บวก ดอกเบ้ียค้างรบั 0.04 184.23 184.27 0.06 148.91 148.97
หกั รายได้รอตดับญัช ี - - - - - -
 ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู - (202.55) (202.55) - (128.09) (128.09)
 ค่าเผือ่การปรบัมลูค่าจากการปรับ
  โครงสร้างหนี ้ - - - - - -
  รวมต่างประเทศ 17,562.05 28,816.56 46,378.61 3,263.78 16,629.72 19,893.50
 รวมในประเทศและต่างประเทศ 22,681.79 425,763.54 448,445.33 5,959.70 326,137.80 332,097.50

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

  เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา รวม

หน่วย	:	ล้านบาท
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อตัราแลกเปลีย่น 18,420.31 21,666.86 1,228,659.61 7,610.25 6,007.79 872,778.34

อตัราดอกเบีย้ 1,664.18 1,550.87 245,024.49 2,121.18 2,128.59 140,403.65

อืน่ๆ   1,250.82 1,326.98 49,706.04 1,027.77 1,015.21 18,260.40

 รวม 21,335.31 24,544.71 1,523,390.14 10,759.20 9,151.59 1,031,442.39

6.3	ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า

		 มูลค่ายุติธรรมและจ�านวนเงินตามสัญญาแบ่งตามประเภทความเสี่ยง

 สัดส่วนการท�าธุรกรรมตราสารอนุพันธ์แบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณาจากจ�านวนเงินตามสัญญา

สถาบันการเงนิ 69.73% 75.85% 69.65% 75.85%
บรษิทัในกลุม่ 0.17% 0.08% 0.29% 0.08%
บคุคลภายนอก 30.10% 24.07% 30.06% 24.07%
 รวม 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

คู่สัญญา

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร 

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 สัดส่วน	 สัดส่วน	 สัดส่วน	 สัดส่วน

อตัราแลกเปลีย่น 18,420.31 21,666.86 1,228,659.61 7,610.25 6,007.79 872,778.34

อตัราดอกเบีย้ 1,639.12 1,550.87 243,214.21 2,121.18 2,128.59 140,403.65

อืน่ๆ   1,250.82 1,326.98 49,706.04 1,027.77 1,015.21 18,260.40

 รวม 21,310.25 24,544.71 1,521,579.86 10,759.20 9,151.59 1,031,442.39

  งบการเงินรวม

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 มูลค่ายุติธรรม จ�านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ�านวนเงิน

	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ตามสัญญา	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ตามสัญญา

ประเภท 

ความเสี่ยง

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 มูลค่ายุติธรรม จ�านวนเงิน มูลค่ายุติธรรม จ�านวนเงิน

	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ตามสัญญา	 สินทรัพย์	 หนี้สิน	 ตามสัญญา

ประเภท 

ความเสี่ยง

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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6.4	เงินลงทุนสุทธิ

6.4.1	เงนิลงทนุเพือ่ค้า
 หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 7,958.66 12.06 - 7,970.72 22,354.81 25.02 (3.35) 22,376.48
 ตราสารหนีภ้าคเอกชน - - - - - - - -
 ตราสารหนีต่้างประเทศ - - - - - - - -
 ตราสารทนุในความต้องการ
  ของตลาดในประเทศ - - - - - - - -
 เงนิลงทนุในธรุกรรมเงนิกูย้มื
  ทีม่อีนพุนัธ์แฝง 984.41 - (778.97) 205.44 2,450.53 1.38 (859.24) 1,592.67
     รวม 8,943.07 12.06 (778.97) 8,176.16 24,805.34 26.40 (862.59) 23,969.15
 หกั ค่าเผือ่การปรบัมลูค่า (972.35)    (895.90)
     รวม 7,970.72   8,176.16 23,909.44   23,969.15
6.4.2	เงนิลงทนุเผือ่ขาย
 หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 84,071.53 162.45 (1,703.75) 82,530.23 76,902.10 126.80 (129.00) 76,899.90
 ตราสารหนีภ้าคเอกชน 646.00 6.79 (0.51) 652.28 1,722.99 15.19 - 1,738.18
 ตราสารหนีต่้างประเทศ 4,185.66 35.24 (4.24) 4,216.66 3,075.34 24.32 (4.11) 3,095.55
 ตราสารทนุในความต้องการ
  ของตลาดในประเทศ 5,409.04 1,792.75 (259.80) 6,941.99 1,887.12 2,011.95 (258.18) 3,640.89
 ตราสารทนุในความต้องการ
  ของตลาดต่างประเทศ 400.77 119.07 (70.42) 449.42 371.87 103.24 (65.70) 409.41
 อ่ืนๆ - กองทนุรวมวายภุกัษ์หนึง่ - - - - 29,474.13 1,934.71 -  31,408.84
     รวม 94,713.00 2,116.30 (2,038.72) 94,790.58 113,433.55 4,216.21 (456.99) 117,192.77
 บวก ค่าเผือ่การปรบัมลูค่า 151.89    3,829.04
 หกั ค่าเผือ่การด้อยค่า (74.31)    (69.82)
     รวม 94,790.58   94,790.58 117,192.77   117,192.77
6.4.3	ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก�าหนด
 หลกัทรพัย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ 110,520.51 411.42 (3,007.38) 107,924.55 136,063.43 730.98 (232.16) 136,562.25
 ตราสารหนีภ้าคเอกชน 893.32 18.83 (36.32) 875.83 893.47 18.06 (36.47) 875.06
 ตราสารหนีต่้างประเทศ 15,749.32 - - 15,749.32 10,920.31 - - 10,920.31
     รวม 127,163.15 430.25 (3,043.70) 124,549.70 147,877.21 749.04 (268.63) 148,357.62
 หกั ค่าเผือ่การด้อยค่า (207.06)    (207.21)
     รวม 126,956.09   124,549.70 147,670.00   148,357.62

  งบการเงินรวม

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 ราคาทุน/	 ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า

	 ราคาทุน/	 ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า

	 ราคาทุน	 ที่ยัง	 ที่ยัง	
ยุติธรรม

	 ราคาทุน	 ที่ยัง	 ที่ยัง	
ยุติธรรม

 
ตัดจ�าหน่าย	 ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น	 	 ตดัจ�าหน่าย	 ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น

หน่วย	:	ล้านบาท
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6.4	เงินลงทุนสุทธิ	(ต่อ)

6.4.4	เงนิลงทนุทัว่ไป
 ตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการ
  ของตลาดในประเทศ 2,026.58 - (1,242.54) 784.04 1,959.14 - (214.63) 1,744.51
 ตราสารทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการ
  ของตลาดต่างประเทศ 71.66 - - 71.66 69.21 - - 69.21
     รวม 2,098.24 - (1,242.54) 855.70 2,028.35 - (214.63) 1,813.72
	 หกั	ค่าเผ่ือการด้อยค่า (1,242.54)    (214.63)
     รวม 855.70   855.70 1,813.72   1,813.72
 รวมเงนิลงทนุสุทธ ิ 230,573.09   228,372.14 290,585.93   291,333.26

  งบการเงินรวม

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 ราคาทุน/	 ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า

	 ราคาทุน/	 ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า	 ราคาทุน	 ที่ยัง	 ที่ยัง	

ยุติธรรม
	 ราคาทุน	 ที่ยัง	 ที่ยัง	

ยุติธรรม
 

ตัดจ�าหน่าย	 ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น	 	 ตดัจ�าหน่าย	 ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น

6.4.1	เงนิลงทนุเพือ่ค้า
	 หลกัทรพัย์รฐับาลและรัฐวสิาหกจิ	 7,958.66	 12.06	 -	 7,970.72	22,289.87	 25.02	 (3.35)	 22,311.54
 ตราสารหนีภ้าคเอกชน	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
 ตราสารหนีต่้างประเทศ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
 ตราสารทนุในความต้องการ
	 	 ของตลาดในประเทศ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -
	 เงนิลงทนุในธุรกรรมเงนิกูย้มื
	 	 ทีม่อีนพุนัธ์แฝง	 984.41	 -	 (778.97)	 205.44	 2,450.53	 1.38	 (859.24)	 1,592.67
	 	 			รวม	 8,943.07	 12.06	 (778.97)	 8,176.16	24,740.40	 26.40	 (862.59)	 23,904.21
	 หกั ค่าเผ่ือการปรบัมลูค่า	 (972.35)	 	 	 	 (895.90)
	 	 			รวม	 7,970.72	 	 	 8,176.16	23,844.50	 	 	 23,904.21

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 ราคาทุน/	 ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า

	 ราคาทุน/	 ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า	 ราคาทุน	 ที่ยัง	 ที่ยัง	

ยุติธรรม
	 ราคาทุน	 ที่ยัง	 ที่ยัง	

ยุติธรรม
 

ตัดจ�าหน่าย	 ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น	 	 ตดัจ�าหน่าย	 ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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6.4	เงินลงทุนสุทธิ	(ต่อ)

6.4.2	เงินลงทุนเผื่อขาย
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 84,071.53	 162.45	 (1,703.75)	 82,530.23	 76,902.10	 126.80	 (129.00)	 76,899.90
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 646.00	 6.79	 (0.51)	 652.28	 1,722.99	 15.19	 -	 1,738.18
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 4,185.66	 35.24	 (4.24)	 4,216.66	 3,075.34	 24.32	 (4.11)	 3,095.55
	 ตราสารทุนในความต้องการ
	 	 ของตลาดในประเทศ	 5,409.04	 1,792.75	 (259.80)	 6,941.99	 1,887.12	 2,011.95	 (258.18)	 3,640.89
	 ตราสารทุนในความต้องการ
	 	 ของตลาดต่างประเทศ	 400.77	 119.07	 (70.42)	 449.42	 371.87	 103.24	 (65.70)	 409.41
	 อื่นๆ	-	กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง	 -	 -	 -	 -	 29,474.13	 1,934.71	 -	 31,408.84
	 	 			รวม	 94,713.00	 2,116.30	 (2,038.72)	 94,790.58	113,433.55	 4,216.21	 (456.99)	117,192.77
 บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่า	 151.89	 	 	 	 3,829.04
 หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 			(74.31)	 	 	 	 (69.82)
	 	 			รวม	 94,790.58	 	 	 94,790.58	117,192.77	 	 	 117,192.77
6.4.3	ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด
	 หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ	 110,346.20	 411.42	 (3,007.38)	107,750.24	136,063.43	 730.98	 (232.16)	136,562.25
	 ตราสารหนี้ภาคเอกชน	 893.32	 18.83	 (36.32)	 875.83	 893.47	 18.06	 (36.47)	 875.06
	 ตราสารหนี้ต่างประเทศ	 15,749.32	 -	 -	 15,749.32	 10,920.31	 -	 -	 10,920.31
	 	 			รวม	 126,988.84	 430.25	 (3,043.70)	124,375.39	147,877.21	 749.04	 (268.63)	148,357.62
 หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (207.06)	 	 	 	 (207.21)
	 	 			รวม	 126,781.78	 	 	 124,375.39	147,670.00	 	 	 148,357.62
6.4.4	เงินลงทุนทั่วไป
	 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
	 	 ของตลาดในประเทศ	 2,026.53	 -	 (1,242.54)	 783.99	 1,959.14	 -	 (214.63)	 1,744.51
	 ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
	 	 ของตลาดต่างประเทศ	 71.66	 -	 -	 71.66	 69.21	 -	 -	 69.21
	 	 			รวม	 2,098.19	 -	 (1,242.54)	 855.65	 2,028.35	 -	 (214.63)	 1,813.72
 หัก	ค่าเผื่อการด้อยค่า	 (1,242.54)	 	 	 	 (214.63)
	 	 			รวม	 855.65	 	 	 855.65	 1,813.72	 	 	 1,813.72
	 รวมเงินลงทุนสุทธิ	 230,398.73	 	 	 228,197.78	290,520.99	 	 	 291,268.32

หน่วย	:	ล้านบาท

  งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

 ราคาทุน/	 	ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า

	 ราคาทุน/	 	ก�าไร		 ขาดทุน	
มูลค่า

	 ราคาทุน	 	ที่ยัง	 ที่ยัง	
ยุติธรรม

	 ราคาทุน	 	ที่ยัง	 ที่ยัง	
ยุติธรรม

 

ตัดจ�าหน่าย		ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น	 	 ตดัจ�าหน่าย	 	ไม่เกิดขึ้น	 ไม่เกิดขึ้น
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  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนประเภทเพื่อค้าที่เป็นเงินลงทุนในธุรกรรมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงที่ไม่สามารถ
แยกส่วนของอนุพันธ์แฝงออกจากตราสารหลักได้ จ�านวน 984.41 ล้านบาท และ 2,450.53 ล้านบาท เป็นตราสารหนี้ที่มีสินทรัพย์อ้างอิง
ทั้งจ�านวนมีมูลค่ายุติธรรม เป็นเงิน 205.44 ล้านบาท และ 1,592.67 ล้านบาท ผลต่างเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่า จ�านวน 984.41 ล้าน
บาท และ 917.57 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งได้รวมตราสารประเภท CDO โดยมีมูลค่ายุติธรรมคงเหลือ จ�านวน 205.44 ล้านบาท และ 
59.71 ล้านบาท ธนาคารได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อปรับมูลค่าแล้วทั้งจ�านวน ดังนี้

Collateralized Debt Obligations (CDO) 984.41 (984.41) - 205.44
Credit Linked Notes (CLN) - - - -
   984.41 (984.41) - 205.44

Collateralized Debt Obligations (CDO) 918.95 (918.95) - 59.71
Credit Linked Notes (CLN) 1,531.58 1.38 1,532.96 1,532.96
   2,450.53 (917.57) 1,532.96 1,592.67

 31 ธันวาคม 2556 

 ราคาทุน ค่าเผื่อปรับมูลค่า มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

 31 ธันวาคม 2555 

 ราคาทุน ค่าเผื่อปรับมูลค่า มูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ ที่จะถือจน
ครบก�าหนดประเภทหลกัทรัพย์รฐับาลและรฐัวสิาหกจิ ได้รวมตัว๋สญัญาใช้เงนิของบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย (บสท.) ทีเ่กดิจากการโอน
ลูกหนี้ด้อยคุณภาพ จ�านวน 3,388.20 ล้านบาท และ 6,039.57 ล้านบาท ตามล�าดับ (หมายเหตุ ข้อ 6.37) ซึ่งมีตั๋วสัญญาใช้เงินของ 
บสท. 1 ฉบับจ�านวน 2,824.22 ล้านบาท ได้ครบก�าหนดแล้วในปี 2554 และอยู่ระหว่างการปรับยอดราคาโอนเพื่อเปลี่ยนเป็นตั๋วสัญญา
ใช้เงินฉบับใหม่

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนทั่วไปประเภทตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ จ�านวน 
2,026.53 ล้านบาท และ 1,959.14 ล้านบาท ได้รวมเงินลงทุนในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�านวน 1,048.15 ล้านบาท (ซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนในงวดนี้ จ�านวน 91.12 ล้านบาท) และ 957.03 ล้านบาท โดยในงวดนี้ ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าทั้งจ�านวนเป็นเงิน 1,048.15 
ล้านบาท การเพิ่มทุนครั้งน้ีเป็นการด�าเนินการพร้อมกับผู้ถือหุ้นรายอ่ืนๆ เพ่ือให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีโอกาสฟื้นฟูกิจการ
เพื่อด�าเนินธุรกิจได้เป็นปกติ อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวังจึงตั้งส�ารองด้อยค่าไว้เต็มจ�านวน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ โดยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น จ�านวน 243.50 ล้านบาท และลดลง จ�านวน 585.85 ล้านบาท ตามล�าดับ
		 การจ�าหน่ายเงินลงทุนให้บริษัทย่อย

  ในปี 2552 ธนาคารได้จ�าหน่ายตราสาร CDO จ�านวนหน่ึง มรีาคาทนุ จ�านวน 3,090.46 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารได้ต้ังค่าเผือ่การปรับ
มลูค่าด้วยจ�านวนเดยีวกนัแล้วให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึง่ในราคา 3 บาท และจ�าหน่ายเงนิลงทนุทัว่ไปซึง่เป็นเงินลงทนุในหุน้สามญั จ�านวน 
12 บรษิทั มลูค่า 912.41 ล้านบาท ซึง่ธนาคารได้ตัง้ค่าเผ่ือการด้อยค่าด้วยจ�านวนเดยีวกันให้แก่บรษิทัย่อยแห่งหน่ึงในราคา 13 บาท

  ในปี 2554 ธนาคารได้จ�าหน่ายตราสาร CDO จ�านวนหนึ่ง มีราคาทุน จ�านวน 1,266.20 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการ
ปรับมูลค่าด้วยจ�านวนเดียวกันให้แก่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งในราคา 1 บาท

  นอกจากนี้ ยังมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์อื่นซึ่งธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ซึ่งจ�าแนกเป็นกลุ่ม โดยแสดงในราคามูลค่า
ยุติธรรม ได้ดังนี้

อตุสาหกรรมการผลติ 1.00 1.00 1.00 1.00
การธนาคารและธรุกจิการเงนิ 232.05 174.04 232.05 174.04
สาธารณปูโภคและบรกิาร 1,131.16 1,340.55 1,131.16 1,340.55
อืน่ ๆ  18.48 16.05 18.48 16.05
  รวม 1,382.69 1,531.64 1,382.69 1,531.64

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หน่วย	:	ล้านบาท
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		 6.4.5	ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิจากเงินลงทุนที่แสดงในงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 
ประกอบด้วย

		 6.4.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 บริษัท มีราคาทุน จ�านวน 1.83 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อการด้อย
ค่าเต็มจ�านวน

ก�าไร (ขาดทนุ) ท่ีเกดิข้ึนจริงจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ

  ในหลกัทรพัย์เผือ่ขายช่ัวคราว 30.84 (1.54) 128.59 (0.13)

ก�าไรท่ีเกดิขึน้จรงิจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุทัว่ไปชัว่คราว 3.23 - 2.47 -

ก�าไร (ขาดทนุ) ท่ีเกดิข้ึนจริงจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ

  ในหลกัทรพัย์เผือ่ขายระยะยาว 3,652.21 (128.05) 273.45 (21.08)

ก�าไร (ขาดทนุ) ท่ีเกดิข้ึนจริงจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ

  ทัว่ไประยะยาว 91.09 (59.89) 22.75 (30.31)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทนุ  - (1,028.40) - (59.01)

ก�าไรจากการขายเงนิลงทนุในบริษัทร่วม (หมายเหต ุข้อ 6.5.1) - - 3,667.55 -

  รวม 3,777.37 (1,217.88) 4,094.81 (110.53)

ก�าไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 2,559.49  3,984.28

 งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 ก�าไร/	
ขาดทุน

	 ก�าไร/	
ขาดทุน	 กลับรายการ	 	 กลับรายการ

ก�าไร (ขาดทนุ) ท่ีเกดิข้ึนจริงจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ

  ในหลกัทรพัย์เผือ่ขายช่ัวคราว 30.84 (1.54) 128.59 (0.13)

ก�าไรท่ีเกดิขึน้จรงิจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุทัว่ไปชัว่คราว 3.23 - 2.47 -

ก�าไร (ขาดทนุ) ท่ีเกดิข้ึนจริงจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ

  ในหลกัทรพัย์เผือ่ขายระยะยาว 3,652.21 (128.05) 273.45 (21.08) 

ก�าไร (ขาดทนุ) ท่ีเกดิข้ึนจริงจากการจ�าหน่ายเงินลงทนุ

  ทัว่ไประยะยาว 91.09 (59.89) 22.75 (30.31)

กลบัรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทนุ - (1,027.91) - (24.61)

  รวม 3,777.37 (1,217.39) 427.26 (76.13)

ก�าไรสุทธจิากเงนิลงทนุ 2,559.98  351.13

 งบการเงินรวม

 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 ก�าไร/	
ขาดทุน

	 ก�าไร/	
ขาดทุน	 กลับรายการ	 	 กลับรายการ

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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6.5	เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิ

		 6.5.1	งบการเงินเฉพาะธนาคาร

บรษิทัย่อย

 บจก. กรงุไทยกฎหมาย ธุรกจิบริการด้านกฎหมาย หุน้สามญั 100.00 30.00 -

บจก. กรงุไทยธรุกิจบริการ ธุรกจิบริการ หุน้สามญั 100.00 140.00 5.12

บมจ. หลกัทรพัย์จดัการกองทนุ 

  กรงุไทย ธุรกจิหลกัทรัพย์ หุน้สามญั 100.00 210.90 16.50

บจก. กรงุไทย คอมพวิเตอร์ 

  เซอร์วิสเซส บริการงานด้านสารสนเทศ หุน้สามญั 100.00 1,300.00 50.70

บจก. กรงุไทยธรุกิจ ลีสซิง่ เช่าซือ้ หุน้สามญั 100.00 100.00 -

บจก. กรงุไทย ร่วมทนุ ธุรกจิลงทนุในบริษัทอ่ืน หุน้สามญั 100.00 1.00 -

บจก. กรงุไทย แอดไวซ์เซอร่ี ทีป่รึกษาและให้ค�าแนะน�า

   ด้านการเงนิ หุน้สามญั 100.00 40.00 -

  รวม    1,821.90 72.32

หกั ค่าเผือ่การด้อยค่า *    (34.89)

  รวม    1,787.01 72.32

บรษิทัร่วม

บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ** ประกนัชวีติ หุน้สามญั 0.00 0.00 -

บมจ. บตัรกรงุไทย  ธุรกจิบัตรเครดติ หุน้สามญั 49.45 1,994.60 51.00

บมจ. กรงุไทยพานชิประกันภัย ประกนัวนิาศภัย หุน้สามญั 20.00 431.68 37.40

บจก. กรงุไทย ไอบเีจ ลีสซิง่ เช่าซือ้ หุน้สามญั 49.00 87.38 32.83

บล. เคท ีซมีโิก้ ธุรกจิหลกัทรัพย์ หุน้สามญั 50.00 1,068.89 155.71

  รวม    3,582.55 276.94

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อยและบริษทัร่วมสทุธ ิ    5,369.56 349.26

ประเภท

หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท

 31 ธันวาคม 2556

 ร้อยละของ	
เงินลงทุน

 
เงินปันผล	 หลักทรัพย์	

(วิธีราคาทุน)
	 ที่ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

* ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี
** ธนาคารมีเงินลงทุนใน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�านวน 1 หุ้น
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	6.5.1	งบการเงินเฉพาะธนาคาร	(ต่อ)

		 เงินลงทุนบริษัทย่อย
  บรษิทั กรุงไทย ร่วมทุน จ�ากดั (KTBCH) ด�าเนินธุรกจิลงทนุในบรษิทัอ่ืน (Holding Company) ซึง่ธนาคารมอี�านาจควบคุม โดย

จดัตัง้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ซึ่งธนาคารถือหุ้น จ�านวน 49,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49 และบุคคล
ธรรมดา จ�านวน 51,000 หุน้ คดิเป็นร้อยละ 51 ของจ�านวนหุน้ทัง้หมดของบรษิทั โดยได้รบัอนญุาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ให้เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร

บรษิทัย่อย

บจก. กรงุไทยกฎหมาย ธุรกจิบริการด้านกฎหมาย หุน้สามญั 100.00 30.00 -

บจก. กรงุไทยธรุกิจบริการ ธุรกจิบริการ หุน้สามญั 100.00 140.00 9.39

บมจ. หลกัทรพัย์จัดการกองทนุ 

  กรงุไทย ธุรกจิหลกัทรัพย์ หุน้สามญั 100.00 210.90 4.00

บจก. กรงุไทย คอมพวิเตอร์ 

  เซอร์วิสเซส บริการงานด้านสารสนเทศ หุน้สามญั 100.00 1,300.00 -

บจก. กรงุไทยธรุกิจ ลสีซิง่  เช่าซือ้ หุน้สามญั 100.00 100.00 265.00

บจก. กรงุไทย ร่วมทนุ ธุรกจิลงทนุในบริษัทอ่ืน หุน้สามญั 49.00 0.49 -

บจก. เคทบี ีแอดไวซ์เซอร่ี ท่ีปรึกษาและให้ค�าแนะน�า

   ด้านการเงนิ หุน้สามญั 100.00 40.00 -

  รวม    1,821.39 278.39

หกั  ค่าเผือ่การด้อยค่า *    (34.40) -

  รวม    1,786.99 278.39
บรษิทัร่วม

บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ** ประกนัชวีติ หุน้สามญั 0.00 0.00 415.00

บมจ. บตัรกรงุไทย  ธุรกจิบัตรเครดติ หุน้สามญั 49.45 1,994.60 -

บมจ. กรงุไทยพานชิประกันภัย ประกนัวนิาศภัย หุน้สามญั  20.00 431.68 84.15

บจก. กรงุไทย ไอบเีจ ลีสซิง่ เช่าซือ้ หุน้สามญั 49.00 87.38 25.97

บล. เคท ีซมีโิก้ ธุรกจิหลกัทรัพย์ หุน้สามญั 50.00 918.89 61.26

  รวม    3,432.55 586.38

เงนิลงทนุในบรษัิทย่อยและบริษทัร่วมสทุธ ิ    5,219.54 864.77 

ประเภท

หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท

 31 ธันวาคม 2555

 ร้อยละของ	
เงินลงทุน

 
เงินปันผล	 หลักทรัพย์	

(วิธีราคาทุน)
	 ที่ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

* ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเกิดจากราคาทุนสูงกว่าราคาตามบัญชี
** ธนาคารมีเงินลงทุนใน บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�านวน 1 หุ้น
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  เหตท่ีุธนาคารต้องจัดตัง้บริษัท กรุงไทย ร่วมทุน จ�ากัด (KTBCH) โดยมวัีตถุประสงค์ให้ถือหุน้ในบรษิทัประกันภยัแทนธนาคารก็
เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตปิระกนัวนิาศภัย (ฉบับที ่2) พ.ศ.2551 และพระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2551 ท่ีได้ก�าหนด
โครงสร้างผูถ้อืหุน้บรษัิทประกนัภัยว่า บริษัทประกนัภัยจะต้องมี (1) บุคคลธรรมดาซ่ึงมสัีญชาติไทย และ/หรอื (2) นิติบคุคลท่ีจดทะเบยีน
ในประเทศไทย (ซ่ึงมผีูถ้อืหุน้เป็นบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทยถอืหุ้นโดยตรงหรอืโดยผ่านนติิบุคคลทกุทอดเกินร้อยละ 50 ของจ�านวนหุน้ทีม่ี
สิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด) ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 75 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทประกันภัยนั้น การที่ธนาคารมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจโดยมีกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (ซึ่งธนาคาร
พิจารณาว่ากองทุนฯ เป็นนิติบุคคล) ถือหุ้นร้อยละ 55.05 ดังนั้น ธนาคารไม่ใช่นิติบุคคลตาม พรบ.ดังกล่าว ถ้าธนาคารยังคงถือหุ้นใน
บรษิทัประกนัภยัอยูต่่อไปจะท�าให้โครงสร้างผู้ถอืหุน้ของบริษัทประกันชวิีตและประกันวินาศภยัไม่เป็นไปตามท่ี พรบ.ดังกล่าว ก�าหนดไว้

  เมือ่วนัที ่26 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ขายหุน้ บรษัิท กรุงไทยพานชิประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน) (KPI) ร้อยละ 25 และขายหุน้บรษิทั 
กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวิีต จ�ากดั (มหาชน) (KTAL) เกอืบทัง้หมด ให้กบับรษิทั กรงุไทย ร่วมทนุ จ�ากดั เป็นจ�านวนเงนิ 4,800.74 ล้านบาท 
มีก�าไรจากการขายเป็นเงิน 3,667.55 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.25.7) ปัจจุบันธนาคารยังคงถือหุ้นใน KPI ร้อยละ 20 และถือหุ้น 
ใน KTAL จ�านวน 1 หุ้น ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้การบริหารจัดการ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) ตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่มของ ธปท. และการสนับสนุนจาก
ธนาคาร ยังคงเป็นเช่นเดิมทุกประการ

  เมือ่วันที ่11 มนีาคม 2556 ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบธรุกจิการประกนัภยั (คปภ.) แจ้งว่าส�านกังาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความพระราชบัญญัติดังกล่าวว่า การถือหุ้นของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในธนาคาร
เป็นการถือหุ้นโดยบุคคลที่มีสัญชาติไทย เป็นผลให้ธนาคารถือหุ้นในบริษัทประกันภัยได้ ต่อมาเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ธนาคาร
ได้มีหนังสือไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินใหม่ 
โดยธนาคารจะต้องซ้ือหุ้น KTBCH จากผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราร้อยละ 51 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด และด�าเนินการซื้อหุ้น KPI และ KTAL 
คืนจาก KTBCH และขอถอน KTBCH ออกจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร ซึ่งได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ธนาคารได้ด�าเนินการตามที่ได้ขออนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยไว้ โดยซื้อหุ้น KTBCH ในราคา
ทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว ท�าให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นใน KTBCH ร้อยละ 100 ส�าหรับการด�าเนินการซื้อหุ้น KPI และ KTAL คืนจาก KTBCH 
อยู่ระหว่างการพิจารณาด�าเนินการ

		 เงินลงทุนบริษัทร่วม
  ในปี 2556 ธนาคารได้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด จ�านวน 18.18 ล้านหุ้น เป็นเงิน 150 ล้านบาท

บรษิทัร่วม
บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ประกนัชวีติ หุน้สามญั 50.00 593.57 4,625.71
บมจ. บตัรกรงุไทย  ธุรกจิบัตรเครดติ หุน้สามญั 49.45 1,994.60 3,030.57
บมจ. กรงุไทยพานชิประกันภัย ประกนัวนิาศภัย หุน้สามญั 45.00 971.30 1,902.09
บจก. กรงุไทย ไอบเีจ ลีสซิง่ เช่าซือ้ หุน้สามญั 49.00 87.38 455.55
บล. เคท ีซมีโิก้  ธุรกจิหลกัทรัพย์ หุน้สามญั 50.00 1,068.89 1,196.06
รวมเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมสทุธิ    4,715.74 11,209.98

ประเภท

หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท

 31 ธันวาคม 2556

 ร้อยละของ
	 เงินลงทุน

 
เงินลงทุน

	 หลักทรัพย์
	 (วิธีราคาทุน)

 
(วิธีส่วนได้เสีย)

	 ที่ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท
		 6.5.2	งบการเงินรวม
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บจก. กรงุไทย ไอบเีจ ลีสซิง่ 6,892.14 5,962.44 929.70 5,922.85 5,055.34 867.51
บล. เคท ีซมีโิก้ 6,484.80 4,092.68 2,392.12 7,392.65 5,288.45 2,104.20
บมจ. กรงุไทยพานชิประกันภัย 9,560.90 5,334.04 4,226.86 11,471.46 7,248.32 4,223.14
บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ 96,747.90 87,496.47 9,251.43 74,501.94 65,473.63 9,028.31
บมจ. บตัรกรงุไทย 51,904.83 45,776.34 6,128.49 49,137.94 43,946.81 5,191.13
   171,590.57 148,661.97 22,928.60 148,426.84 127,012.55 21,414.29

ชื่อบริษัท

งบการเงินรวม

		 6.5.2	งบการเงินรวม	(ต่อ)

		 6.5.3	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม

  ในงบการเงนิรวม เงนิลงทนุบริษัทร่วมบนัทกึตามวธิส่ีวนได้เสยีได้ใช้ข้อมลูจากงบการเงนิของบรษิทัร่วมทีย่งัไม่ได้ตรวจสอบหรอื
สอบทานโดยผู้สอบบัญชี

 31 ธันวาคม 2556

 “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 
สินทรัพย์รวม

 
หนี้สินรวม

	 ส่วนของ
	 	 	 ผู้ถือหุ้น

 31 ธันวาคม 2555

 “ตรวจสอบแล้ว”

 
สินทรัพย์รวม

 
หนี้สินรวม

	 ส่วนของ
	 	 	 ผู้ถือหุ้น

บรษิทัร่วม
บมจ. กรงุไทย-แอกซ่า ประกนัชวีติ ประกนัชวีติ หุน้สามญั 50.00 593.57 4,511.62
บมจ. บตัรกรงุไทย ธุรกจิบัตรเครดติ หุน้สามญั 49.45 1,994.60 2,566.83
บมจ. กรงุไทยพานชิประกันภัย ประกนัวนิาศภัย หุน้สามญั 45.00 971.30 1,899.82
บจก. กรงุไทย ไอบเีจ ลีสซิง่ เช่าซือ้ หุน้สามญั 49.00 87.38 424.01
บล. เคท ีซมีโิก้ ธุรกจิหลกัทรัพย์ หุน้สามญั 50.00 918.89 1,051.52
รวมเงนิลงทนุในบริษัทร่วมสทุธิ    4,565.74 10,453.80

ประเภท

หลักทรัพย์

ที่ลงทุน

ประเภทธุรกิจชื่อบริษัท

 31 ธันวาคม 2555

 ร้อยละของ
	 เงินลงทุน

 
เงินลงทุน

	 หลักทรัพย์
	 (วิธีราคาทุน)

 
(วิธีส่วนได้เสีย)

	 ที่ลงทุน

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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 เงินเบิกเกินบัญชี  152,640.55  135,763.31  152,640.55  135,763.31

 เงินให้กู้ยืม  1,104,846.15  964,190.09  1,151,116.26  993,948.18

 ตั๋วเงิน  398,217.40  395,871.31  410,409.06  406,522.04

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ  51,902.47  29,603.80  232.63  433.84

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน  9,470.50  7,184.05  -  -

 อื่นๆ   1,657.11  2,365.46  1,280.73  2,239.10

 หัก รายได้รอตัดบัญชี  (7,643.92)  (4,880.74)  (175.33)  (220.58)

   รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี  1,711,090.26  1,530,097.28  1,715,503.90  1,538,685.89

 บวก  ดอกเบี้ยค้างรับ  4,647.13  5,555.69  4,775.67  5,572.98

   รวมเงนิให้สินเชือ่สุทธจิากรายได้รอตดับญัชี

       บวกดอกเบีย้ค้างรบั 1,715,737.39  1,535,652.97  1,720,279.57  1,544,258.87

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  1. เงินส�ารองขั้นต�่าตามเกณฑ์ ธปท.

    รายสินเชื่อ  (40,959.49)  (43,155.77)  (40,250.05)  (42,911.99)

  2. เงินส�ารองส่วนเกิน  (20,717.14)  (11,982.47)  (20,597.03)  (11,880.26)

 หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  (130.22)  (49.86)  (130.22)  (49.86)

   รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิ  1,653,930.54  1,480,464.87  1,659,302.27  1,489,416.76

 บจก. กรุงไทย ไอบีเจ ลีสซิ่ง  542.39  129.19  477.74  134.59

 บล. เคที ซีมิโก้  2,054.20  324.97  1,774.49  203.24

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย  2,773.57  406.61  2,071.20  370.35

 บมจ. กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต  42,032.58  4,343.86  31,138.81  2,648.03

 บมจ. บัตรกรุงไทย  13,867.78  1,282.63  12,622.23  255.00

  61,270.52  6,487.26  48,084.47  3,611.21

	 	 6.5.3	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทร่วม	(ต่อ)

6.6	เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ

 6.6.1	จ�าแนกตามประเภทสินเชื่อ

      งบการเงินรวม

  
ชื่อบริษัท

  31 ธันวาคม 2556    31 ธันวาคม 2555 

    “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”    “ตรวจสอบแล้ว”

   รายได้รวม	 	 ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ	 	 รายได้รวม	 	 ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะธนาคาร

   31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555 31 ธนัวาคม 2556  31 ธนัวาคม 2555

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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งบการเงินรวม

 เงินบาท  1,593,013.61  89.25  1,593,102.86  1,432,277.31  42.45  1,432,319.76
 เงินดอลลาร์สหรัฐ  103,627.78  20,431.16  124,058.94  79,258.17  20,848.60  100,106.77
 เงินสกุลอื่นๆ  1,502.48  69.90  1,572.38  2,480.10  71.39  2,551.49
  รวม  1,698,143.87  20,590.31  1,718,734.18  1,514,015.58  20,962.44  1,534,978.02
 หัก รายได้รอตัดบัญชี    (7,643.92)    (4,880.74)
  รวมเงนิให้สนิเชือ่สทุธจิาก   
   รายได้รอตัดบัญชี    1,711,090.26    1,530,097.28

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินให้กู้ยืมอื่นๆ จ�านวน 1,280.73 ล้านบาท และ 2,239.10 ล้านบาท ได้รวมหนี้
ที่เกิดจากการจ่ายช�าระหนี้แทนลูกค้ารายที่ผิดนัดตามสัญญา ซึ่งธนาคารเป็นผู้รับรองหรือค�้าประกัน จ�านวน 1,220.20 ล้านบาท และ 
2,176.39 ล้านบาทตามล�าดับไว้ด้วย

	 6.6.2	จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้

31 ธันวาคม 2556

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

 เงินบาท  1,589,958.66  89.25  1,590,047.91  1,436,205.76  42.45  1,436,248.21
 เงินดอลลาร์สหรัฐ  103,627.78  20,431.16  124,058.94  79,258.17  20,848.60  100,106.77
 เงินสกุลอื่นๆ  1,502.48  69.90  1,572.38  2,480.10  71.39  2,551.49
  รวม  1,695,088.92  20,590.31  1,715,679.23  1,517,944.03  20,962.44  1,538,906.47
 หัก รายได้รอตัดบัญชี    (175.33)    (220.58)
  รวมเงนิให้สนิเชือ่สทุธจิาก   
   รายได้รอตัดบัญชี    1,715,503.90    1,538,685.89 
  

31 ธันวาคม 2556

ในประเทศ ในประเทศต่างประเทศ ต่างประเทศรวม รวม

31 ธันวาคม 2555

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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 การเกษตรและเหมืองแร่  36,710.94  416.30  120.30  190.96  911.07  38,349.57

 อุตสาหกรรมการผลิต 

  และการพาณิชย ์ 472,745.80  31,321.07  6,454.98  5,386.57  12,671.14 528,579.56

 ธรุกจิอสงัหาริมทรัพย์ 

  และการก่อสร้าง  113,114.74  5,704.20  385.44  1,272.12  10,949.37 131,425.87 

 การสาธารณูปโภคและบริการ  339,979.59  13,051.91  970.79  1,683.73  6,984.62  362,670.64

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  270,382.58  4,212.59  1,120.14  1,218.71  2,540.50  279,474.52

 อื่นๆ  368,394.65  6,018.41  1,470.14  1,402.65  948.17  378,234.02

   รวม  1,601,328.30  60,724.48  10,521.79  11,154.74  35,004.87  1,718,734.18

 หัก  รายได้รอตัดบัญชี       (7,643.92)

  รวมเงนิให้สนิเชือ่สทุธจิาก      

   รายได้รอตัดบัญชี       1,711,090.26 

     

 การเกษตรและเหมืองแร่  31,770.89  534.26  185.28  278.84  851.59  33,620.86

 อุตสาหกรรมการผลิต 

  และการพาณิชย์  403,110.26  31,775.02  2,054.08  7,842.59  15,592.95 460,374.90 

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

  และการก่อสร้าง 101,291.11  3,808.38  903.30  2,545.03  10,821.81  119,369.63  

 การสาธารณูปโภคและบริการ 352,412.92  8,317.87  2,520.86  3,382.22  6,762.18  373,396.05

 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  214,628.30  2,601.72  663.49  735.24  2,497.67  221,126.42

 อื่นๆ  322,584.80  2,574.49  650.01  525.93  754.93  327,090.16

   รวม  1,425,798.28  49,611.74  6,977.02  15,309.85  37,281.13  1,534,978.02

 หัก  รายได้รอตัดบัญชี       (4,880.74)

  รวมเงนิให้สนิเชือ่สทุธจิาก      

   รายได้รอตัดบัญชี      1,530,097.28  

      

	 6.6.3	จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ปกติ

ปกติ

สงสัย

สงสัย

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

รวม

รวม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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 การเกษตรและเหมืองแร่  30,969.36  530.41  185.28  278.83  851.59  32,815.47
 อุตสาหกรรมการผลิต
  และการพาณิชย์ 396,548.82  31,745.13  2,052.43  7,826.56  15,583.27  453,756.21
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  และการก่อสร้าง  100,955.02  3,780.43  897.66  2,543.61  10,815.46  118,992.18
 การสาธารณูปโภคและบริการ 345,203.99  8,279.23  2,511.11  3,379.80  6,762.18  366,136.31
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  214,628.30  2,601.72  663.49  735.24  2,497.67  221,126.42
 อื่นๆ  342,792.35  1,700.52  485.62  499.94  601.45  346,079.88
   รวม  1,431,097.84  48,637.44  6,795.59  15,263.98  37,111.62  1,538,906.47
 หัก รายได้รอตัดบัญชี       (220.58)
  รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจาก      
   รายได้รอตัดบัญชี       1,538,685.89 
     

 การเกษตรและเหมืองแร่  35,512.39  395.23  100.53  184.18  911.07  37,103.40
 อุตสาหกรรมการผลิต
  และการพาณิชย ์ 462,193.94  31,057.90  6,364.86  5,367.79  12,662.88  517,647.37
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
  และการก่อสร้าง  109,929.75  5,575.08  316.33  1,237.20  10,945.25  128,003.61
 การสาธารณูปโภคและบริการ 329,634.63  12,863.56  908.50  1,680.23  6,984.62  352,071.54
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  270,382.58  4,212.59  1,120.14  1,218.71  2,540.50  279,474.52
 อื่นๆ  395,793.55  3,100.76  899.40  1,020.20  564.88  401,378.79
   รวม  1,603,446.84  57,205.12  9,709.76  10,708.31  34,609.20  1,715,679.23
 หัก รายได้รอตัดบัญชี       (175.33)
  รวมเงนิให้สนิเชือ่สทุธิจาก      
   รายได้รอตัดบัญชี       1,715,503.90 
      

	 	 6.6.3	จ�าแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น	(ต่อ)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

ปกติ

ปกติ

สงสัย

สงสัย

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

สงสัยจะสูญ

สงสัยจะสูญ

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

ต�่ากว่า
มาตรฐาน

รวม

รวม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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 * ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีในหมายเหตุ ข้อ 6.6.1
 1 ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือ
มลูหนีห้ลงัหกัมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรอืมลูค่าปัจจบัุนของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการ
จ�าหน่ายหลักประกัน

	 	 6.6.4	จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

เงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	1

ยอดสุทธิที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	1 

อัตราที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	(%)

อัตราที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	(%)

ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

	 1.	เงินส�ารองขั้นต่�าตามเกณฑ์	ธปท.
  จัดชั้นปกติ  1,598,588.83  735,043.05  1  8,425.05
  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  60,408.87  34,256.19  2  8,298.61
  จัดชั้นต่�ากว่ามาตรฐาน  10,383.59  6,418.79  100  6,631.83
  จัดชั้นสงสัย  11,095.86  3,888.01  100  3,937.03
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ  35,260.24  8,801.45  100  13,666.97
	 2.	เงินส�ารองส่วนเกิน	    20,717.14
   รวม *  1,715,737.39  788,407.49   61,676.63

	 1.	เงินส�ารองขั้นต่�าตามเกณฑ์	ธปท.
  จัดชั้นปกติ  1,426,162.60  659,079.97  1  11,167.84
  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  49,622.35  31,052.87  2  4,606.68
  จัดชั้นต่�ากว่ามาตรฐาน  6,938.44  3,256.74  100  3,646.69
  จัดชั้นสงสัย  15,469.72  5,463.95  100  7,022.66
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ  37,459.86  12,256.75  100  16,711.90
	 2.	เงินส�ารองส่วนเกิน	    11,982.47
   รวม *  1,535,652.97  711,110.28   55,138.24

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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 * ยอดรวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชีในหมายเหตุ ข้อ 6.6.1
 1 ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกัน หรือ
มลูหน้ีหลงัหกัมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รับจากลกูหนี ้หรอืมลูค่าปัจจบัุนของกระแสเงนิสดทีค่าดว่าจะได้รบัจากการ
จ�าหน่ายหลักประกัน

	 	 6.6.4	จ�าแนกตามประเภทการจัดชั้น	(ต่อ)

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

เงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

เงินให้สินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับ

ยอดสุทธิที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	1

ยอดสุทธิที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	1

อัตราที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	(%)

อัตราที่ใช้

ในการตั้งค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ	(%)

ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญ

	 1.	เงินส�ารองขั้นต่�าตามเกณฑ์	ธปท.
  จัดชั้นปกติ  1,607,545.13  790,510.12  1  8,392.84
  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  57,426.52  33,877.30  2  8,291.03
  จัดชั้นต่�ากว่ามาตรฐาน  9,709.84  6,246.84  100  6,459.87
  จัดชั้นสงสัย  10,730.87  3,775.39  100  3,824.42
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ  34,867.21  8,412.81  100  13,281.89
	 2.	เงินส�ารองส่วนเกิน	    20,597.03
   รวม *  1,720,279.57  842,822.46   60,847.08

	 1.	เงินส�ารองขั้นต่�าตามเกณฑ์	ธปท.
  จัดชั้นปกติ  1,435,917.66  695,398.10  1  11,123.65
  จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ  48,818.59  30,836.72  2  4,602.35
  จัดชั้นต่�ากว่ามาตรฐาน  6,795.38  3,214.54  100  3,604.49
  จัดชั้นสงสัย  15,430.99  5,443.98  100  7,002.69
  จัดชั้นสงสัยจะสูญ  37,296.25  12,123.65  100  16,578.81
	 2.	เงินส�ารองส่วนเกิน	    11,880.26
   รวม *  1,544,258.87  747,016.99   54,792.25

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 	 	 6.6.5	 สินเชื่อด้อยคุณภาพ	(Non	-	performing	loans)
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารและบริษทัย่อยมเีงนิให้สินเชือ่ด้อยคุณภาพตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ประกอบด้วย สินเชื่อจัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญ โดยรวมเงินให้สินเชื่อที่เป็นรายการระหว่างธนาคารและ 
ตลาดเงิน แต่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ

   ส�าหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้ตดัหนีส้ญูส�าหรบัลกูหนีด้้อยคณุภาพโดยมเีงนิต้นและดอกเบ้ีย 
ค้างรับ รวมจ�านวน 6,809.64 ล้านบาท และ 4,758.64 ล้านบาท ตามล�าดับ

   6.6.6	 เงินให้สินเชื่อแก่สถาบันการเงินที่ถูกทางการสั่งให้เลิกกิจการ
   ในงวด 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้พิจารณาตัดหนี้สูญทางบัญชีลูกหนี้ 3 ราย ซึ่งเป็นเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับแก่
สถาบันการเงนิท่ีมปัีญหาเกีย่วกบัฐานะการเงนิและผลการด�าเนินงาน โดยทางการได้สัง่ปิดกจิการซึง่จดัเป็นสนิเช่ือด้อยคณุภาพ จ�านวน 
42.63 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน 0.07 ล้านบาท รวมจ�านวน 42.70 ล้านบาท ซึ่งธนาคารได้กันเงินส�ารองหนี้สูญไว้แล้ว

	 	 	 6.6.7	 เงินให้สินเชื่อแก่บริษัทที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการ
เงินและผลการด�าเนินงาน ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน จ�านวน 7 ราย และ 9 ราย  
ยอดหนี้ จ�านวน 1,150.26 ล้านบาท และ 1,513.89 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน 0.14 ล้านบาท และ 0.20 ล้านบาท  
รวมจ�านวน 1,150.40 ล้านบาท และ 1,514.09 ล้านบาท ซึง่ได้กนัค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญตามเกณฑ์การจดัชัน้หนีท้ีธ่นาคารแห่งประเทศไทย
ก�าหนด เป็นจ�านวนเงิน 830.44 ล้านบาท และ 940.84 ล้านบาท ตามล�าดับ

	 	 	 6.6.8	 การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
   การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารท�าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ 
จ�านวน 7,040 ราย และ 7,719 ราย เป็นจ�านวนหนีต้ามบญัชก่ีอนปรบัโครงสร้างหนี ้จ�านวน 30,661.41 ล้านบาท และ 35,704.22 ล้านบาท  
ได้รับช�าระดอกเบี้ยและเงินต้น จ�านวน 5,221.10 ล้านบาท และ 8,124.66 ล้านบาท ให้กู้เพิ่ม จ�านวน 2,309.04 ล้านบาท และ 2,957.51 
ล้านบาท และหนี้สูญจากการปรับโครงสร้างหนี้ จ�านวน 324.48 ล้านบาท และ 481.94 ล้านบาท ตามล�าดับ

 เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพก่อนหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  56,458.09  59,515.91  55,026.31  59,170.52
 คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อรวม  2.65  3.21  2.58  3.18
 เงนิให้สนิเชือ่ด้อยคณุภาพหลงัหกัค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  32,222.25  32,134.66  31,460.13  31,984.53
 คิดเป็นร้อยละของเงินให้สินเชื่อสุทธิ  1.53  1.76  1.49  1.74

    งบการเงินรวม     งบการเงินเฉพาะธนาคาร

   31	ธันวาคม	2556	 	 31	ธันวาคม	2555	 31	ธันวาคม	2556		 31	ธันวาคม	2555

หน่วย	:	ล้านบาท
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   รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้ 

   ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ธนาคารมียอดคงค้างตามบญัชขีองลูกหนีท้ีไ่ด้ปรบัโครงสร้างหนีแ้ล้ว จ�านวน  23,898 ราย เป็นเงนิ 
80,513.22 ล้านบาท ซึ่งจ�านวนคงค้างดังกล่าวมียอดท่ีอยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขใหม่ จ�านวน 532 ราย  
เป็นเงิน 6,458.77 ล้านบาท
   งบการเงนิรวม	ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมกีารปรับโครงสร้างหนี ้จ�านวน 7,086 ราย เป็นจ�านวนหนีต้ามบญัชก่ีอน
ปรบัโครงสร้างหนี้ เป็นจ�านวนเงิน 31,208.33 ล้านบาท
   รายละเอียดลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้

   ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ธนาคารมียอดคงค้างตามบญัชขีองลูกหนีท้ีไ่ด้ปรบัโครงสร้างหนีแ้ล้ว จ�านวน  22,773 ราย เป็นเงนิ  
79,405.74 ล้านบาท ซึ่งจ�านวนคงค้างดังกล่าวมียอดท่ีอยู่ในระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตามเง่ือนไขใหม่ จ�านวน 502 ราย  
เป็นเงิน 5,436.41 ล้านบาท
   งบการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมกีารปรับโครงสร้างหนี ้จ�านวน 7,758 ราย เป็นจ�านวนหนีต้ามบญัชก่ีอน
ปรบัโครงสร้างหนี้ เป็นจ�านวนเงิน 35,793.22 ล้านบาท

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

จ�านวนราย

จ�านวนราย

จ�านวนหนี้ตาม

บัญชีก่อนปรับ

โครงสร้างหนี้

จ�านวนหนี้ตาม

บัญชีก่อนปรับ

โครงสร้างหนี้

ชนิดของสินทรัพย์

ที่รับโอน

ชนิดของสินทรัพย์

ที่รับโอน

มูลค่า

ยุติธรรม

มูลค่า

ยุติธรรม

 การโอนสินทรัพย์  20  3,080.46   2,897.69

 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้  1,021  15,003.30
 การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ  5,999  12,577.65
    7,040  30,661.41 

 การโอนสินทรัพย์  39  783.02   783.02

 การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการช�าระหนี้  1,571  15,884.55
 การปรับโครงสร้างหนี้ในหลายลักษณะ  6,109  19,036.65
    7,719  35,704.22

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

วิธีการปรับโครงสร้างหนี้

ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง

ที่ดินพร้อม
สิ่งปลูกสร้าง

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 	 	 6.6.9	ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน	(รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

จ�านวนเงินที่ถึงก�าหนดช�าระจ่ายตามสัญญา

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2555

ไม่เกิน
1	ปี

ไม่เกิน
1	ปี

ไม่เกิน
1	ปี

ไม่เกิน
1	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า
1-	5	ปี

มากกว่า
5	ปี

มากกว่า
5	ปี

รวม

รวม

รวม

รวม

มากกว่า
5	ปี

มากกว่า
5	ปี

 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
  สัญญาเช่า  19,177.20  39,537.20  2,658.57  61,372.97  10,661.32  23,983.84  2,142.69  36,787.85
 หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้     (7,526.31)     (4,774.44)
 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต่�า
  ท่ีลูกหน้ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่า     53,846.66     32,013.41
 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ     (460.02)     (239.95) 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ     53,386.64     31,773.46

 ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตาม
  สัญญาเช่า  62.36  170.27  -  232.63  81.16  352.68  -  433.84
 หัก รายได้ทางการเงินรอการรับรู้     (37.88)     (82.40)
 มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต�่า
  ที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า     194.75     351.44
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     (3.29)     (3.57)
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า - สุทธิ     191.46     347.87

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 	 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น จ�านวน 61,676.63 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย จ�านวน 829.55 ล้านบาท 
  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายเดือนๆ ละ 500 ล้านบาท รวมจ�านวน 
6,000 ล้านบาท และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มอีก จ�านวน 5,600 ล้านบาท รวมจ�านวน 11,600 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัย

จะสูญ

ส�ารองส่วนที่
เกินเกณฑ์
ธปท.

รวม

 ยอดต้นงวด  11,123.65  4,602.35  3,604.49  7,002.69  16,578.81  11,880.26  54,792.25
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ตั้งเพิ่ม (ลดลง)   (2,365.09)  3,688.28  2,855.38  (3,178.27)   1,882.93   8,716.77  11,600.00
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโอนไปค่าเผื่อ
  การปรับมูลค่าจาก
  การปรับโครงสร้างหนี้  -  -  -  -      (80.36)  -       (80.36)
 หนี้สูญได้รับคืน  -  -  -  -    1,669.69  -    1,669.69
 หนี้สูญตัดบัญชี  -  -  -  -    (6,809.64)  -   (6,809.64)
 อื่นๆ     (365.72)       0.40  -  -      40.46  -      (324.86)
 ยอดปลายงวด    8,392.84  8,291.03  6,459.87  3,824.42  13,281.89  20,597.03  60,847.08

	 6.7	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 	 งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น จ�านวน 55,138.24 ล้านบาท ซึ่งรวมค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญของบริษัทย่อย จ�านวน 345.99 ล้านบาท 
  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นรายเดือนๆ ละ 500 ล้านบาท รวมจ�านวน 
6,000 ล้านบาท และได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มอีก จ�านวน 9,000 ล้านบาท รวมจ�านวน 15,000 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

ปกติ กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

ต�่ากว่า
มาตรฐาน สงสัย สงสัย

จะสูญ

ส�ารองส่วนที่
เกินเกณฑ์
ธปท.

รวม

 ยอดต้นงวด   9,516.94  3,003.49     2,154.01   11,125.24  15,413.70  2,725.44  43,938.82
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  ตั้งเพิ่ม (ลดลง)    2,061.43  1,629.00  1,450.48  (4,122.55)  4,826.82  9,154.82  15,000.00
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
  โอนมา (โอนไป) ค่าเผื่อ
  การปรับมูลค่าจากการปรับ
  โครงสร้างหนี้      (3.77)  -  -  -    6.12  -        2.35
 หนี้สูญได้รับคืน  -  -  -  -    1,807.25  -    1,807.25
 หนี้สูญตัดบัญชี  -  -  -  -    (4,758.64)  -    (4,758.64)
 อื่นๆ      (450.95)     (30.14)  -  -     220.84  -     (260.25)
 ยอดคงเหลือ     11,123.65  4,602.35  3,604.49  7,002.69  17,516.09  11,880.26  55,729.53
 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่โอนไป  
  บสท. สุทธิ  -  -  -  -  7.85  -       7.85
 ค่าเผื่อประมาณการหนี้สินส�าหรับ
  ผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึนจากลูกหน้ี
  ที่โอนไป บสท.  -  -  -  -  (945.13)  -     (945.13)
 ยอดปลายงวด  11,123.65  4,602.35  3,604.49  7,002.69  16,578.81  11,880.26  54,792.25

	 6.7	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(ต่อ)

หน่วย	:	ล้านบาท
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  ธนาคารจะโอนค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไปเป็นค่าเผ่ือการปรบัมลูค่าจากการปรบัโครงสร้างหนีส้�าหรบัลกูหนีท้ีไ่ด้ปรบัปรงุโครงสร้าง
หนี้และโอนกลับเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับลูกหนี้ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ไม่ได้
  ธนาคารไม่ได้ตัดจ�าหน่ายค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายได้เมื่อได้รับช�าระ โดยโอนกลับเป็นค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ เนื่องจากหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้มีโอกาสกลับเป็นหนี้ด้อยคุณภาพอีก

	 6.8	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

	 6.9	ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ

 ยอดต้นงวด  49.86  52.21
 โอนมาจาก (โอนไป) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  80.36  (2.35)
 ยอดปลายงวด  130.22  49.86

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะธนาคาร

  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจ�าหน่าย ยอด

ปลายงวด
ยอด

ปลายงวดจ�าหน่าย

 ทรัพย์สินที่ได้จากการช�าระหนี้
  อสังหาริมทรัพย์
  -  ประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
    ภายนอก  22,749.02  3,775.37  6,034.01  20,490.38  30,279.89  1,186.64  8,717.51  22,749.02
  -  ประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
    ภายใน  11,636.43  2,286.17  3,619.20  10,303.40  13,956.35  1,609.74  3,929.66  11,636.43
  สังหาริมทรัพย์  160.14  736.62  486.73  410.03  135.97  140.14  115.97  160.14
  รวม   34,545.59  6,798.16  10,139.94  31,203.81  44,372.21  2,936.52  12,763.14  34,545.59
 อื่นๆ (สาขาธนาคารที่ปิดท�าการ)  84.39  6.35  19.22  71.52  129.72  0.40  45.73  84.39
 ทรัพย์สินรอการขายระหว่างด�าเนินการ  2,454.85  214.13  2,455.99  212.99  2,112.90  2,704.57  2,362.62  2,454.85
  รวม   37,084.83  7,018.64  12,615.15  31,488.32  46,614.83  5,641.49  15,171.49  37,084.83
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า  (1,148.00)  -  (320.70)  (827.30)  (3,795.82)  -  (2,647.82)  (1,148.00)
 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  35,936.83  7,018.64  12,294.45  30,661.02  42,819.01  5,641.49  12,523.67  35,936.83

ประเภททรัพย์สินรอการขาย

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.9	ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ	(ต่อ)

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายลดลง จ�านวน 343.54 ล้านบาท และ 
2,643.39 ล้านบาท [ได้รวมรายการโอนไป ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จ�านวน 1,556.05 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.10)] ตามล�าดับ ทั้งนี้
ทรัพย์สินรอการขายที่ตั้งอยู่ในเขตประสบอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ธนาคารได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ผ่อนผันให้
ใช้ราคาประเมินเดิมได้อีกไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ครบก�าหนดที่ต้องประเมินราคาใหม่ ตามประกาศ ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.1564/2554 
ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจมาตรการการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ทรัพย์สินรอการขายที่ได้จากการช�าระหนี้ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่จ�าหน่าย จ�านวน 
9,653.21 ล้านบาท และ 12,647.17 ล้านบาท [ได้รวมรายการที่โอนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์แก่ธนาคาร จ�านวน 3,289.99 ล้านบาท 
(หมายเหตุ ข้อ 6.10)] ตามล�าดับ
  ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมกี�าไรจากการจ�าหน่ายทรพัย์สินรอการขาย จ�านวน 1,028.31 ล้านบาท 
และ 949.45 ล้านบาท ตามล�าดับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 406.68 ล้านบาท และ 620.68 ล้านบาท ตามล�าดับ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจ�าหน่าย ยอด

ปลายงวด
ยอด

ปลายงวดจ�าหน่าย

 ทรัพย์สินท่ีได้จากการช�าระหน้ี
  อสังหาริมทรัพย์
  -  ประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
      ภายนอก  22,749.02  3,775.37  6,034.01  20,490.38  30,279.89  1,186.64  8,717.51  22,749.02
  -  ประเมินราคาโดยผู้ประเมิน
      ภายใน  11,636.43  2,286.17  3,619.20  10,303.40  13,956.35  1,609.74  3,929.66  11,636.43
  สังหาริมทรัพย์  110.60    -    -    110.60  110.60  -   -  110.60
  รวม   34,496.05  6,061.54  9,653.21  30,904.38  44,346.84  2,796.38  12,647.17  34,496.05
 อ่ืนๆ (สาขาธนาคารท่ีปิดท�าการ)  84.39  6.35  19.22  71.52  129.72  0.40  45.73  84.39
 ทรัพย์สินรอการขายระหว่างด�าเนินการ  2,454.85  214.13  2,455.99  212.99  2,112.90  2,704.57  2,362.62  2,454.85
  รวม   37,035.29  6,282.02  12,128.42  31,188.89  46,589.46  5,501.35  15,055.52  37,035.29
 หัก ค่าเผ่ือการด้อยค่า  (1,145.83)  -    (343.54)  (802.29)  (3,789.22)  -  (2,643.39) (1,145.83)
 ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ  35,889.46  6,282.02  11,784.88  30,386.60  42,800.24  5,501.35  12,412.13  35,889.46

ประเภททรัพย์สินรอการขาย

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ยอด

ต้นงวด

 ที่ดิน
  ราคาทุนเดิม  9,151.93  5.09  6.00  9,151.02  -  -  -  -  1,619.83    7,531.19
  ส่วนทีต่รีาคาเพ่ิม  7,952.23  -  1.87  7,950.36  -  -  -  -  -  7,950.36 
  (ปี 2554) 
  ส่วนที่ตีราคา
  ลดลง  (15.81)  -  -     (15.81)  -  -  -  -  -      (15.81)
  (ปี 2554)          
 อาคาร  10,026.41  118.49  45.50  10,099.40  6,498.88  135.18  21.13  6,612.93  -    3,486.47
 อุปกรณ์  20,327.12  3,184.53  1,090.28  22,421.37  13,211.86  2,202.44  763.74  14,650.56  -    7,770.81
 อื่นๆ  13.68  64.37  2.25  75.80  -  -  -  -  -      75.80
  รวม  47,455.56  3,372.48  1,145.90  49,682.14  19,710.74  2,337.62  784.87  21,263.49  1,619.83  26,798.82

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อม

ราคาจ�าหน่าย จ�าหน่ายยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อ
การ

ด้อยค่า

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

	 6.10	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดังนี้

ยอด

ต้นงวด

 ที่ดิน
  ราคาทุนเดิม  5,870.73  3,287.72  6.52  9,151.93  -  -  -  -  1,619.83    7,532.10
  ส่วนทีต่รีาคาเพิม่  7,949.61  2.62  -  7,952.23  -  -  -  -  -   7,952.23
  (ปี 2554) 
  ส่วนที่ตีราคา
  ลดลง   (15.81)  -  -      (15.81)  -  -  -  -  -    (15.81)
  (ปี 2554)         
 อาคาร  10,041.31  32.59  47.49  10,026.41  6,286.36 269.25  56.73  6,498.88  -    3,527.53
 อุปกรณ์  18,526.50  2,934.22  1,133.60  20,327.12  11,735.38  2,192.85  716.37  13,211.86  -     7,115.26
 อื่นๆ  37.18  -  23.50  13.68  -  -  -  -  -      13.68
   รวม  42,409.52  6,257.15  1,211.11  47,455.56  18,021.74  2,462.10  773.10  19,710.74  1,619.83  26,124.99

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อม

ราคาจ�าหน่าย จ�าหน่ายยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อ
การ

ด้อยค่า

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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 ที่ดิน
  ราคาทุนเดิม  6,087.67  3,287.72  6.52  9,368.87  -  -  -  -  1,619.83    7,749.04
  ส่วนท่ีตรีาคาเพ่ิม 7,949.61  2.62  -  7,952.23  -  -  -  -  -   7,952.23  
  (ปี 2554) 
  ส่วนที่ตีราคา
  ลดลง      (15.81)  -  -  (15.81)  -  -  -  -  -     (15.81)
  (ปี 2554)          
 อาคาร  9,575.60  22.59  2.54  9,595.65  6,051.50  225.99  0.23  6,277.26  -    3,318.39
 อุปกรณ์  9,606.83  822.61  143.40  10,286.04  6,744.63  1,069.62  151.09  7,663.16  -    2,622.88
 อื่นๆ  37.10  -  23.50  13.60  -  -  -  -  -      13.60
  รวม  33,241.00  4,135.54  175.96  37,200.58  12,796.13  1,295.61  151.32  13,940.42  1,619.83  21,640.33

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อม

ราคาจ�าหน่าย จ�าหน่ายยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเผื่อ
การ

ด้อยค่า

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

	 6.10	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์สุทธิ	(ต่อ)

 ทีด่นิ
  ราคาทุนเดมิ  9,368.87  5.09  6.00  9,367.96  -  -  -  -  1,619.83    7,748.13
  ส่วนทีต่รีาคาเพ่ิม 7,952.23  -  1.87  7,950.36  -  -  -  -  -    7,950.36
   (ปี 2554) 
  ส่วนท่ีตรีาคา
  ลดลง  (15.81)  -  -       (15.81)  -  -  -  -  -     (15.81)
  (ปี 2554)           
 อาคาร  9,595.65  37.50  1.51  9,631.64  6,277.26  107.81  1.15  6,383.92  -  3,247.72
 อปุกรณ์  10,286.04  733.47  148.62  10,870.89  7,663.16  1,004.66  141.75  8,526.07  -  2,344.82
 อืน่ๆ  13.60  62.12  -  75.72  -  -  -  -  -      75.72
  รวม  37,200.58  838.18  158.00  37,880.76  13,940.42  1,112.47  142.90  14,909.99  1,619.83  21,350.94

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน

ยอด
ต้นงวด

ยอด
ต้นงวดเพิ่มขึ้น ค่าเสื่อม

ราคาจ�าหน่าย จ�าหน่ายยอด
ปลายงวด

ยอด
ปลายงวด

ค่าเสื่อมราคาสะสม

หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าเผื่อ
การ

ด้อยค่า

ที่ดิน
อาคารและ
อุปกรณ์
สุทธิ

 ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของธนาคาร (หมายเหตุ ข้อ 3.11) ท�าให้ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี 2555 ลดลง 
จ�านวน 255.62 ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

 ในงวด 31 ธันวาคม 2555 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มีราคาทุนเพิ่มขึ้น จ�านวน 4,135.54 ล้านบาท ได้รวมรายการที่รับโอนมาจาก
ทรัพย์สินรอการขาย จ�านวน 3,289.99 ล้านบาท (ที่ดิน จ�านวน 3,285.81 ล้านบาท และอาคาร จ�านวน 4.18 ล้านบาท) และค่าเผื่อการ
ด้อยค่าเพิ่มขึ้นจากการรับโอน จ�านวน 1,556.05 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.9)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคา
ทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ จ�านวน 7,102.89 ล้านบาท และ 6,081.96 ล้านบาท ตามล�าดับ
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ค่าเผื่อการด้อยค่ามีรายละเอียด ดังนี้

	 6.11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ

 ยอดยกมา  1,619.83  164.33
 บวก ตั้งเพิ่ม  -  1,455.50
 หัก โอนไปเป็นรายได้  -  -
 ยอดคงเหลือ  1,619.83  1,619.83

  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

 ลขิสทิธิโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร์  3,742.00  625.89  -  4,367.89  1,724.00  385.37  -  2,109.37  2,258.52
 ลิขสิทธิ์อื่นๆ  7.65  0.69  -  8.34  5.87  1.16  -  7.03  1.31
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  2,721.22  220.93  -  2,942.15  1,463.82  276.27  -  1,740.09  1,202.06
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ระหว่างด�าเนินการ  446.52  88.81  (149.04)  386.29  -  -  -  -  386.29
	 	 			รวม		 6,917.39		 936.32		 (149.04)		 7,704.67		3,193.69		 662.80		 -		 3,856.49		3,848.18

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน

ต้นงวด ต้นงวดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง/	
จ�าหน่าย

ลดลง/	
จ�าหน่าย

สินทรัพย์	
ไม่มีตัวตน
สุทธิปลายงวด ปลายงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

 ลขิสทิธิโ์ปรแกรมคอมพวิเตอร์  3,484.07  257.93  -  3,742.00  1,371.00  353.00  -  1,724.00  2,018.00
 ลิขสิทธิ์อื่นๆ  7.65  -  -  7.65  4.74  1.13  -  5.87  1.78
 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  2,551.17  173.06  (3.01)  2,721.22  1,209.02  254.80  -  1,463.82  1,257.40
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  ระหว่างด�าเนินการ  301.63  479.79  (334.90)  446.52  -  -  -  -  446.52
	 	 			รวม		 6,344.52		 910.78		(337.91)		 6,917.39		 2,584.76	 	608.93		 -		 3,193.69		3,723.70

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

ต้นงวด ต้นงวดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง/	
จ�าหน่าย

ลดลง/	
จ�าหน่าย

สินทรัพย์	
ไม่มีตัวตน
สุทธิปลายงวด ปลายงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.11		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ	(ต่อ)

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์  696.11  14.85  -  710.96  183.23  68.20  -  251.43  459.53
ลิขสิทธิ์อื่นๆ  4.91  0.06  -  4.97  4.01  0.49  -  4.50  0.47
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  262.46  0.46  -  262.92  173.29  22.39  -  195.68  67.24
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ระหว่างด�าเนินการ  23.90  86.26  -  110.16  -  -  -  -  110.16
	 	 รวม		 987.38		 101.63		 -		1,089.01		 360.53		 91.08		 -		 451.61		 637.40

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

ราคาทุน

ต้นงวด ต้นงวดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง/	
จ�าหน่าย

ลดลง/	
จ�าหน่าย

สินทรัพย์	
ไม่มีตัวตน
สุทธิปลายงวด ปลายงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์  694.34  1.77  -  696.11  109.05  74.18  -  183.23  512.88
ลิขสิทธิ์อื่นๆ  4.91  -  -  4.91  3.52  0.49  -  4.01  0.90
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  262.46  -  -  262.46  150.10  23.19  -  173.29  89.17
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 ระหว่างด�าเนินการ  23.90  -  -  23.90  -  -  -  -  23.90
  รวม  985.61  1.77  -  987.38  262.67  97.86  -  360.53  626.85

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2555

ราคาทุน

ต้นงวด ต้นงวดเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นลดลง/	
จ�าหน่าย

ลดลง/	
จ�าหน่าย

สินทรัพย์	
ไม่มีตัวตน
สุทธิปลายงวด ปลายงวด

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.12	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

	 	 	 สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะธนาคาร

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3,876.02 2,727.93 3,189.41 3,719.68 2,616.28 3,088.78
  หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 182.68 143.79 78.53 - - -
	 	 				สุทธิ	 3,693.34	 2,584.14	 3,110.88	 3,719.68	 2,616.28	 3,088.78
 

งบการเงินรวม

1	มกราคม	2556
ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน

31	ธันวาคม	2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  376.69  218.46  315.45  910.60
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม  6.88  0.10  -  6.98
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,094.36  162.47  -  1,256.83
 ทรัพย์สินรอการขาย  426.39             (63.53)  -  362.86
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  586.53  13.13  -  599.66
 ประมาณการหนี้สิน  2,657.38  211.84  -  2,869.22
 เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน  114.90  19.20  -  134.10
 อื่นๆ   190.58  33.76              (1.20)  223.14
  รวม  5,453.71  595.43  314.25  6,363.39
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  848.52              (2.87)           (419.98)  425.67
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,648.30  58.39             (0.37)  1,706.32
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  372.75  165.31  -  538.06
  รวม  2,869.57  220.83           (420.35)  2,670.05
   สุทธิ  2,584.14  374.60  734.60  3,693.34

   รายการเคลือ่นไหวของสนิทรพัย์และหนีสิ้นภาษเีงนิได้รอตดับญัชทีีเ่กดิขึน้ในระหว่างปี มดีงันี้ 

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2555

ยอดยกมา

1	มกราคม
2555

31	ธันวาคม
2556

31	ธันวาคม
2555

ยอดยกมา

1	มกราคม
2555
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6.12		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(ต่อ)

งบการเงินรวม

1	มกราคม	2555
ก�าไรหรือขาดทุน ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน

31	ธันวาคม	2555

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  341.86  22.16  12.67  376.69
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม  -  6.88  -  6.88
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,055.21  39.15  -  1,094.36
 ทรัพย์สินรอการขาย  1,034.37            (607.98)  -  426.39
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  293.87  292.66  -  586.53
 ประมาณการหนี้สิน  2,402.14  255.24  -  2,657.38
 เงินวางประกันตามสัญญาเช่าการเงิน  123.67              (8.77)  -  114.90
 อื่นๆ   200.60             (11.22)  1.20  190.58
	 	 รวม		 5,451.72													(11.88)		 13.87		 5,453.71
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  412.10  4.14  432.28  848.52
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,644.97  55.58            (52.25)  1,648.30
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  283.77  88.98  -  372.75
  รวม		 2,340.84		 148.70		 380.03		 2,869.57
	 	 	 สุทธิ		 3,110.88												(160.58)											(366.16)		 2,584.14

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.12		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(ต่อ)

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

1	มกราคม	2556
ก�าไรหรือขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน

31	ธันวาคม	2556

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  376.69  218.46  315.45  910.60
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม  6.88  0.10  -  6.98
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,018.76  55.63  -  1,074.39
 ทรัพย์สินรอการขาย  426.39             (68.71)  -  357.68
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  581.75  13.18  -  594.93
 ประมาณการหนี้สิน  2,547.41  199.07  -  2,746.48
 อื่นๆ   141.57  9.49             (1.20)  149.86
  รวม  5,099.45  427.22  314.25  5,840.92
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  848.52              (2.87)           (419.98)  425.67
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,634.65  61.29              (0.37)  1,695.57
  รวม  2,483.17  58.42           (420.35)  2,121.24
	 	 	 สุทธิ		 2,616.28		 368.80		 734.60		 3,719.68

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.12		 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	และหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	(ต่อ)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  341.86  22.16  12.67  376.69
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและร่วม  -  6.88  -  6.88
 เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  983.67  35.09  -  1,018.76
 ทรัพย์สินรอการขาย  1,034.37            (607.98)  -  426.39
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  291.16  290.59  -  581.75
 ประมาณการหนี้สิน  2,302.51  244.90  -  2,547.41
  อื่นๆ  186.84             (46.47)  1.20  141.57
   รวม  5,140.41             (54.83)  13.87  5,099.45
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 เงินลงทุน  412.10  4.14  432.28  848.52
 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  1,639.53  47.37            (52.25)  1,634.65
   รวม  2,051.63  51.51  380.03  2,483.17
	 	 	 สุทธิ		 3,088.78												(106.34)											(366.16)		 2,616.28

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

1	มกราคม	2555
ก�าไรหรือขาดทุน

ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

บันทึกเป็นรายจ่าย / รายได้ใน

31	ธันวาคม	2555

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.13	 สินทรัพย์อื่นสุทธิ

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์เบ็ดเตล็ดได้รวมรายการส่วนต่างระหว่างหน้ีท่ีโอนไป บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด กับต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีได้รับไว้ จ�านวน 134.81 ล้านบาท ซ่ึงรวมอยู่ในยอดท่ีแจ้งไปยังกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา 
ระบบสถาบันการเงินแล้ว โดยธนาคารได้รับช�าระเรียบร้อยแล้วในปี 2556 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุ ข้อ 6.36 และส่วนหน่ึงเป็นลูกหน้ี 
ผิดนัดช�าระหน้ีตามสัญญาซ้ือขายหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ จ�านวน 997.87 ล้านบาท ซ่ึงธนาคารได้ต้ังค่าเผ่ือด้อยค่าด้วยจ�านวนเดียวกัน 
(หมายเหตุ ข้อ 6.39.1)

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

รายจ่ายล่วงหน้า  1,043.21  1,113.54  928.29  931.99
เงินทดรองจ่าย  37.30  34.92  28.49  29.67
ลูกหนี้สรรพากร  1,271.87  848.18  221.67  210.55
สิทธิการเช่า  450.23  419.00  450.23  419.00
หลักประกันตามสัญญา Credit Support Annex 
 และลูกหนี้ Cash Margin  4,973.31  667.38  4,973.31  667.38
บัญชีระหว่างกันของส�านักงานใหญ่และสาขา  3,141.74  -  3,141.74  -
สินทรัพย์เบ็ดเตล็ด  16,958.88  11,866.94  15,708.90  11,517.65
	 รวม		 	 27,876.54		 14,949.96		 25,452.63		 13,776.24
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า                                 (2,071.53)         (1,985.11)         (2,069.23)  (1,985.11)
  รวมสินทรัพย์อื่นสุทธิ  25,805.01  12,964.85  23,383.40  11,791.13

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.14		 เงินรับฝาก

   6.14.1	จ�าแนกตามประเภทเงินรับฝาก

	 	 	 6.14.2	จ�าแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม  97,970.25  91,653.75  97,973.10  91,654.19
ออมทรัพย์   967,701.56  890,594.66  968,163.78  890,993.10
จ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา  818,109.36  684,712.17  818,125.03  684,726.44
	 รวม		 	 1,883,781.17		 1,666,960.58		 1,884,261.91		 1,667,373.73

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2555

ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

ในประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

รวม

รวม

รวม

เงนิบาท  1,820,242.87  10,167.88  1,830,410.75  1,635,051.41  8,531.39  1,643,582.80
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ  47,875.94  3,013.49  50,889.43  11,294.60  9,321.29  20,615.89
เงินสกุลอื่นๆ  2,182.51  298.48  2,480.99  2,565.11  196.78  2,761.89
	 	 รวม		 1,870,301.32		 13,479.85		1,883,781.17		1,648,911.12		 18,049.46		1,666,960.58

เงินบาท  1,820,723.61  10,167.88  1,830,891.49  1,635,464.56  8,531.39  1,643,995.95
เงนิดอลลาร์สหรฐัฯ  47,875.94  3,013.49  50,889.43  11,294.60  9,321.29  20,615.89
เงนิสกลุอืน่ๆ  2,182.51  298.48  2,480.99  2,565.11  196.78  2,761.89
	 	 รวม		 1,870,782.06		 13,479.85		1,884,261.91		1,649,324.27		 18,049.46		1,667,373.73

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท



213

รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.15		 รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ	(หนี้สิน)

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2555

เมื่อทวงถาม

เมื่อทวงถาม

เมื่อทวงถาม

เมื่อทวงถาม

มีระยะเวลา

มีระยะเวลา

มีระยะเวลา

มีระยะเวลา

รวม

รวม

รวม

รวม

	 	 6.15.1	ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู  8.78  33,931.82  33,940.60  16.65  34,998.29  35,014.94
ธนาคารพาณชิย์  509.55  78,046.19  78,555.74  461.71  86,620.01  87,081.72
สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ  7,497.73  11,650.00  19,147.73  7,347.91  12,653.14  20,001.05
สถาบันการเงนิอ่ืน  18,122.49  22,139.48  40,261.97  17,922.76  18,256.20  36,178.96
	 	 รวมในประเทศ		 26,138.55		 145,767.49		 171,906.04		 25,749.03		 152,527.64		 178,276.67
	 	 6.15.2	ต่างประเทศ
เงนิดอลลาร์สหรฐั  166.92  28,603.62  28,770.54  88.83  13,435.02  13,523.85
เงนิเยน  -  -  -  -  -  -
เงนิยูโร   176.04  -  176.04  99.22  -  99.22
เงนิสกลุอืน่  136.65  -  136.65  111.78  -  111.78
  รวมต่างประเทศ  479.61  28,603.62  29,083.23  299.83  13,435.02  13,734.85
 รวมในประเทศและต่างประเทศ  26,618.16  174,371.11  200,989.27  26,048.86  165,962.66  192,011.52

	 	 6.15.1	ในประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทยและกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟฯู  8.78  33,931.82  33,940.60  16.65  34,998.29  35,014.94
ธนาคารพาณชิย์  509.55  78,046.19  78,555.74  461.71  86,620.01  87,081.72
สถาบันการเงนิเฉพาะกจิ  7,497.73  11,650.00  19,147.73  7,347.91  12,653.14  20,001.05
สถาบันการเงนิอ่ืน  18,180.48  20,464.70  38,645.18  17,737.61  17,521.15  35,258.76
	  รวมในประเทศ 	 26,196.54		 144,092.71		 170,289.25		 25,563.88		 151,792.59		 177,356.47
	 	 6.15.2	ต่างประเทศ
เงนิดอลลาร์สหรฐั  166.92  28,603.62  28,770.54  88.83  13,435.02  13,523.85
เงนิเยน   -  -  -  -  -  -
เงนิยูโร   176.04  -  176.04  99.22  -  99.22
เงนิสกลุอืน่  136.65  -  136.65  111.78  -  111.78
  รวมต่างประเทศ  479.61  28,603.62  29,083.23  299.83  13,435.02  13,734.85
 รวมในประเทศและต่างประเทศ  26,676.15  172,696.33  199,372.48  25,863.71  165,227.61  191,091.32

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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หุ้นกู้ระยะสั้น  บาท  2.60-3.08  2557  6,081.00  -  6,081.00  4,023.00  -  4,023.00
หุ้นกู้ระยะยาว  ดอลลาร์สหรฐั  2.25  2561  -  16,374.64  16,374.64  -  -  -
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ครั้งที่ 1/2551  บาท  3.85-5.00  2561  -  -  -  7,508.40  -  7,508.40
 ครั้งที่ 1/2552  บาท  5.00  2562  21,000.00  -  21,000.00  21,000.00  -  21,000.00
 ครั้งที่ 2/2552  บาท  4.80  2562  13,000.00  -  13,000.00  13,000.00  -  13,000.00
 ครั้งที่ 1/2553  บาท  4.35  2563  10,400.00  -  10,400.00  10,400.00  -  10,400.00
 ครั้งที่ 1/2555  บาท  4.50  2565  5,155.00  -  5,155.00  5,155.00  -  5,155.00
 ครั้งที่ 2/2555  บาท  4.60  2565  15,133.32  -  15,133.32  15,133.32  -  15,133.32
- ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
 ที่มีลักษณะคล้ายทุน บาท/ดอลลาร์สหรฐั  4.74/5.15   3,524.60  6,218.18  9,742.78  3,524.60  5,804.69  9,329.29
ตั๋วแลกเงิน
 ระยะสั้น*  บาท  0.00-2.80  2557  4,886.70  -  4,886.70  6,074.35  -  6,074.35
 ระยะยาว  บาท  3.50-6.60  2557-2567  30,726.04  -  30,726.04  55,011.57  -  55,011.57
เงินกู้ยืมตามธุรกรรม
 ซื้อคืนภาคเอกชน  บาท  2.65  2557  500.00  -  500.00  -  -  -
อื่นๆ   บาท  0.00-0.50  2561  1.17  -  1.17  1.17  -  1.17
 รวม      110,407.83  22,592.82  133,000.65  140,831.41 5,804.69  146,636.10

งบการเงินรวม

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

อัตรา
ดอกเบี้ย	
(ร้อยละ) รวม

ครบก�าหนด	
ไถ่ถอน

ในประเทศในประเทศ ต่างประเทศ รวม

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2556

	 6.16		 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	

   จ�าแนกตามประเภทตราสารและแหล่งเงินกู้	ดังนี้

หน่วย	:	ล้านบาท

	   * ตั๋วแลกเงินระยะสั้นได้รวมตั๋วแลกเงินที่ครบก�าหนดแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มาไถ่ถอน
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.16		 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม	(ต่อ)

หุ้นกู้ระยะสั้น  บาท  2.60-3.08  2557  6,081.00  -  6,081.00  4,023.00  -  4,023.00
หุ้นกู้ระยะยาว  ดอลลาร์สหรฐั  2.25  2561  -  16,374.64  16,374.64  -  -  -
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  
 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 ครั้งที่ 1/2551  บาท  3.85-5.00  2561  -  -  -  7,508.40  -  7,508.40
 ครั้งที่ 1/2552  บาท  5.00  2562  21,000.00  -  21,000.00  21,000.00  -  21,000.00
 ครั้งที่ 2/2552  บาท  4.80  2562  13,000.00  -  13,000.00  13,000.00  -  13,000.00
 ครั้งที่ 1/2553  บาท  4.35  2563  10,400.00  -  10,400.00  10,400.00  -  10,400.00
 ครั้งที่ 1/2555  บาท  4.50  2565  5,155.00  -  5,155.00  5,155.00  -  5,155.00
 ครั้งที่ 2/2555  บาท  4.60  2565  15,133.32  -  15,133.32  15,133.32  -  15,133.32
-  ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
 ทีม่ลีกัษณะคล้ายทนุ บาท/ดอลลาร์สหรฐั  4.74/5.15   3,524.60  6,218.18  9,742.78  3,524.60  5,804.69  9,329.29
ตั๋วแลกเงิน
 ระยะสั้น*  บาท  0.00-2.80  2557  4,886.70  -  4,886.70  6,074.35  -  6,074.35
 ระยะยาว  บาท  3.50-6.60  2557-2567  26,636.47  -  26,636.47  55,091.57  -  55,091.57
เงินกู้ยืมตามธุรกรรม
 ซื้อคืนภาคเอกชน  บาท  2.65  2557  500.00  -  500.00  -  -  -
อื่นๆ  บาท  0.00-0.50  2561  1.17  -  1.17  1.17  -  1.17
	 รวม			 	 	 	106,318.26		22,592.82		128,911.08		140,911.41		5,804.69		146,716.10

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

อัตรา
ดอกเบี้ย	
(ร้อยละ) รวม

ครบก�าหนด	
ไถ่ถอน

ในประเทศในประเทศ ต่างประเทศ รวม

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2556

หน่วย	:	ล้านบาท

	   * ตั๋วแลกเงินระยะสั้นได้รวมตั๋วแลกเงินที่ครบก�าหนดแล้วแต่ลูกค้ายังไม่มาไถ่ถอน

	 	 	หุ้นกู้ระยะยาว	ครั้งที่	1/2556	(Euro	Medium	Term	Note	Programme)
   เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 ธนาคารได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ�านวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

อายุหุ้นกู้ 5.5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.25% ต่อปี ภายใต้ Euro Medium Term Note Programme ก�าหนดช�าระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 
ในวันที่ 11 ของเดือนมีนาคม และกันยายนของทุกปีตลอดอายุของหุ้นกู้
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	 6.17		 ประมาณการหนี้สิน

ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
	 	อัตราคิดลดเฉลี่ย	 4.00%		-		5.12%
	 	อัตราขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย		 6.00%		-		7.50%
	 	อัตราการลาออกเฉลี่ย		 0.02%		-		21.79%
	 	เกษียณอายุ		 50		-		 60	ปี

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

โครงการผลประโยชน์พนักงาน
 ยอดยกมา  9,285.33  8,956.45  8,750.79  8,485.08
 ต้นทุนบริการปัจจุบัน  502.14  456.37  434.60  390.14
 ดอกเบี้ย  477.66  432.99  453.91  410.82
 ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างงวด  (577.55)  (618.89)  (561.36)  (594.31)
 ขาดทุน (ก�าไร) จากการประมาณการ
  ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  727.51  58.41  728.12  59.06
 รวมโครงการผลประโยชน์พนักงาน  10,415.09  9,285.33  9,806.06  8,750.79
 ผลขาดทุนของลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
  ที่โอนไปให้กับ บสท. (หมายเหตุ ข้อ 6.37)  3,461.48  3,461.48  3,461.48  3,461.48
 ภาระผูกพันที่อาจเกิดจากคดี
  ที่ธนาคารถูกฟ้องเป็นจ�าเลย  447.00  510.64  447.00  510.64
 ภาระผูกพันอื่น  22.36  30.00  17.61  13.88
  รวมประมาณการหนี้สิน  14,345.93  13,287.45  13,732.15  12,736.79

หน่วย	:	ล้านบาท



217

รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.18	 หนี้สินอื่น	ประกอบด้วย

	 6.19	 ทุนเรือนหุ้น

	 	 6.19.1	 หุ้นสามัญ
  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ธนาคารได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อลดทุนจดทะเบียน

ส�าหรับรองรับใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ให้แก่พนักงานของธนาคาร ซึ่งครบก�าหนดการใช้สิทธิแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 
2547 จ�านวน 11,663,250 หุ้น ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว ท�าให้ทุน 
จดทะเบียนและทุนช�าระแล้วเท่ากันจ�านวน 11,179,749,000 หุ้น

  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ธนาคารได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
ธนาคาร จ�านวน 2,796,312,250 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 11,179,749,000 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน 13,976,061,250 หุ้น 
ตามมตทิีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2555 เมือ่วนัท่ี 21 กนัยายน 2555 เรียบร้อยแล้ว ท�าให้ทนุจดทะเบียนมจี�านวน 13,976,061,250 หุน้ 
และทนุช�าระแล้วมจี�านวน 11,179,749,000 หุน้ และวนัที ่19 ตลุาคม 2555 ธนาคารได้จดทะเบียนเพิม่ทนุช�าระแล้ว ท�าให้ทนุจดทะเบยีน
และทุนช�าระแล้วเท่ากันจ�านวน 13,976,061,250 หุ้น

	 	 6.19.2		หุ้นบุริมสิทธิ
  หุน้บรุมิสทิธ ิจ�านวน 5.5 ล้านหุ้น ต้องลงเงนิเตม็มลูค่าทีต่ราไว้ สภาพของหุน้มลีกัษณะพเิศษ นอกจากมสีทิธิออกเสยีงและมสีทิธิ

ได้รับเงินปันผลอย่างหุ้นสามัญแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลพิเศษในอัตราคงที่ร้อยละสามต่อปี ก่อนหุ้นสามัญเมื่อมีการจ่ายเงินปันผล
  6.19.3  ธนาคารเป็นรัฐวสิาหกจิโดยมีกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟแูละพัฒนาระบบสถาบนัการเงนิถอืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

จ�านวน 7,696,248,833 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.05 ของหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  5,173.07  5,289.38  5,171.66  5,288.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  9,957.10  8,538.31  9,449.06  8,114.98
บัญชีระหว่างกันของส�านักงานใหญ่และสาขา  -  2,064.19  -  2,064.19
บัญชีพักเจ้าหนี้  3,453.00  2,682.70  2,748.34  2,503.52
บัญชีเจ้าหนี้ภาษี  5,482.53  4,331.23  5,440.09  4,298.67
รายได้รอตัดบัญชี  986.16  959.12  986.16  986.16
หนี้สินเบ็ดเตล็ด  17,967.19  12,071.08  16,621.49  10,788.80
	 รวม		 	 43,019.05		 35,936.01		 40,416.80		 34,044.57

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.20	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

	 6.21		 ส�ารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชน จ�ากดั ธนาคารจะต้องจัดสรรก�าไรสุทธปิระจ�าปีส่วนหนึง่ไว้เป็นทนุส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก�าไรสทุธปิระจ�าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองจะมจี�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ทุนส�ารองตามกฎหมายของธนาคารเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

	 6.22		 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2555	และการจ่ายเงินปันผล

  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 20 มีมติอนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2555 จ�านวน 
25,719.64 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี ครั้งที่ 19 มีมติอนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี  
2554 จ�านวน 17,334.06 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

31	ธันวาคม	2555

ก�าไรสุทธิประจ�าปี    30,957.42  25,719.64
ทุนส�ารองตามกฎหมายร้อยละ 5    364.04  1,286.00
ยอดยกมา     6,836.46  5,550.46
รวม		 	 	 	 	 7,200.50		 6,836.46

  โดยในปี 2555 ธนาคารได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลส�าหรบังวดครึง่ปีแรกของปี 2555 ให้แก่ผูถื้อหุ้นบรุมิสิทธใินอัตราหุน้ละ 
0.43725 บาท เป็นเงินจ�านวน 2.40 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท เป็นจ�านวน 4,024.71 ล้านบาท และจ่าย
เงนิปันผลเพ่ิมตามมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุน้ประจ�าปี คร้ังที ่20 ส�าหรับครึง่ปีหลังให้แก่ผูถื้อหุน้บริุมสิทธใินอตัราหุน้ละ 0.51725 บาท เป็นเงนิ
จ�านวน 2.85 ล้านบาท และผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท เป็นจ�านวน 6,149.47 ล้านบาท

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  6,347.64  6,349.14  6,347.64  6,349.14
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน  337.85  4,928.19  121.51  3,063.23
ก�าไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงิน  53.15              (4.80)  53.15              (4.80)
	 รวม		 	 6,738.64		 11,272.53		 6,522.30		 9,407.57

31	ธันวาคม	2556

ก�าไรปี	2554

ส�ารองตามกฎหมาย    1,286.00  867.00
เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ (หุ้นละ 0.9545 บาท และ 0.7745 บาท)    5.25  4.26
เงินปันผลหุ้นสามัญ (หุ้นละ 0.80 บาท และ 0.62 บาท)    10,174.18  6,931.44
ยอดคงเหลือก�าไรยกไปงวดหน้า    14,254.21  9,531.36

ก�าไรปี	2555

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.23	 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

	 6.24		 สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและข้อจ�ากัด

  นอกจากหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ทีก่ล่าวข้างต้นแล้ว ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารยงัมหีนีท้ีอ่าจเกดิขึน้จากการ 
ถกูฟ้องคดรีายทีส่�าคญั จ�านวน 15,392.66 ล้านบาท และ 19,560.42 ล้านบาท ตามล�าดบั ในจ�านวนนีไ้ด้รวมคดซีึง่ศาลชัน้ต้นได้พิพากษา
แล้ว และอยู่ระหว่างการอุทธรณ์และฎีกา

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารได้ประเมินผลเสียหายโดยบันทึกไว้ในประมาณการหนี้สิน จ�านวน 446.18 
ล้านบาท และ 510.64 ล้านบาท ตามล�าดับ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

การรับอาวัลตั๋วเงิน    4,715.65  3,384.70
การค�้าประกันการกู้ยืมเงิน    12,194.90  16,036.18
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต    48,687.76  36,637.42
ภาระผูกพันอื่น
 วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้ถอน    141,086.85  139,196.67
 การค�้าประกันอื่น    134,635.54  118,031.27
 อื่นๆ     984.41  2,450.53
	 	 รวม		 	 	 342,305.11		 315,736.77

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

พันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใช้เป็นหลักประกัน
 - หลักประกันต่อศาล    263.81  408.22
 - หลักประกันการท�าธุรกรรมสัญญาซื้อคืน    83,378.56  95,218.83
ทรัพย์สินรอการขาย (ส่วนที่ให้สิทธิ์แก่ลูกหนี้ในการซื้อคืนหรือซื้อก่อน)    7,540.25  11,814.66
	 	 รวม		 	 	 91,182.62		 107,441.71

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.25		 รายการที่เกี่ยวข้องกัน	

 	 6.25.1 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมเีงนิให้สนิเชือ่แก่พนกังานชัน้บรหิารตัง้แต่ระดบัผูอ้�านวยการฝ่ายขึน้
ไป จ�านวน 487.91 ล้านบาท และ 508.62 ล้านบาท และยอดคงค้างถวัเฉลีย่ ณ สิน้เดอืน จ�านวน 496.15 ล้านบาท และ 446.14 ล้านบาท  
ตามล�าดับ 

  ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแก่สมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลตามย่อหน้าแรก โดยมียอดคงค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 จ�านวน 161.47 ล้านบาท และ 31.70 ล้านบาท ตามล�าดับ

	 6.25.2	ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่กิจการที่ธนาคาร	ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ	10	ถึง	ร้อยละ	20
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป 0.35  24.57  0.34  20.25
	 6.25.3	ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่กิจการที่ธนาคารถือหุ้นจากการปรับโครงสร้างหนี้ต้้งแต่ร้อยละ	10	ขึ้นไป
บริษัท เกียรติปภา จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  113.76  -  122.56  -
บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  -  0.29  -  0.29
	 6.25.4	ธนาคารมเีงินให้สนิเชือ่และภาระผกูพนัแก่บริษัทย่อยและบรษิทัร่วม
บริษัทย่อย
บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  9.75  23.20  10.48  20.40
บริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  3,775.69  4.55  3,306.55  4.55
บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  50,204.68  1,118.39  32,276.05  1,060.90
บรษัิทหลกัทรพัย์จดัการกองทนุกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  0.01  -  0.02  -
บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  -  -  -  1.10
บริษัท เคทีบี แอดไวซ์เซอรี่ จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  -  -  15.00  -
บริษัท กรุงไทย ร่วมทุน จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  4,471.66  -  4,800.73  -
บริษัทร่วม
บริษัท กรุงไทย ไอ บี เจ ลิสซิ่ง จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  1,925.73  1.27  1,623.11  1.00
บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  0.91  -  0.99  -
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  965.33  0.25  2,242.36  0.25
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  0.27  -  -  -

ภาระผูกพัน ภาระผูกพันเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นโยบายการคิดต้นทุน

เงินกู้ยืมและภาระผูกพัน

ระหว่างกัน

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.25.5	ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อและภาระผูกพันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง
บริษัทที่มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) *  ลูกค้าทั่วไป  -  -  15.16  -
บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  -  9,570.78  -  43.98
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  17,085.00  16.22  14,802.25  16.22
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  0.37  -  0.44  -
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด (มหาชน) *  ลูกค้าทั่วไป  -  -  1,920.00  -
บริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  0.40  0.10  0.41  0.10
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ลูกค้าทั่วไป  78.78  11,866.47  3.61  4,650.37
บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้า
 ภาคตะวันออก จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  1,496.03  10.25  -  -
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  ลูกค้าทั่วไป  0.05  -  -  -
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ลูกค้าทั่วไป  0.01  6.84  -  -
บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จ�ากัด  ลูกค้าทั่วไป  0.26  -  -  -
บริษัทที่มีผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน
บริษัท กระดาษศรีสยาม จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  326.87  2.19  326.87  1.98
บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน)  ลูกค้าทั่วไป  446.13  -  965.46  -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีผลประโยชน์อื่นที่จ่ายแก่ผู้มีอ�านาจในการจัดการโดยเป็นค่าตอบแทนที่ผูกพันตาม
สัญญาจ้างงาน จ�านวน 178.51 ล้านบาท และ 166.87 ล้านบาท ตามล�าดับ

* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารไม่มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงร่วมกัน

	 6.25		 รายการที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)

ภาระผูกพัน ภาระผูกพันเงินให้กู้ยืม เงินให้กู้ยืม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

นโยบายการคิดต้นทุน

เงินกู้ยืมและภาระผูกพัน

ระหว่างกัน

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.25		 รายการที่เกี่ยวข้องกัน	(ต่อ)	

	 	 6.25.6	 รายการค้าระหว่างกัน
	 	 	 	 บริษัทย่อย
    1)  ธนาคารได้มอบให้บรษิทั กรงุไทย คอมพวิเตอร์ เซอร์วสิเซส จ�ากดั ด�าเนนิการให้บรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

แก่ธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการด�าเนินการตามโครงการและระบบงานต่างๆ ตามแผนธุรกิจของธนาคาร โดยให้บริการแก่ธนาคาร 
เกี่ยวกับ การควบคุม บ�ารุงรักษา และการพัฒนาระบบงาน การให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นและฝึกอบรมในลักษณะต่างๆ โดยบริษัทจะคิด 
ค่าธรรมเนียมการให้บริการตามประมาณการรายได้ค่าบริการจากค่าใช้จ่าย (Cost Plus) ซึ่งบริษัทคิดค่าธรรมเนียมการบริการจาก 
ธนาคาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นจ�านวน 3,241.68 ล้านบาท และ 3,070.77 ล้านบาท ตามล�าดับ

    ธนาคารใหบ้รษิัทย่อยดังกล่าวด�าเนินการแทนธนาคารในการด�าเนนิการตามโครงการ GFMIS ในระยะที ่2 ตัง้แต่ปี  
2546 ธนาคารกบัภาครฐัโดยส�านกังานก�ากบัระบบการบรหิารการเงนิการคลงัภาครฐัแบบอเิลก็ทรอนกิส์ ส�านกัเลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
ได้ลงนามในบันทึกความตกลงเพื่อการรับมอบระบบ และจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายในการลงทุนในโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร
การเงนิการคลงัภาครฐัสูร่ะบบอิเลก็ทรอนกิส์ (GFMIS) เรียบร้อยแล้ว เมือ่วันที ่22 กันยายน 2548 นอกจากนีใ้นวันท่ีดงักล่าว ภาครฐักับ 
ธนาคารได้ลงนามในสัญญาอีกฉบับหนึ่งว่าจ้างให้ธนาคารด�าเนินการด้านระบบและการบ�ารุงรักษา ระบบการบริหารการเงินการคลัง 
ภาครฐัสูร่ะบบอิเลก็ทรอนกิส์ ซึง่บริษัทคดิค่าธรรมเนยีมการบริการจากธนาคาร ส�าหรบัปีส้ินสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เป็น
จ�านวน 188.73 ล้านบาท และ 234.15 ล้านบาท ตามล�าดบั

    2)  ธนาคารมีค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการกับบริษัทย่อย [รวมค่าธรรมเนียมที่กล่าวใน ข้อ 1)] ส�าหรับปีสิ้นสุดวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เป็นจ�านวน 6,331.92 ล้านบาท และ 5,999.06 ล้านบาท ตามล�าดับ ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน

    3)  ธนาคารมรีายได้ค่าธรรมเนยีมให้บรกิารตามสญัญา ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 
256.52 ล้านบาทและ 189.71 ล้านบาท ตามล�าดับ

    4)  ข้อมูลอื่น
	 	 	 	 การคิดค่าตอบแทนระหว่างกัน
    รายได้ค่าใช้จ่ายระหว่างธนาคารกับบริษัทย่อยจ่ายตามอัตราที่ตกลงกัน โดยระบุจ�านวนเงินในสัญญาและบาง

รายการก�าหนดจ�านวนเงินที่จะจ่าย ตามระบบ Cost Plus
    รายการระหว่างบริษัทย่อยในการจัดท�างบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว
	 	 	 	 บริษัทร่วม
    1)  ธนาคารมีรายได้ค่าเช่าจากการให้บริษัทร่วมเช่าใช้พื้นที่ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 

เป็นจ�านวน 0.72 ล้านบาท และ 0.95 ล้านบาท ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน
    2)  ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนยีมการให้บรกิารด้านงานสนบัสนนุตามสญัญาให้บรกิารด้านงานสนบัสนนุ ส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 จ�านวน 1,555.22 ล้านบาท และ 1,243.98 ล้านบาท ตามอัตราที่ตกลงระหว่างกัน

	 	 6.25.7	 การจ�าหน่ายเงินลงทุนให้บริษัทย่อย
  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ธนาคารได้ขายหุ้น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) (KPI) ร้อยละ 25 และ

ขายหุ้นบริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) (KTAL) เกือบทั้งหมด ให้กับบริษัท กรุงไทย ร่วมทุน จ�ากัด เป็นจ�านวน
เงิน 4,800.74 ล้านบาท มีก�าไรจากการขายเป็นเงิน 3,667.55 ล้านบาท (หมายเหตุ ข้อ 6.5.1)

  ในการจัดท�างบการเงินรวมได้ตัดรายการระหว่างกันแล้ว
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	 6.26		สัญญาเช่าระยะยาว

  ธนาคารมภีาระผูกพนัตามสญัญาเช่า โดยมีส่วนทีค่รบก�าหนดช�าระตามระยะเวลานบัตัง้แต่วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ ดงันี้

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของธนาคารมียอดสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงด้วยจ�านวน
เงินที่ยังไม่ได้หักรายการตัดบัญชีสุทธิระหว่างกัน จ�านวน 8,572.50 ล้านบาท และ 22,728.09 ล้านบาท ตามล�าดับ

	 6.27		ฐานะและผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญจ�าแนกตามธุรกรรมในประเทศและต่างประเทศ

	 	 6.27.1	ฐานะจ�าแนกตามประเภทธุรกรรม

ที่ดินและ/หรืออาคาร   408.42  439.14  104.16  951.72  349.25  374.99  115.52  839.76
รถยนต์    252.10  641.90  -  894.00  205.85  378.87  -  584.72
เครื่องโทรสาร/เครื่องถ่ายเอกสาร   4.98  6.62  -  11.60  5.36  10.54  -  15.90
 รวม    665.50  1,087.66  104.16  1,857.32  560.46  764.40  115.52  1,440.38

รวม รวมเกิน	5	ปี	
ขึ้นไป

เกิน	5	ปี	
ขึ้นไป

ระยะเวลา	
1	ปี

ระยะเวลา	
1	ปี

31 ธันวาคม 255531 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศรวม รวม

สินทรัพย์รวม  2,470,661.39  52,681.66  2,523,343.05  2,236,781.28  42,436.53  2,279,217.81
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  417,740.60  30,831.63  448,572.23  313,805.94  18,328.20  332,134.14
เงินลงทุนสุทธิ  241,182.13  600.94  241,783.07  298,639.31  2,400.42  301,039.73
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,632,986.29  20,944.25  1,653,930.54  1,459,046.64  21,418.23  1,480,464.87
เงินรับฝาก  1,880,723.33  3,057.84  1,883,781.17  1,664,032.68  2,927.90  1,666,960.58
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  183,633.11  17,356.16  200,989.27  181,660.68  10,350.84  192,011.52
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกูย้ืม  110,407.83  22,592.82  133,000.65  140,831.41  5,804.69  146,636.10

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศรวม รวม

สินทรัพย์รวม  2,458,121.58  52,681.66  2,510,803.24  2,231,175.56  42,436.53  2,273,612.09
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  417,613.70  30,831.63  448,445.33  313,769.30  18,328.20  332,097.50
เงินลงทุนสุทธิ  235,167.36  600.94  235,768.30  293,340.11  2,400.42  295,740.53
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ  1,638,358.02  20,944.25  1,659,302.27  1,467,998.53  21,418.23  1,489,416.76
เงินรับฝาก  1,881,204.07  3,057.84  1,884,261.91  1,664,445.83  2,927.90  1,667,373.73
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ  182,016.32  17,356.16  199,372.48  180,740.48  10,350.84  191,091.32
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกูย้ืม  106,318.26  22,592.82  128,911.08  140,911.41  5,804.69  146,716.10

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

ตั้งแต่	
1-5	ปี

ตั้งแต่	
1-5	ปี
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	 	 	 6.27.2	ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามธุรกรรม

   งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะของธนาคาร ส�าหรับปี ส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มยีอดรวมรายได้ดอกเบีย้และ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย แสดงด้วยจ�านวนเงินที่ยังไม่ได้หักรายการตัดบัญชีสุทธิระหว่างกัน จ�านวน 1,497.17 ล้านบาท และ 872.38 ล้านบาท 
ตามล�าดับ

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศรวม รวม

รายได้ดอกเบี้ย  110,260.82  2,639.21  112,900.03  101,112.33  1,558.00  102,670.33
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  (46,873.70)  (1,544.83)  (48,418.53)  (43,625.18)  (922.75)  (44,547.93)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  63,387.12  1,094.38  64,481.50  57,487.15  635.25  58,122.40
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  15,540.81  170.91  15,711.72  13,527.82  136.22  13,664.04
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ  14,133.27  4.47  14,137.74  10,094.67  15.00  10,109.67
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  (52,274.81)  (349.21)  (52,624.02)  (50,084.49)  (421.34)  (50,505.83)
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน
 ก่อนภาษีเงินได ้  40,786.39  920.55  41,706.94  31,025.15  365.13  31,390.28

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรม
ในประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศ

ธุรกรรมสาขา	
ในต่างประเทศรวม รวม

รายได้ดอกเบี้ย  108,817.30  2,639.21  111,456.51  100,586.88  1,558.00  102,144.88
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  (46,725.69)  (1,544.83)  (48,270.52)  (43,594.54)  (922.75)  (44,517.29)
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ  62,091.61  1,094.38  63,185.99  56,992.34  635.25  57,627.59
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  14,576.92  170.91  14,747.83  12,848.46  136.22  12,984.68
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ  10,802.29  4.47  10,806.76  11,906.31  15.00  11,921.31
ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ  (49,733.95)  (349.21)  (50,083.16)  (48,582.60)  (421.34)  (49,003.94)
ก�าไร (ขาดทุน) จากการด�าเนินงาน
 ก่อนภาษีเงินได้  37,736.87  920.55  38,657.42  33,164.51  365.13  33,529.64

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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งบการเงินรวม

รวมรายได้จากการด�าเนนิงาน  50,048.50  29,569.65  11,697.99  4,277.99  (1,263.18)1  94,330.95
รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหนีส้ญู หนีส้งสยัจะสูญ
 และขาดทนุจากการด้อยค่า)  (31,442.23)  (18,839.70)  (5,540.61)  (9,986.72)  17,718.111,2  (48,091.15)
หนีส้ญู หนีส้งสยัจะสูญ
 และขาดทนุจากการด้อยค่า  (2,003.85)  (2,119.80)  (272.93)  (7,914.10)  0.15  (12,310.53)
ก�าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 16,602.42  8,610.15  5,884.45  (13,622.83)  16,455.08  33,929.27
สนิทรพัย์ของส่วนงาน  682,106.33  1,166,971.18  414,496.71  257,134.75  (5,938.42)3  2,514,770.55
หนีส้นิของส่วนงาน4  1,953,879.87  598.64  217,965.32  156,322.96  (20,086.53)3  2,308,680.26

6.28		 ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงาน

	 ปัจจัยในการก�าหนดส่วนงาน
 ธนาคารมีการจดัแบ่งองค์กรเพือ่ใช้บริหารจดัการภายใน โดยมคีณะกรรมการผูบ้รหิารสายงานเป็นผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้าน

การด�าเนินงานโดยจัดแบ่งเป็น 3 ส่วนงาน ตามกลุ่มลูกค้าและลักษณะการประกอบธุรกิจ ดังนี้
 1)  ธนาคารเพื่อลูกค้ารายย่อย ให้บริการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการรับฝากเงิน การให้สินเชื่อ การให้บริการรับช�าระค่า

สินค้าและบริการอื่นๆ รวมทั้งการแนะน�าและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือและพันธมิตรธุรกิจ ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารทั่ว
ประเทศ

 2)  ธนาคารเพื่อลูกค้าธุรกิจ ให้บริการด้านสินเชื่อและบริการทางการเงินแก่ลูกค้าธุรกิจ และ
 3)  ธุรกิจบริหารเงินและการลงทุน ท�าหน้าที่ดูแลโครงสร้างทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมสร้างผลก�าไรจากการ

บริหารการลงทุน การปริวรรตเงินตรา ธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพคล่องส่วนเกินของธนาคาร รวมทั้งบริหารสาขาต่างประเทศ
และดูแลบริษัทที่ธนาคารลงทุน

 ส�าหรับส่วนงานอื่นๆ จะประกอบไปด้วย หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานสนับสนุน บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	 เกณฑ์การวัดมูลค่า
 นโยบายการบัญชีส�าหรับส่วนงานด�าเนินงานเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic 

Value Management: EVM) โดยมกี�าไรเชงิเศรษฐศาสตร์เป็นตวัชีว้ดัในการประเมนิผลงานโดยผูม้อี�านาจตดัสนิใจสงูสดุด้านการด�าเนนิงาน 
หลักการดังกล่าวน้ันแตกต่างจากนโยบายการบัญชีที่ใช้จัดท�างบการเงิน เนื่องจากก�าหนดให้ทุกหน่วยงานเป็นศูนย์ก�าไร มีการคิด
ค่าบริการระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ มีการค�านวณผลตอบแทนจากการจัดหาเงินให้แก่หน่วยงานผู้จัดหาเงิน และค�านวณต้นทุน 
จากการใช้เงินของหน่วยงานผู้ใช้เงินทุนตามหลักการก�าหนดราคาโอน รายได้และค่าใช้จ่ายจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของ 
จนในที่สุดจะได้ค่าก�าไรเชิงเศรษฐศาสตร์

31 ธันวาคม 2556

ธนาคารเพ่ือ
ลูกค้ารายย่อย ส่วนงานอ่ืนๆธนาคารเพ่ือ

ลูกค้าธุรกิจ
รายการ
ปรับปรุง

ธุรกิจบริหารเงิน
และการลงทุน รวม

งบการเงินรวม

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  13,223.74  10,102.33  13,222.45  10,102.06
เงินลงทุนและธุรกรรมเพื่อค้า  190.16  190.57  190.16  189.01
เงินลงทุนในตราสารหนี้  6,595.72  6,695.75  6,593.11  6,695.75
เงินให้สินเชื่อ  87,789.43  83,219.48  89,869.52  84,198.28
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน  3,583.89  1,570.00  64.18  67.57
อื่นๆ    19.92  19.82  19.92  19.82
 รวมรายได้ดอกเบี้ย 	 111,402.86		 101,797.95		 109,959.34		 101,272.49

	 6.28	 ผลการด�าเนินงานจ�าแนกตามส่วนงานด�าเนินงาน	(ต่อ)

 1 การแสดงรายการในงบการเงิน รายการก�าไรบางรายการแสดงค่าสุทธิจากรายการขาดทุน ซึ่งกรณีที่เป็นก�าไรสุทธิจะแสดงภายใต้
รายได้จากการด�าเนินงานอื่นๆ และในกรณีที่เป็นขาดทุนสุทธิจะแสดงภายใต้ค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอื่นๆ ขณะที่ตามระบบ EVM 
จะก�าหนดไว้ให้แสดงเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายโดยไม่พิจารณาว่าเป็นก�าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
 2 ตามหลักการของ EVM มีการคิดต้นทุนของเงินทุน (Capital Charge) ให้แต่ละส่วนงาน จึงต้องมีการกลับรายการนี้ออกในภาพ
รวมธนาคาร
 3 ระบบ EVM จะค�านวณโดยใช้ยอดเฉลี่ยสินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานภายในงวดบัญชี ขณะที่งบการเงินแสดงสินทรัพย์และ
หนี้สินด้วยยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชี
 4 หนีส้นิส่วนใหญ่ของธนาคารคือเงินรับฝาก ซึง่บนัทกึบญัชตีามหลกัการความเป็นเจ้าของอยูที่ห่น่วยงานสาขาภายใต้ส่วนงานธนาคาร
เพื่อลูกค้ารายย่อย

	 6.29		 รายได้ดอกเบี้ย

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

รวมรายได้จากการด�าเนินงาน  45,247.70  25,405.00  6,693.08  4,642.05  (91.72)1  81,896.11

รวมค่าใช้จ่าย (ยกเว้นหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

 และขาดทุนจากการด้อยค่า)  (28,926.13)  (17,257.41)  (4,080.12)  (7,589.49)  14,486.331, 2  (43,366.82)

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

 และขาดทุนจากการด้อยค่า  (952.77)  (2,490.86)  (502.94)  (11,216.43)  0.15  (15,162.85)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  15,368.80  5,656.73  2,110.02  (14,163.87)  14,394.76  23,366.44

สินทรัพย์ของส่วนงาน  568,926.88  1,087,773.97  229,108.81  372,550.16  (1,870.10)3  2,256,489.72

หนี้สินของส่วนงาน4  1,761,704.13  486.93  189,307.58  139,025.35  (16,882.01)3  2,073,641.98

31 ธันวาคม 2555

ธนาคารเพ่ือ
ลูกค้ารายย่อย

ส่วนงานอ่ืนๆธนาคารเพ่ือ
ลูกค้าธุรกิจ

รายการ
ปรับปรุง

ธุรกิจบริหารเงิน
และการลงทุน

รวม

งบการเงินรวม

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.30		 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

 * ตามพระราชก�าหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2555 ก�าหนดให้ธนาคารน�าส่งเงนิเข้าบญัชสีะสมเพือ่การช�าระคนืต้นเงนิกูช้ดใช้ความเสยีหายของกองทนุเพือ่การฟ้ืนฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ในอัตราร้อยละ 0.46 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 
เป็นต้นไป
 ** เงนิน�าส่งสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากได้มีการเปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์และวธิกีารในการค�านวณเงนิน�าส่งใหม่ โดยมกีารก�าหนดอตัรา
เงินน�าส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก จากเดิมในอัตราร้อยละ 0.4 ต่อปี เป็นอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2555 
เป็นต้นไป

	 6.31		 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

เงินรับฝาก   28,809.03  23,579.94  28,814.74  23,583.72
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  4,004.20  4,602.70  3,860.06  4,602.95
เงินน�าส่งธนาคารแห่งประเทศไทย*  8,034.51  6,745.28  8,034.51  6,745.28
เงินน�าส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก**  174.94  541.85  174.94  541.85
ตราสารหนี้ที่ออก
 - หุ้นกู้ด้อยสิทธิ  4,150.83  3,868.49  4,150.83  3,868.49
 - ตั๋วแลกเงิน  1,669.82  4,156.41  1,669.82  4,156.41
เงินกู้ยืม   72.69  178.44  63.29  143.77
อื่นๆ    5.35  2.44  5.15  2.44
 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  46,921.37  43,675.55  46,773.34  43,644.91

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
 - การรับรอง รับอาวัล และการค�้าประกัน  1,677.59  1,407.11  1,677.59  1,407.11
 - อื่นๆ   15,690.98  13,741.67  14,856.96  13,174.95
 รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ  17,368.57  15,148.78  16,534.55  14,582.06
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ  (1,656.85)  (1,484.74)  (1,786.72)  (1,597.38)
 รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ  15,711.72  13,664.04  14,747.83  12,984.68

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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	 6.32		 ก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

	 6.33		 ก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

ก�าไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรต
 เงินตราต่างประเทศ
 - เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์
  ด้านอัตราแลกเปลี่ยน  3,808.34  3,293.34  3,815.18  3,293.22
 - ตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราดอกเบี้ย  602.23  85.39  627.28  85.39
 - ตราสารหนี้  107.82  488.27  107.82  488.27
 - ตราสารทุน  7.95  15.62  7.95  15.62
 - อื่นๆ   54.50  34.51  54.50  34.51
 รวมก�าไรสุทธิจากธุรกรรมเพื่อค้า
  และปริวรรตเงินตราต่างประเทศ  4,580.84  3,917.13  4,612.73  3,917.01

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

ก�าไร (ขาดทุน) จากการขาย
 - เงินลงทุนเผื่อขาย  3,553.46  380.83  3,553.46  380.83
 - เงินลงทุนทั่วไป  34.43  (5.09)  34.43  (5.09)
 - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
  (หมายเหตุ ข้อ 6.25.7)  -  -  -  3,667.55
   รวม  3,587.89  375.74  3,587.89  4,043.29
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่า
 - เงินลงทุนทั่วไป                                      (1,027.91)            (24.61)         (1,027.91)  (24.61)
 - เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  -  -              (0.49)  (34.40)
   รวม                                          (1,027.91)            (24.61)         (1,028.40)  (59.01)
 รวมก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน  2,559.98  351.13  2,559.49  3,984.28

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.34	 หนี้สูญ	หนี้สงสัยจะสูญ	และขาดทุนจากการด้อยค่า

	 6.35	 ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

  ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�าไรขาดทุน
 เบ็ดเสร็จอื่น
  การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว 
   (หมายเหตุ ข้อ 6.12)  734.60  (366.16)  734.60  (366.16)

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน  365.33  481.09  365.33  481.09
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด  (0.15)  (0.15)  (0.15)  (0.15)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้  11,945.35  14,681.91  11,234.67  14,518.91
 รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ 
  และขาดทุนจากการด้อยค่า  12,310.53  15,162.85  11,599.85  14,999.85

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31	ธันวาคม	2556 31	ธันวาคม	2555

งบการเงินรวม

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
 ส�าหรับงวดปัจจุบัน  8,152.27  7,863.27  8,068.80  7,810.00
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
 การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว  (374.60)  160.58  (368.80)  106.34
  รวม  7,777.67  8,023.85  7,700.00  7,916.34

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท

หน่วย	:	ล้านบาท
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หน่วย	:	ล้านบาท

อัตราภาษี

อัตราภาษี

จ�านวน

จ�านวน

อัตราภาษี

อัตราภาษี

จ�านวน

จ�านวน

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะธนาคาร

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2556

31 ธันวาคม 2555

31 ธันวาคม 2555

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้   41,706.94   31,390.29

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  20.00%  8,341.39  23.00%  7,219.77

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

 ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ   (563.72)   804.08

  รวม  18.65%  7,777.67  25.56%  8,023.85

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้   38,657.42   33,529.64

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้  20.00%  7,731.48  23.00%  7,711.82

ผลกระทบทางภาษีของรายได้และค่าใช้จ่าย

 ที่ไม่ถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษี-สุทธิ   (31.48)   204.52

  รวม  19.92%  7,700.00  23.61%  7,916.34

  การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบด้วย

หน่วย	:	ล้านบาท
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.36	 การรับโอนสินทรัพย์และหนี้สินของธนาคารกรุงเทพฯ	พาณิชย์การ	จ�ากัด	(มหาชน)

   ธนาคารได้รับโอนหนีส้นิ (ผูฝ้ากและเจ้าหนี)้ และสนิทรพัย์ท่ีมคีณุภาพดจีากธนาคารกรงุเทพฯ พาณชิย์การ จ�ากดั (มหาชน) 
[ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นบริษัท กรุงเทพพาณิชย์การ จ�ากัด (มหาชน)] ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2541 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2541 โดยส่วน
ต่างธนาคารตั้งธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จ�ากัด (มหาชน) เป็นลูกหนี้ธนาคาร จ�านวน 16,580.57 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักเงินฝากประจ�า 3 เดือนของธนาคารที่ค�านวณได้ในเดือนก่อนบวกร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งได้รับช�าระราคาโอนเสร็จ
สิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546 แต่ธนาคารยังมีรายการพักรอเรียกช�าระที่เกิดจากการรับโอนดังกล่าวอีกประมาณ 966.70 ล้านบาท 
โดยธนาคารได้แจ้งกระทรวงการคลังแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2545
   เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 ธนาคารได้มอบให้บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จ�ากัด (เดิมชื่อ บริษัท กฎหมายกรุงไทย จ�ากัด) 
ยื่นขอรับช�าระหนี้ในคดีล้มละลายของบริษัท กรุงเทพพาณิชย์การ จ�ากัด (มหาชน) ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ โดยยอดหนี้ที่ยื่นค�าขอ
รับช�าระหนี้ได้รวมรายการดอกเบี้ยค้างรับ จ�านวน 816.44 ล้านบาท และรายการบัญชีพัก จ�านวน 139.57 ล้านบาท ไว้ด้วยแล้ว และ
ศาลมีค�าสั่งอนุญาตให้ธนาคารได้รับช�าระหนี้ตามที่ยื่นขอช�าระ แต่ยังไม่ทราบว่าธนาคารจะได้รับช�าระหนี้คืนจ�านวนเท่าใด ซึ่งหากได้
รับช�าระไม่เต็มจ�านวน ธนาคารคาดว่าจะได้รับการชดเชยจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) หรือ
กระทรวงการคลังจนครบถ้วน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ธนาคารมียอดคงค้างของรายการที่กล่าวข้างต้น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่ปี 2541 
จ�านวน 816.44 ล้านบาท (รวมอยู่ในดอกเบี้ยค้างรับเงินให้สินเชื่อ หมายเหตุ ข้อ 6.6) และรายการบัญชีพักในสินทรัพย์อื่นที่เกิดจาก
ส่วนต่างในการโอนคงเหลือ จ�านวน 134.81 ล้านบาท รวมอยู่ในลูกหนี้อื่นและสินทรัพย์เบ็ดเตล็ด (หมายเหตุ ข้อ 6.13) [ธนาคารได้รับ
ช�าระเงินส่วนแบ่งจากการเฉลี่ยทรัพย์คดีล้มละลาย บริษัท กรุงเทพพาณิชย์การ จ�ากัด (มหาชน) จ�านวน 4.76 ล้านบาท]
   ธนาคารได้หารือร่วมกันระหว่างกองทุนฯ ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง และกระทรวงการคลัง หลายครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2547-2556 ให้พิจารณาทบทวนชดเชยความเสียหายภาระหนี้ให้แก่ธนาคาร จ�านวน 981.86 ล้านบาท (ซึ่งเป็นภาระหนี้ตามสิทธิ) 
   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ธนาคารได้รับแจ้งจากกองทุนฯ ว่ากระทรวงการคลังได้แจ้งให้กองทุนฯ สามารถด�าเนินการจ่าย
เงินชดเชยให้กับธนาคารตามที่ขอมาได้ โดยให้ธนาคารท�าสัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องการช�าระหนี้ในคดีล้มละลายของ บริษัท กรุงเทพ
พาณิชย์การ จ�ากัด (มหาชน) ให้แก่กองทุนฯ และเมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และ/หรือศาลมีค�าสั่งให้กองทุนฯ เข้าสวมสิทธิแทน
ธนาคารแล้ว กองทุนฯ จะด�าเนินการจ่ายเงินให้แก่ธนาคารต่อไป
   ธนาคารได้ท�าสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องการรับช�าระหนี้ในคดีล้มละลายให้กับกองทุนฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ต่อมาเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีค�าสั่งให้กองทุนฯ เข้าสวมสิทธิฯ แทนธนาคาร เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556
   เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ธนาคารได้รับเงินชดเชยความเสียหายตามสิทธิรวมค่าดอกเบี้ยและหนี้อื่นๆ จากการรับโอน
สนิทรพัย์และหน้ีสนิของธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จ�ากดั (มหาชน) [ปัจจบุนัเปลีย่นเป็นบรษิทั กรงุเทพพาณชิย์การ จ�ากดั (มหาชน)] 
จ�านวน 981.86 ล้านบาท เสร็จสิ้นแล้ว
	 	
	 6.37	 การโอนลูกหนี้ด้อยคุณภาพให้กับบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย	(บสท.)

   ตามท่ีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยได้รับการจัดต้ังตามพระราชก�าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2544 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน โดยการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงินต่างๆ 
รวมตลอดถึงสิทธิอื่นใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการช�าระหนี้ส�าหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และภายใต้พระราชก�าหนดดังกล่าว
สถาบันการเงินจะต้องท�าการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของตนรวมตลอดถึงสิทธิอ่ืนใดเหนือทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันการช�าระหน้ีให้
แก่ บสท.ตามเงื่อนไขและก�าหนดเวลาที ่บสท.ก�าหนด ซึง่ราคารับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพเท่ากับมลูค่าทรัพย์สินทีเ่ป็นหลักประกันโดยการ
ประเมนิมลูค่าทรพัย์สนิท่ีเป็นหลักประกนัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมนิมลูค่าหลกัประกนัท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด ทัง้นีธ้นาคาร
มสีทิธิท่ีจะขอให้มกีารประเมนิราคามลูค่าทรพัย์สนิทีเ่ป็นหลกัประกันใหม่ได้ภายใต้หลักเกณฑ์และระยะเวลาทีก่�าหนด บสท.และธนาคารตกลง
กนัว่าให้มกีารรบัรูผ้ลก�าไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของ บสท.และด�าเนินการแบ่งปันผลก�าไรหรือรับผิดชอบ
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ในผลขาดทุนระหว่างกันเมื่อสิ้นปีที่ 5 และสิ้นปีที่ 10 นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ส�าหรับลูกหนี้เฉพาะรายที่ได้รับช�าระหนี้ครบถ้วน
แล้ว หรอืกรณเีป็นการโอนสนิทรพัย์เพือ่ช�าระหนีใ้ห้นบัเฉพาะรายทีไ่ด้จ�าหน่ายจ่ายโอนทรพัย์สนินัน้แล้ว โดยค�านวณจากมลูค่าสนิทรัพย์
ทีเ่รยีกเกบ็ได้ตามเกณฑ์เงนิสด จนถงึวนัทีค่�านวณผลก�าไรขาดทนุหกัด้วยต้นทนุในการรบัโอนและค่าใช้จ่ายทัง้ส้ินในการด�าเนนิการของ 
บสท.รวมทั้งค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยทั้งหมดที่ บสท.ต้องจ่ายให้กับธนาคาร
   กรณีมีผลก�าไร ผลก�าไรส่วนแรกไม่เกินร้อยละ 20 ของราคารับโอน ธนาคารและ บสท.แบ่งกันฝ่ายละครึ่ง ก�าไรส่วนที่สอง 
ธนาคารรับแล้วรวมกับก�าไรส่วนที่หน่ึงแล้วไม่เกินส่วนต่างระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพกับราคารับโอน และก�าไร
ส่วนที่เหลือให้ บสท.รับไปทั้งหมด
   กรณมีผีลขาดทนุ ธนาคารเป็นผูร้บัผดิชอบผลขาดทนุส่วนแรกไม่เกนิร้อยละ 20 ของราคารบัโอน และผลขาดทนุส่วนทีส่อง
ไม่เกินร้อยละ 20 ของราคารับโอน ธนาคารและ บสท. แบ่งกันฝ่ายละครึ่ง ส�าหรับผลขาดทุนส่วนที่เหลือ บสท. รับไปทั้งหมด ดังนั้น 
ผลขาดทุนที่ธนาคารต้องรับผิดชอบจะไม่เกินร้อยละ 30 ของราคารับโอน
   ธนาคารได้โอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้ บสท.ระหว่างปี 2544-2549 ซึ่งในแต่ละครั้งที่มีการโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 
บสท.จะตรวจสอบราคาสินทรัพย์ที่จะต้องช�าระในเบื้องต้นให้เสร็จภายใน 180 วัน และเมื่อ บสท. กับธนาคารได้ยืนยันราคาสินทรัพย์
ที่จะต้องช�าระกันแล้ว บสท.จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้ให้แก่ธนาคาร ก�าหนดใช้เงินเมื่อสิ้นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันออก
ตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้อาวัล แต่ทั้งนี้ บสท.อาจใช้สิทธิไถ่ถอนก่อนก�าหนดได้ 
อัตราดอกเบี้ยคิดจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินฝากถัวเฉลี่ยของห้าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ 
โดยให้ช�าระดอกเบี้ยทุกสิ้นปี 
   บสท.ได้ด�าเนินกจิการครบ 10 ปี ตามพระราชก�าหนดบรรษทับรหิารสนิทรพัย์ไทย พ.ศ.2544 มาตรา 95 เมือ่วันที ่8 มถินุายน 
2554 บสท.ได้ด�าเนินการเลิกกิจการ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554 และอยู่ระหว่างช�าระบัญชีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการช�าระบัญชี
บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย พ.ศ.2554 ต่อไป
   บสท.ได้ยุบเลิกองค์กรเป็นการถาวร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2556 โดยว่าจ้างบริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ�ากัด เป็นผู้บริหาร
เพื่อจัดการภารกิจคงค้างของ บสท.
   เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จ�ากัด ได้มีหนังสือแจ้งผลการค�านวณผลก�าไรหรือผลขาดทุนจาก
การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ฉบับทางการและเรียกช�าระผลขาดทุนจากธนาคารให้กับ บสท.จ�านวน 
2,507.48 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ธนาคารได้แจ้งคัดค้านการค�านวณผลก�าไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อย
คุณภาพ โดยให้น�าค่าเครื่องจักรจ�าน�าของสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของลูกหนี้รายหนึ่ง จ�านวน 1,744 .48 ล้านบาท มารวมในราคารับโอน
เพื่อใช้ในการค�านวณผลก�าไรหรือผลขาดทุนจากการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ด้วย
   ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ธนาคารมีราคาโอนสินทรพัย์ด้อยคุณภาพให้กับ บสท. ภายหลังปรบัราคาโอนระหว่างกัน 
แล้วรวมสทุธ ิจ�านวน 17,743.18 ล้านบาท ส�าหรับลกูหนีร้ายทีจ่�าน�าเครือ่งจกัรเป็นประกัน มลูค่าเครือ่งจักร จ�านวน 1,744.48 ล้านบาท 
ซึง่ บสท.ได้ปรบัลดมลูค่าตัว๋สญัญาใช้เงนิแล้ว แต่ธนาคารมีหนงัสอืแจ้ง บสท.ปฏเิสธการรบัต๋ัวสัญญาใช้เงนิไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อยุติเรือ่ง
ราคาโอน และธนาคารได้ด�าเนินคดีตามกฎหมายกับ บสท. ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 บสท.มียอดราคาโอนค้างช�าระ จ�านวน 3,388.20 ล้านบาท และ 6,039.57 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งได้ออกตั๋วสัญญา
ใช้เงินให้แก่ธนาคาร จ�านวน 10 ฉบับ โดยบันทึกรวมอยู่ในเงินลงทุนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด (หมายเหตุ ข้อ 6.4) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ธนาคารบันทึกดอกเบี้ยค้างรับไว้ จ�านวน 37.01 ล้านบาท
   การประมาณการหน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้จากผลขาดทนุส�าหรบัลกูหนีด้้อยคุณภาพทีโ่อนไป บสท.ธนาคารได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยั
จะสูญโดยประมาณการไว้อัตราร้อยละ 15 ของราคาโอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ฝ่ายบริหารพิจารณาประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นอีก
จ�านวน 800 ล้านบาท รวมเป็นประมาณการหนี้สินทั้งสิ้น 3,461.48 ล้านบาท ซึ่งแสดงไว้ในประมาณการหนี้สิน (หมายเหตุ ข้อ 6.17)
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

	 6.38	 นโยบายการท�าธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

   ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สนส.6/2553 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวม
กลุม่ ก�าหนดให้ธนาคารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบันโยบายการท�าธรุกรรมภายในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิและนโยบายการบรหิารความเสีย่งที่
เกิดจากการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งนโยบายดังกล่าวสรุปได้ ดังนี้
   การท�าธุรกรรมและการบริหารความเสี่ยงในการท�าธุรกรรมระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน จัดท�าขึ้นเพื่อใช้เป็น
แนวทางก�ากับดูแลการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน 12 บริษัท 
(หมายเหตุ ข้อ 6.5) ให้มีมาตรฐานและแนวปฏิบัติเดียวกัน และสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก�ากับแบบรวมกลุ่มของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยนโยบายดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ครอบคลุมถึงประเภทธุรกรรม หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดเกี่ยวกับการท�าธุรกรรม รวมถึงอัตราส่วนในการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน และแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการท�าธุรกรรมภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับ
การท�าธุรกรรมกับบุคคลทัว่ไป และจดัท�าเป็นเอกสารสญัญาทีม่ผีลบงัคับตามกฎหมาย รวมทัง้ปฏบิตัติามหลกับรรษทัภบิาลของธนาคาร
   กรณทีีธ่นาคารท�าธุรกรรมกบับริษัทในกลุม่ธรุกจิทางการเงนิทีธ่นาคารถอืว่าบรษิทันัน้เป็นเสมอืนหน่วยงานหนึง่ของธนาคาร
ธนาคารจะถือปฏิบัติตามแนวทางการผ่อนปรนการท�าธุรกรรมที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด 
  
	 6.39	 อื่น	ๆ

   6.39.1 ธนาคารมีลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรายหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการยื่นฟ้องคดีของส�านักงานอัยการสูงสุดต่อศาลฎีกาแผนก 
คดอีาญาของผูด้�ารงต�าแหน่งทางการเมือง โดยศาลฎีกาฯ มีค�าส่ังประทับรบัค�าฟ้องไว้แล้ว เม่ือวันที ่25 กรกฎาคม 2555 ลูกหน้ีรายดงักล่าว 
มีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2546 จ�านวน 9,900 ล้านบาท โดยเบิกไปใช้แล้ว จ�านวน 8,368.73 ล้านบาท  
และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังคงค้างช�าระทั้งจ�านวนพร้อมดอกเบี้ย โดยธนาคารได้ตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบตามเกณฑ์
ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว นอกจากนี้ คดีดังกล่าวยังเกี่ยวข้องถึงรายการค้างรับช�าระจากลูกหนี้ผิดนัดช�าระหนี้ตามสัญญาซื้อขาย
หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ ซึ่งได้บันทึกไว้ในบัญชีสินทรัพย์อื่น จ�านวน 997.87 ล้านบาท โดยธนาคารได้ตั้งค่าเผื่อด้อยค่าไว้เต็มจ�านวน
แล้ว (หมายเหตุ ข้อ 6.13)
   6.39.2 ในปี 2553 ธนาคารให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทแห่งหนึ่ง จ�านวน 95.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,884.61 ล้านบาท) ซึ่งเกิด
จากธนาคารลงทนุในหุน้สามญัสถาบนัการเงนิต่างประเทศแห่งหนึง่ โดยมสีดัส่วนการลงทนุร้อยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน และธนาคาร
มีสัญญาขายหุ้นสามัญทั้งหมดคืนภายในระยะเวลาและราคาที่ก�าหนดให้กับบริษัทในกลุ่มของสถาบันการเงินต่างประเทศ โดยธนาคาร
ไม่มีอ�านาจควบคุมสถาบันการเงินที่ไปลงทุน ธนาคารถือว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็นเงินให้สินเชื่อโดยมีหุ้นสามัญที่ธนาคารได้มาเป็นหลัก
ประกันเงินให้สินเชื่อ ส่วนต่างระหว่างราคาหุ้นกับเงินให้กู้ยืมทยอยรับรู้เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ โดยธนาคารได้รับช�าระเงินครบถ้วนตาม
สัญญาในเดอืนกรกฎาคม 2554 จากบริษทัดงักล่าวแล้ว ปัจจบุนัธนาคารยงัไม่ได้โอนคืนหุน้สามญัทีไ่ด้มาเป็นหลกัประกนัเนือ่งจากบรษิทั
ต้องหาผู้ร่วมทุนที่เป็นสถาบันการเงินมาถือหุ้นแทนธนาคาร
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	 6.40	 การเปิดเผยข้อมูล	ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

   ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและการด�ารงเงินกองทุน ตามประกาศของธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเงินกองทุนและการประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และ
เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการด�ารงเงินกองทุนส�าหรับธนาคารพาณิชย์
   ช่องทางทีเ่ปิดเผยข้อมูล  www.ktb.co.th>นกัลงทุนสัมพันธ์>ข้อมลูทางการเงนิ>การเปิดเผยข้อมลูตามเกณฑ์ Basel III
   วันที่ที่เปิดเผยข้อมูล   ภายในเดือนเมษายน 2557
   ข้อมูล ณ     วันที่ 31 ธันวาคม 2556

	 6.41		 การอนุมัติงบการเงิน

    งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

1.  ข้อมูลทั่วไปของธนาคาร
	 	 ชื่อบริษัท	 	 	 	 :	 บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	
	 	 ประกอบธุรกิจ	 	 	 :	 ธนาคารพาณิชย์
	 	 ส�านักงานใหญ่	 	 	 :		 เลขที่	35	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	
	 	 	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10110
	 	 เลขทะเบียนบริษัท	 	 	 :	 0107537000882	(เดิมเลขที่	บมจ.	335)
	 	 	 	 	 	 	 	 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ�ากัด
	 	 	 	 	 	 	 	 เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2537
	 	 โทรศัพท์	 	 	 	 :	 0-2255-2222
	 	 โทรสาร	 	 	 	 :	 0-2255-9391-3
	 	 ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	ธนาคารกรุงไทย	 :	 1551
	 	 เว็บไซต์	 	 	 	 :	 www.ktb.co.th

2.  หลักทรัพย์ของธนาคาร 
	 2.1	จ�ำนวนและชนิดของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของธนำคำร	
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	
	 	 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�ำนวน		 13,981,561,250				หุ้น

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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ต.ค.	2549

พ.ย.	2549

ก.พ.	2552

ต.ค.	2552

มี.ค.	2553

ธ.ค.	2553

มี.ค.	2555

พ.ย.	2555

มี.ค.	2556

สิ้นสุด	ธ.ค.	2556

สิ้นสุด	ธ.ค.	2556

สิ้นสุด	ธ.ค.	2556

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย	และไม่
ช�าระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�าไร(2)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย	และไม่
ช�าระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�าไร	
ครั้งที่	1/2549	

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2552

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	2/2552

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2553

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
ที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย	และไม่
ช�าระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�าไร	
ครั้งที่	1/2553

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2555	

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	2/2555

หุ้นกู้ระยะยาว

หุ้นกู้ระยะสั้น

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

ตั๋วแลกเงินระยะยาว

B	(Fitch	Ratings)
B2	(Moody’s)
B+	(S&P)

BBB	(tha)	

AA	(tha)

AA	(tha)

AA	(tha)	

BBB	(tha)	

AA	(tha)

AA	(tha)

BBB	(Fitch	Ratings)
Baa1	(Moody’s)
BBB	(S&P)

-

-

-

189.50	
ล้านดอลลาร์สรอ.

1,440	ล้านบาท

21,000	ล้านบาท

13,000	ล้านบาท

10,400	ล้านบาท

2,085	
ล้านบาท

5,155	ล้านบาท

15,133	ล้านบาท

500	
ล้านดอลลาร์สรอ.

6,081	ล้านบาท

4,887	ล้านบาท

30,726	ล้านบาท

ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการโดยวันแรก
ที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน	ต.ค.	
2559

ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการโดยวันแรก
ที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน	พ.ย.	
2559

ก.พ.	2562
(Call	option	ปีที่	5)

ต.ค.	2562
(Call	option	ปีที่	5)

มี.ค.	2563
(Call	option	ปีที่	5)

ไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการโดยวันแรก
ที่สามารถใช้สิทธิไถ่ถอน	ธ.ค.	
2558

มี.ค.	2565	
(Call	option	ปีที่	5)

พ.ย.	2565
(Call	option	ปีที่	5)

ก.ย.	2561

ขึ้นกับวันที่ซื้อ

ขึ้นกับวันที่ซื้อ

ขึ้นกับวันที่ซื้อ

-

-

10	ปี

10	ปี

10	ปี	

-

10	ปี

10	ปี

5.5	ปี

ไม่เกิน	
270	วัน

1	-	12	
เดือน

3	-	12	ปี

วันที่ออกตราสาร อนัดบัความน่าเชือ่ถอื(1) จ�านวนที่เหลืออยู่ อายุ วันครบก�าหนดไถ่ถอนชนิด/ชื่อของตราสารหนี้

2.2	ตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของธนาคาร

(1)	อันดับความน่าเชื่อถือ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556
(2)	จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เป็นตลาดรอง
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ธุรกิจโฮลดิ้ง

1.	บจ.	กรุงไทย	ร่วมทุน1/

35	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	
อาคารนานาเหนือ	ชั้น	5
ถ.	สุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา	กทม.	10110
โทรศัพท์	:	0-2208-3048
โทรสาร	:	0-2256-8659

ธุรกิจประกันภัย

2.	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย1/

1122	อาคาร	KPI	Tower	
ถ.	เพชรบุรีตัดใหม่	แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี	กรุงเทพฯ	10400
โทรศัพท์	:	0-2624-1111	
โทรสาร	:	0-2624-1234

3.	บมจ.	ทิพยประกันภัย
63/2	ถ.	พระราม	9	
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0-2248-0059
โทรสาร	:	0-2248-7850

4.	บมจ.	กรงุไทย-แอกซ่า	ประกนัชวีติ1/

2034/116-119,	136,	138-143	
อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์
ชัน้	27,	32-33	ถ.	เพชรบุรตีดัใหม่	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	10310
โทรศัพท์	:	0-2723-4000
โทรสาร		:	0-2723-4032

โฮลดิ้ง

ประกันวินาศภัย

ประกันวินาศภัย

ประกันชีวิต

100,000

11,000,000

300,000,000

135,500,000

99,997

2,200,000

36,900,800

1

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

100.00

20.00

12.30

0.002/

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ส�านักงานใหญ่

จ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้นประเภทธุรกิจ

3. ข้อมูลบริษัทที่ธนาคารถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมด  
    ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556

1/	ธนาคารได้ซื้อหุ้น	บริษัท	กรุงไทย	ร่วมทุน	จ�ากัด	จากผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2556	ท�าให้ธนาคารเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท	กรุงไทย	ร่วมทุน	จ�ากัด	 
ร้อยละ100	อีกทั้งในวันที่	25	กุมภาพันธ์	2557	 ธนาคารได้ซื้อหุ้น	บมจ.	 กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	 และ	บมจ.	 กรุงไทยพานิชประกันภัย	คืนจาก	บจ.	 กรุงไทย	 
ร่วมทุน	ส่งผลให้ธนาคารถือหุ้นใน	บมจ.	กรุงไทย-แอกซ่า	ประกันชีวิต	ร้อยละ	49.99		และ	บมจ.	กรุงไทยพานิชประกันภัย	ร้อยละ	45	
2/	น้อยกว่าร้อยละ	0.01
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จ�านวนหุ้นที่ถือ
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ส�านักงานใหญ่

จ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้นประเภทธุรกิจ

ธุรกิจเช่าซื้อ / ลีสซิ่ง

5.	บจ.	กรงุไทยธรุกิจลสีซ่ิง	 
20	ชัน้	6-8	อาคารสวนมะลิ	 
ถ.ยุคล	2	แขวงวัดเทพศิรินทร์	 
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กรุงเทพฯ	10100
โทรศัพท์	:	0-2299-3888
โทรสาร	:	0-2299-3801-2

6.	บจ.	กรุงไทย	ไอบีเจ	ลิสซิ่ง
161	อาคารนันทวัน	ชั้น	18	
ถ.	ราชด�าริ	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	:	0-2651-8120
โทรสาร	:	0-2254-6118

ธุรกิจบัตรเครดิต

7.	บมจ.	บัตรกรุงไทย
591	อาคารสมัชชาวาณิช	2	ชั้น	14	
ถ.	สุขุมวิท	แขวงคลองตันเหนือ	
เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2665-5000
โทรสาร	:	0-2661-7721

ธรุกจิหลักทรัพย์ / ทีป่รึกษา
ทางการเงิน

8.	บมจ.	หลักทรพัย์จัดการกองทนุ	กรงุไทย
195	อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์	ชัน้	32	
ถ.	สาทรใต้	แขวงยานนาวา	
เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทรศัพท์	:	0-2686-6100
โทรสาร	:	0-2670-0430

9.	บจ.	กรุงไทย	แอดไวซ์เซอรี่	
900	อาคารต้นสนทาวเวอร์	ชั้น	9B	
ถ.	เพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	:	0-2257-0550
โทรสาร	:	0-2639-3600

เช่าซื้อ

เช่าซื้อ

บัตรเครดิต

จัดการกองทุน

ที่ปรึกษา
ทางการเงิน

10,000,000

10,000,000

257,833,407

20,000,000

4,000,000

9,999,993

4,899,998

127,500,000

19,999,986

3,999,997

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ
      

สามัญ

100.00

49.00

49.45

100.00

100.00
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

10.	บล.	เคที	ซีมิโก้	
287	อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์	
ชั้น	8-9,	15-17,	21	ถ.	สีลม	
เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500
โทรศัพท์	:	0-2695-5000
โทรสาร	:	0-2631-1709

11.	บมจ.	ทรีนิตี้	วัฒนา
179/111	อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์	
ชั้น	26	ถ.	สาทรใต้	แขวงทุ่งมหาเมฆ	
เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120
โทรศัพท์	:	0-2670-9100	
โทรสาร	:	0-2286-7222

ธุรกิจบริการ

12.	บจ.	กรุงไทยกฎหมาย
191/50-53,	55	อาคารซี	ที	ไอ	
ทาวเวอร์	ชั้น	18-19	
ถ.	รัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2261-3739	
โทรสาร	:	0-2261-3748	-51

13.	บจ.	กรุงไทยธุรกิจบริการ
96/12	ซ.	ลาดพร้าว	106	(บญุอุดม	1)	
ถ.	ลาดพร้าว	แขวงพลับพลา	
เขตวังทองหลาง	กรุงเทพฯ	10310	
โทรศัพท์	:	0-2791-9800	-1
โทรสาร	:	0-2935-3706

14.	บจ.	กรงุไทย	คอมพิวเตอร์	เซอร์วสิเซส	
22/1	อาคารไสวบราวน์	2	 
ซ.	สุขุมวิท	1	ถ.	สุขุมวิท	
แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท์	:	0-2251-8199
โทรสาร	:	0-2251-8198

หลักทรัพย์

เงินทุน
และหลักทรัพย์

บริการ
งานกฎหมาย

บริการงานทั่วไป

บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

259,127,200

175,552,000

300,000

1,400,000

13,000,000

129,563,600

34,125,000

299,993

1,399,990

12,999,994

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

50.00

19.44

100.00

100.00

100.00

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ส�านักงานใหญ่

จ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้นประเภทธุรกิจ
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15.	บจ.	เมโทรเดซิกนี
189	ถ.	พระราม	9	
แขวงห้วยขวาง	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพฯ	10320

16.	บจ.	ดับบลิวทีเอ	(ประเทศไทย)
313	อาคาร	ซี.พี.ทาวเวอร์	
ถ.	สีลม	แขวงสีลม	เขตบางรัก	
กรุงเทพฯ	10500
โทรศัพท์	:	0-2699-1609
โทรสาร	:	0-2699-4891

17.	บจ.	เนชั่นแนล	ไอทีเอ็มเอ็กซ์
93/1	อาคารจีพีเอฟวิทยุ	ทาวเวอร์	เอ	
ชั้น	17-18	ถ.	วิทยุ	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพฯ	10330
โทรศัพท์	:	0-2650-6800
โทรสาร	:	0-2650-6808

18.	บจ.	ธนาเทพการพิมพ์
111	ถ.	ลาดพร้าว	กม.	9	
แขวงคลองจั่น	เขตบางกะปิ	
กรุงเทพฯ	10240
โทรศัพท์	:	0-2377-5074
โทรสาร	:	0-2377-6289

19.	บจ.		 โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ	
999	อาคารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	
หมู่	1	ต.	หนองปรือ	อ.	บางพลี	
จ.	สมุทรปราการ	10540
โทรศัพท์	:	0-2131-1042-4
โทรสาร	:	0-2131-1189

Special	Purpose	
Vehicle	(SPV)

Special	Purpose	
Vehicle	(SPV)

จดัการระบบช�าระเงนิ
ระหว่างธนาคาร

การพิมพ์
และสิ่งพิมพ์

โรงแรม

1,000

1,000

500,000

100,000

10,177,800

390

250

98,250

10,000

1,017,780

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

39.00

25.00

19.65

10.00

10.00

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ส�านักงานใหญ่

จ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้นประเภทธุรกิจ
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20.	บจ.	เมอืงใหม่อตุสาหกรรม	สระบุรี
123	อาคารไทยประกันชีวิต	ชั้น	12	
ถ.	รัชดาภิเษก	แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0-2246-9487
โทรสาร	:	0-2246-9819

21.	บจ.	เกียรติปภา
2	หมู่	12	ถ.	กิ่งแก้ว	
ต.	ราชาเทวะ	อ.	บางพลี	
จ.	สมุทรปราการ	10540	
โทรศัพท์	:	0-2750-2478
โทรสาร	:	0-2312-4482

22.	บมจ.	อัลฟาเทค	อีเลคทรอนิคส์	
(ติดต่อส�านักงานคณะผู้ช�าระบัญชี)
889	อาคารไทยซีซี	ทาวเวอร์	ชั้น	14	
ห้อง	141	ถ.	สาทรเหนือ	
เขตสาทร	กรุงเทพฯ	10120

23.	บมจ.	แมเนเจอร์	มีเดีย	กรุ๊ป
98/3-10	ถ.	พระอาทิตย์	
แขวงชนะสงคราม	เขตพระนคร	
กรุงเทพฯ	10200
โทรศัพท์	:	0-2629-4488
โทรสาร	:	0-2629-4469

นิคมอุตสาหกรรม

ผลิต
และจ�าหน่ายสี

ผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์

ผลิตและจ�าหน่าย
สิ่งพิมพ์

25,000,000

839,000

2,642	

129,354,620

2,500,000

419,000

806

20,814,928

สามัญ

สามัญ

สามัญ

สามัญ

10.00

49.94

30.51

16.09

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ส�านักงานใหญ่

จ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ)

ชนิดของหุ้นประเภทธุรกิจ
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4.  บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
	 •	 นำยทะเบียนหลักทรัพย์ส�ำหรับหุ้นสำมัญและหุ้นบุริมสิทธิของธนำคำร	 บจ.	ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 62	อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2229-2800
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรสาร	0-2359-1259
	 •	 ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และนำยทะเบียนหุ้นกู้
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและ
	 	 	 ไม่ช�าระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�าไร	ครั้งที่	1/2549	(สกุลเงินบาท)
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2551	ชุดที่	1	
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2551	ชุดที่	2	
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2561
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2552	
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	2/2552	
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2562
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2553	
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2563
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	1/2555	
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2565	
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	ครั้งที่	2/2555
	 	 	 ครบก�าหนดไถ่ถอนปี	พ.ศ.	2565	
	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่าย
	 	 	 และไม่ช�าระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�าไร	ปี	2549	
	 	 	 (สกลุเงนิดอลลาร์สรอ.จ�านวน	220	ล้านดอลลาร์สรอ.)

ฝ่ำยปฏิบัติกำรหลักทรัพย์บริกำรและกองทุน
บมจ.ธนำคำรทหำรไทย
เลขที่	3000	ชั้น	5A	ถนนพหลโยธิน	
แขวงจอมพล	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	
โทรศัพท์	0-2299-1321	และ	0-2299-1536
โทรสาร		0-2242-3270

The Bank of New York Mellon 
(ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้)
Merck	House
Seldown
Poole	BH15	1PX
United	Kingdom

The Bank of New York Mellon 
(นำยทะเบียน)
101	Barclay	Street
New	York,	NY	10286
United	States	of	America
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	 	 >	 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่ไม่สะสมดอกเบี้ยจ่ายและ
	 	 	 ไม่ช�าระดอกเบี้ยในปีที่ไม่มีผลก�าไร	ครั้งที่	1/2553

	 •	 ผู้สอบบัญชี	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ถนนพระรามที	่6	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กรุงเทพฯ	10400
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2271-8000	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรสาร	0-2618-5788
 
	 •	 ที่ปรึกษำกฎหมำย		 	 	 	 	 	 ฝ่ำยนิติกำร 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 กลุ่มก�ากับและระเบียบธนาคาร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สายงานก�ากับและบริหารงานกฎหมาย
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 บมจ.ธนาคารกรงุไทย	อาคารนานาเหนอื	ชัน้	8
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 35	ถนนสุขุมวิท	แขวงคลองเตยเหนือ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เขตวัฒนา	กรุงเทพฯ	10110
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2208-3850-59	และ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0-2208-3862-63
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรสาร	0-2256-8028	

         	 บริษัท	กรุงไทยกฎหมำย	จ�ำกัด
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 191/50-53	อาคารซีทีไอ	ทาวเวอร์	ชั้น	19
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0-2261-3739
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โทรสาร	0-2261-3748-50

ฝ่ำยปฏิบติักำรบริหำรเงนิ	และหลักทรพัย์บริกำร
บมจ.	ธนำคำรซีไอเอ็มบี	ไทย
เลขที่	44	ชั้น	15	อาคารหลังสวน	
ถนนหลังสวน	แขวงลุมพินี	เขตปทุมวัน	
กรุงเทพฯ	10330	
โทรศัพท์	0-2626-7503-4	
โทรสาร		0-2626-7543
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

นายวรภัค ธันยาวงษ์
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ 
นางวรีมน นิยมไทย
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่
นายธัญญพงศ์ ธรรมาวรานุคุปต์

กลุ่มยุทธศาสตร์ธนาคาร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายกฤษณ์ เนื่องสิกขาเพียร
ฝ่ายยุทธศาสตร์ธนาคาร	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายธนกร กาญจนนัติ

สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร  
- ว่าง - 
กลุ่มการตลาดและสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางศิริพร นพวัฒนพงศ์
ฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายวิโรจน์ ไตรตระกูลสินธ์
ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�านัก 
นางมาลี รัตนาไกรศรี
ฝ่ายกลยุทธ์และบริหารงานการตลาด 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นางปภัสสรา นิวัติศิริวงศ์

สายงานตรวจสอบภายใน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
น.ส. พรรณิภา อภิชาตบุตร
ฝ่ายวิเคราะห์และบริหารงานตรวจสอบ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายกิจจา อ่อนละมัย

กลุ่มตรวจสอบภายใน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายกิจจา อ่อนละมัย
ฝ่ายตรวจสอบส�านักงานใหญ่ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสาโรจน์ ชาญธวัชชัย
ฝ่ายตรวจสอบธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายพันโชค เอกะโรหิต
ฝ่ายตรวจสอบเครือข่ายนครหลวง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายบุญชัย ร่มโพธิ์คาพงษ์
ฝ่ายตรวจสอบเครือข่ายภูมิภาค 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายธวัชชัย ฉิมนิกร  
ฝ่ายตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายศราวุฒิ ภวสาครินทร์
ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายบรรเจิด ณัฐาลัย

สายงานธุรกิจรายย่อยและเครือข่าย  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
นายเวทย์ นุชเจริญ
โครงการ	KTB	Retail	Transformation 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางกุลนรี เกตุทอง
ฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นางประราลี รัตน์ประสาทพร
ส�านักสนับสนุนธุรกิจเครือข่าย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�านัก 
น.ส. รุ่งจิตต์ ปุณณะหิตานนท์

กลุ่มสินเชื่อรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก 

- ว่าง - 
ฝ่ายควบคุมงานประเมินราคา 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายสมพงษ์ เล้าสุวรรณ

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2557

ทำาเนียบผู้บริหาร
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กลุ่มกลยุทธ์เครือข่ายและผลิตภัณฑ์รายย่อย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย
ฝ่ายกลยุทธ์เครือข่ายลูกค้ารายย่อย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายอภิชาติ อรรฆย์ฐากูร
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อบุคคลและธุรกิจให้เช่าซื้อ	
ผูช่้วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่ ผูบ้ริหารกลุม่ รักษาการผูบ้ริหารฝ่าย
นายชัยณรงค์ เอื้อสิทธิชัย
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายอภิชาต เดชปรีชา
ฝ่ายผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายจักรกฤษณ์ ประสาทไทย
ฝ่ายธนบดีธนกิจ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
นางปฏิญญา วชิระธรรมา
ฝ่ายเผยแพร่ความรู้ผลิตภัณฑ์	
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายชุติชัย ชนากร
ฝ่ายบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายจิรัฐติ์ ลิวพัฒนาพิชิต

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายเชิดชัย ชมภูนุกูลรัตน์

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 2 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นายวราวุฒิ สิทธิยศ

กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 3 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายประสิทธิ์ อ�าภรณ์
ส�านักนานาเหนือ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�านัก 
นายโอภาส เรืองกิจไกรศิลป์

กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายธวัช อยู่ยอด

กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายสุรชัย ศรีสถาพร

กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายธนันต์ วงษ์เกษม

กลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายลือชัย ชัยปริญญา

กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 1 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายรังสรรค์  บ�าบัดสรรพโรค

กลุ่มเครือข่ายภาคเหนือ 2 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นายพัลลภ ลิ้มไพรสันต์

กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นายเมธี พานสายตา

กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 2 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นายอรรถวุฒิ สาครินทร์

สายงานธุรกิจขนาดกลาง  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
นายประสิทธิ์ วสุภัทร
โครงการ	KTB	SMEs	Transformation 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสุภกิจ บุญเลี้ยง
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กลุ่มสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง 

-ว่าง-

กลุ่มกลยุทธ์วิสาหกิจขนาดกลางและรายย่อย 

-ว่าง-

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 1 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายอุดมศักดิ์ โรจน์วิบูลย์ชัย

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางนครหลวง 2 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายศักดี เฉียบแหลม

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคเหนือ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายทรงวุฒิ เวชอนุรักษ์

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคกลางและภาคตะวันออก 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายณัฐศักดิ์ เจียรศิริสมบูรณ์

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายวิรัตน์ เตียระกุล

กลุ่มธุรกิจขนาดกลางภาคใต้ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายปฏิเวช สันตะวานนท์
 
สายงานธุรกิจภาครัฐ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
น.ส. อาริศรา ธรมธัช
ฝ่ายกลยุทธ์ธุรกิจภาครัฐ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ตรึงจิต ลิมปะพันธ์

กลุ่มราชการสัมพันธ์ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นางวิไลพร ธีรนาคนาท

ฝ่ายราชการสัมพันธ์	1 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางรุ่งทิพย์ สิงห์สุวรรณ
ฝ่ายราชการสัมพันธ์	2 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายอภิชาติ เจริญเรืองเลิศ

กลุ่มรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และโครงการภาครัฐ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายธีรินทร์ เต่าทอง
ฝ่ายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายสุทธิรักษ์ พาทรัพย์มา
ฝ่ายบริหารโครงการภาครัฐ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายบุญชัย ศศิวงศ์
ธนาคารชุมชน	
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายพีรวัส เติมปัญญา

สายงานธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
และบริการจัดการทางการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
นายวิเทศ เตชางาม
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการเงิน	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายเอกพล สกุลหงส์

กลุ่มพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และผลิตภัณฑ์จัดการทางการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางอมรา กลับประทุม
ฝ่ายผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย   
น.ส. ปุณยนุช ปานกิจเจริญ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายจิตติ ศุภกมลเสนีย์
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ฝ่ายผลิตภัณฑ์บัตร 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางรัตนา รัตนะ

กลุ่มการขายผลิตภัณฑ์บริการจัดการทางการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายบุญสันต์ ประสิทธิ์สัมฤทธิ์
ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน	1 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
ฝ่ายบริการจัดการทางการเงิน	2 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายประภัสร์ หนุนภักดี
ฝ่ายสนับสนุนบริการจัดการทางการเงิน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายวัชระ กาญจนพันธุ
   
สายงานกำากับและบริหารงานกฎหมาย 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

กลุ่มกำากับและระเบียบธนาคาร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางมยุรศิริ พงษ์ธรานนท์
ส�านักคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารส�านัก 
น.ส. สินีนาฏ ด�าริห์อนันต์
ฝ่ายก�ากับการปฏิบัติงาน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายวิทูร กานตอาภา
ฝ่ายระเบียบธนาคาร 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. นิภาวรรณ วรรณสาธพ
ฝ่ายนิติการ
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายอภินันท สุนทรนันท

กลุ่มบริหารงานกฎหมาย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายธนิต ลักษณะพุกก์

ฝ่ายคดีพิเศษ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายชินภัทร์ วาทยานนท์
ฝ่ายควบคุมคดี	1 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายบรรณจิต เสาวรรณ
ฝ่ายควบคุมคดี	2 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายเกษม สวัสดี
ฝ่ายสนับสนุนงานกฎหมายและเร่งรัดหนี้ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางพวงเพชร วงศ์ยิ้มย่อง

สายงานบริหารความเสี่ยง  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
นายพูลพัฒน์ ศรีเปล่ง
ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการสินเชื่อ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางจีรวัฒน์ พันธ์ไพศาล

กลุ่มบริหารความเสี่ยง 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นายทรงพล ตั้งกิจถาวร
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. วิยะดา มะโนประเสริฐกุล
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านตลาด 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายชูเชิด วรรณธง
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายเชาวลิต ทองสุกมาก
ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นางจินดา วุฒิประสิทธิผล
ฝ่ายวิจัยความเสี่ยงธุรกิจ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายรชตพงศ สุขสงวน
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ฝ่ายประเมินความเสี่ยงข้อผิดพลาดและการทุจริต 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นางจุฑานัสม์ เอี่ยมเกษมมาศ

กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางบุญศรี ไวถนอมสัตว์
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจนครหลวง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสันติ ปริวิสุทธิ์
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคเหนือ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางจตุรพร อุตตโม
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย  
นายสมเกียรติ ปรีเปรม
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคกลางและภาคตะวันออก 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายประเสริฐ พุทธิสรรพสิทธิ์
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจภาคใต้
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายวิทยา เกียรติอดิศร

กลุ่มกลั่นกรองสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางลัคณา ลีลาอมรสิน
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่ออุตสาหกรรม 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ธิฐิมา พัฒนวลา
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อพาณิชยกรรมและบริการ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายอานนท์ กาญจนศรีศุภ
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อการเกษตร 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายศิริพงศ์ วิริยะวิบูลย์กิจ
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อก่อสร้าง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายจารึก แสงทอง
ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อโครงการและสถาบัน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางระพี แก้วศรีงาม

ธุรกิจขนาดใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจขนาดใหญ่
นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
นางจรี วุฒิสันติ
ฝ่ายบริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่	1 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. บุษบงกช สุรางกูร

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 1 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
น.ส. ศรัญญา รามเกียรติศักดิ์
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร	1 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายสรวิศ เหล่าปราชญกุล
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร	2 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายรัฐพร ช�านาญผล
ฝ่ายธุรกิจพาณิชยกรรม 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ศิริลักษณ์ เชียงสอน

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 2 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
รักษาการผู้บริหารกลุ่ม 
นางจรี วุฒิสันติ
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง	1 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ดาราวรรณ คชรินทร์
ฝ่ายธุรกิจก่อสร้าง	2 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายกิตติพัฒน์ เพียรธรรม
ฝ่ายธุรกิจบริการ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายปิยะ ส�าราญวานิช
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กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 3 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
น.ส. ยุพา ชนะอุดมสุข
ฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรม	1 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ภัทริกา โสตถิสุพร
ฝ่ายธุรกิจอุตสาหกรรม	2 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. พรพิมล ประชาสิทธิ์

สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 2  
- ว่าง - 
ฝ่ายบริการลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่	2 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. บุษบา กิตติวัฒนกุล

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 4 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่	1 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางสุวรรณา อนันทานนท์
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่	2	
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่	3 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายเอกชัย เตชะวิริยะกุล

กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ 5 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางสุทธินี วิเศษสมิต
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่	4 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. สุจิรา กิตติดุษฎีกุล
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่	5 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางอังคณา พูลสมบัติ
ฝ่ายธุรกิจขนาดใหญ่	6 
- ว่าง - 

สายงานปรับโครงสร้างหนี้ และบริหารทรัพย์สิน 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน 
นายปริญญา พัฒนภักดี

กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 1 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นางสุรางค์ ธนัตถานนท์
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	1 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. จรรยา มงคล
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	2 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย
นายนิพนธ์ แย้มประยูร
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	3 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสุวัฒน์ บูรณสัจจะ
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	4	
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. เกษราภรณ์ ประพฤติธรรม

กลุ่มปรับโครงสร้างหนี้ 2 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายวีระศักดิ์ พรหมมาศ
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	5 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย  
นายกิตติธัช ชีวกิดาการ
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	6 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	7 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายไพจิตร ศิริธรรมพันธ์
ฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้	8 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นางณฐพร โอสิริสกุล

กลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายสุชาติ เดชอิทธิรัตน์
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ฝ่ายบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายก�าธร ชวนะเวสน์
ฝ่ายปฏิบัติการทรัพย์สินพร้อมขาย 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายลือศักดิ์ สุขเกษม

สายงานบริหารการเงิน  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
นางกิตติยา โตธนะเกษม

กลุ่มวางแผนการเงิน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางวลัยรัตน์ เลิศอ�าพรไพศาล
ฝ่ายวางแผนและงบประมาณ																																																																																																																																				
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นางปิยพร จิตมโนวรรณ
ฝ่ายการบัญชี	
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสมศักดิ์ ลิขิตกาญจนกุล
ฝ่ายการเงิน	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ประภาวดี ไล้เลิศ
ฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางกาญจนี อุดมชัยพร
ฝ่ายบริหารคุณภาพสินเชื่อและข้อมูลลูกค้า 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย                                     
นายอติพล ศุภธนะอนันต์

กลุ่มบริหารเงิน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายภาณพ เศวตรุนทร์
ฝ่ายบริหารเงิน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายอาจ เสรีนิยม
ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายธวัชชัย ประมวลเจริญกิจ

ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นางธันยวัต อภิปัญญาโสภณ

กลุ่มบริหารการลงทุน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายตะวัน พันธาวงศ์
ฝ่ายบริหารการลงทุน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายบุญเลิศ นิธิอุทัย  
ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายไกวัล พงษ์นนทกุล
ฝ่ายกลยุทธ์สาขาต่างประเทศ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายไกวัล พงษ์นนทกุล

กลุ่มธุรกิจระหว่างประเทศ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นางสุวรรณี สุขวัจน์
ฝ่ายกลยุทธ์การตลาดผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. มลุลี แก้วโมราเรืองฤทธิ์
ฝ่ายการค้าต่างประเทศ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์
ฝ่ายธุรกิจปริวรรต 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
ว่าที่ ร.ท. สุรัตน์ นาวีระ

สายงานปฏิบัติการ  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน 
นายเกษม แพใหญ่
ฝ่ายสนับสนุนงานระบบปฏิบัติการ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายปรีชา จรรยาธนะวุฒิ

กลุ่มปฏิบัติการธนาคาร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
น.ส. ณัฐรี สาคริกานนท์
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ฝ่ายสนับสนุนงานสาขา 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายวิสันติ์ ศุภสมบัติโอฬาร
ฝ่ายบริหารจัดการเงินสด 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นางกฤติกา พฤฒิพิทยาธร
ฝ่ายสนับสนุนช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายธีรสุต สิมะเสถียร

กลุ่มปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อและการเงิน 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายชัยณรงค์ อิษฎาวงศ์
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นางวิริศรา ทับทิมทอง
ฝ่ายปฏิบัติการสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและรายย่อย	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นางกิดานันท์ จองประเสริฐ
ฝ่ายปฏิบัติการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายเสริมศักดิ์ เจตนานนท์
ฝ่ายปฏิบัติการบริหารเงินและตลาดทุน	
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. สุภารัตน์ วิวัฒน์พนชัย
ฝ่ายปฏิบัติการธุรกรรมเงินโอนต่างประเทศ 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. สุภารัตน์ วิวัฒน์พนชัย
ฝ่ายบริการตลาดทุน
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายมานพ ผากา

กลุ่มปฏิบัติการกลาง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายกิตติโรจน์ ภักดีวงศ์
ฝ่ายจัดหาพัสดุ 
รองผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. รัชปภา แก้วกิติโรจน์

ฝ่ายบริการและรักษาความปลอดภัย 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
ว่าที่ ร.ต. ไพโรจน์ ดีรักษา
ฝ่ายอาคารและจัดการทรัพย์สิน 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายสุวัฒน์ ธีรเศรษฐ์ธ�ารง

สายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน
นายชัยอนันต์ ศิระวณิชการ

กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม 
นายศุภวัฒน์ วัฒน์ธนปติ
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นางอรพินท์ มนัสมงคล
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
น.ส. ตวงณัฐยา อินโท
ฝ่ายนโยบายและแผนทรัพยากรบุคคล 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายณัฐกฤตย์ ธนไพศาลกิจ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสัมพันธ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นายอนุตร ภู่อารีย์

กลุ่มบรรษัทภิบาลและสวัสดิการ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม 
นายอดิศร อนุตรพงศ์
ฝ่ายสวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ 
ผู้อ�านวยการฝ่าย รักษาการผู้บริหารฝ่าย 
นายกณวรรธน์ แก้วคล้าย
ฝ่ายบรรษัทภิบาลและกิจกรรมเพื่อสังคม 
ผู้อ�านวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารฝ่าย 
นายทัศพร กลิ่นเจริญ
ฝ่ายสถานพยาบาลธนาคาร	
ผู้อ�านวยการฝ่าย ผู้บริหารฝ่าย 
นพ. ธวัชชัย ลีลาโสภิต
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สาขาในประเทศ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีจ�านวนรวม 1,167 สาขา 
เวลาท�าการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นสาขาที่ระบุ

กรีนเพลส (ถนนจันทน์ 43)  0-2307-8507-8 0-2307-8509  
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
กรมการขนส่งทางบก 0-2272-4315-6 0-2272-4317 
กรมบังคับคดี  0-2424-4737-8 0-2424-4739 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม   0-2354-4334-5 0-2354-4336 
กรมศุลกากร   0-2249-9310-2 0-2249-9313 
กรมสรรพากร  0-2617-2566-7 0-2617-2568 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 0-2575-0602-3 0-2575-0604 
กระทรวงกลาโหม     0-2223-6122-3 0-2223-6124 
กระทรวงการคลัง 0-2273-9665-6  0-2273-9955 
กระทรวงแรงงาน 0-2247-7763, 8030 0-2247-8072
กระทรวงศึกษาธิการ 0-2282-3132, 5457 0-2282-5458 
กรุงเกษม   0-2223-2431-2,  0-2223-2430
    0-2225-9697-8   
กสท โทรคมนาคม 0-2506-4024-5 0-2574-2937 
กสท บางรัก   0-2233-6149-50 0-2233-6151 
กองทัพเรือวังนันทอุทยาน  0-2418-5100-1 0-2418-5102 
การกีฬาแห่งประเทศไทย  0-2314-7240-1 0-2314-7242
(หวัหมาก) (จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
การเคหะแห่งชาติ 0-2374-1450, 1466 0-2374-1670 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 0-2250-1504 0-2250-1503 
การท่าเรือแห่งประเทศไทย 0-2350-2389-90 0-2350-2391 
การบินไทย  0-2512-2009,  0-2512-2154
    0-2513-0121 ต่อ 2069  
การประปานครหลวง 0-2503-9474 0-2503-9930 
การปิโตรเลียม 0-2537-8006-9 0-2936-2471 
การไฟฟ้านครหลวงเพลินจิต   0-2251-9114-6   0-2255-2989 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 0-2591-6314 0-2591-3141
คิส มอลล์ (กล้วยน�้าไท)   0-2339-3851-2 0-2339-3853
(จ.-ส. 10.00-18.00 น.)  
คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์  0-2102-2485-6 0-2102-2487
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
คลองสามวา   0-2548-0517-8 0-2548-0510
(จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)  
คิวเฮ้าส์ลุมพินี  0-2343-8828-9 0-2343-8830
(จ.-ศ. 10.30-18.30 น.)  
คู้บอน 5   0-2510-5934-5 0-2510-5936 
งามดูพลี    0-2287-4379-80 0-2287-4381 
จรัญสนิทวงศ์ 13 0-2411-1288-90 0-2411-4027 
จามจุรีสแควร์  0-2160-5121-5,        0-2160-5129 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 5127-8 
เจ.เจ.มอลล์ (จตุจักร)  0-2265-9063-4 0-2265-9046
(จ.-ส. 10.00-18.00 น., และ
อ.11.00-19.00 น.)  

แจ้งวัฒนะ  0-2574-4197-8 0-2574-5778 
ชินเขต ซอย 2/42 0-2591-4710-1 0-2591-4712
โชคชัย 4 ซอย 22 0-2530-2571, 3616 0-2530-2572 
ซอยอารีย์  0-2271-2570-3,  0-2271-2579
    2575-6  
ซิตี้ คอมเพล็กซ์ ประตูน�้า  0-2253-5681-2 0-2253-5683 
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.)  
ซีคอนบางแค   0-2454-8085-7 0-2454-8084 
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ซีคอนสแควร์   0-2138-5690-1 0-2138-5689
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.)  
ซี.พี.ทาวเวอร์   0-2236-4702-3 0-2236-4704 
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
เซ็นจูรี่    0-2245-7358 0-2245-7359
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.)  
เซ็นต์หลุยส์ ซอย 3 0-2212-3379, 5702 0-2212-7981 
เซ็นทรัลบางนา  0-2361-0993-4 0-2361-0995
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า  0-2884-9000-7 0-2884-9011
(จ.-ศ. 8.30-19.00 น. และ
ส.-อา. 10.00-19.00 น.)  
เซ็นทรัลพระราม 3  0-2673-7112 0-2673-7113
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.)  
เซน็ทรลัพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9  0-2160-3895-6 0-2160-3897   
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ  0-2193-8106-7 0-2193-8108
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.)  
หัวหมาก ทาว เซ็นเตอร์  0-2718-7641, 7643 0-2718-7722
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
เซ็นทรัลลาดพร้าว  0-2541-1637  0-2541-1639
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
ดินแดง    0-2692-6351-3, 0-2692-6350 
    6373-5  
เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์   0-2863-8766 0-2863-8767
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
เดอะไนน์ ถนนพระราม 9   0-2314-6249-50 0-2314-6251
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)   
เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)  0-2346-4195-6 0-2346-4197
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)   
เดอะแพลทินั่ม แฟชั่นมอลล์  0-2121-8271-2 0-2121-8273
(จ.-อ. 10.30-19.30 น.)   
เดอะมอลล์ ท่าพระ  0-2477-7300-1 0-2477-7307
(จ.-ศ. 11.00-20.00 น. และ
ส.-อา.10.00-20.00 น. )  

	 	 	 		สาขาในเขตกรุงเทพฯ	รวม	298	สาขา	 	

 

(ท่านสามารถค้นหาที่ตั้งของจุดบริการได้ที่ www.ktb.co.th)

ท�าเนียบเครือข่ายบริการ
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เดอะมอลล์ บางกะปิ  0-2363-3476-7 0-2363-3478
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.)  
เดอะมอลล์ บางแค  0-2454-9201-2 0-2454-9203
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.)   
ตลาดคลองเตย  0-2249-4801-2 0-2249-4803
(จ.-ศ. 8.00-16.00 น.)  
ตลาดน้อย  0-2236-4866-7 0-2233-8875 
ตลาดพลู   0-2466-2464, 7342,  0-2466-7345
    9395, 0-2472-7019 
ตลาดยิ่งเจริญ  0-2521-1494-5 0-2521-1496
(จ.-อา. 8.30-18.30 น.) 
ตลาดวงศกร   0-2533-3275, 3379 0-2533-3243
(จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)  
ตลาดห้วยขวาง 0-2275-2306, 2385, 0-2275-2503 
    2554, 0-2278-2518  
ตลาดใหม่ดอนเมือง  0-2565-9180-1 0-2565-9182 
เตาปูน   0-2585-1312, 2198 0-2585-8075 
ถนนกาญจนาภิเษก (บางแวก) 0-2449-6013-4 0-2449-6015 
ถนนข้าวสาร   0-2281-1987, 2301,  0-2282-8506
    3345, 0-2282-8507-8  
ถนนเคหะร่มเกล้า 0-2557-0626, 0643 0-2557-0676 
ถนนจันทน์  0-2213-2233,  0-2287-1738
    0-2286-2095-7  
ถนนเจริญนคร 0-2438-9551-3 0-2438-7600 
ถนนตากสิน  0-2438-0023-4 0-2438-2625 
ถนนนวมินทร์  0-2375-2844-6 0-2375-1154 
ถนนนวมินทร์ 161 (สหฟาร์ม)  0-2509-5402-3 0-2509-4791
(จ.-อา. 10.00-18.00 น.) 
ถนนนางลิ้นจี่  0-2213-2181-2,  0-2678-8414
    0-2678-8411-3  
ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล 0-2464-5550-1 0-2464-5552 
ถนนประชาราษฎร์ 0-2911-3105-8 0-2585-4010 
ถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ) 0-2428-8813-4 0-2428-8815 
ถนนพระราม 4 0-2249-3178, 3184,  0-2249-3350
    3316  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 0-2314-5580-7 0-2314-5588 
ถนนเฟื่องนคร  0-2221-1832  0-2224-3996 
ถนนมหาไชย  0-2222-9444 0-2225-3965 
ถนนร่มเกล้า (หมู่บ้านปรีชา) 0-2909-8266-7 0-2909-8268 
ถนนร่มเกล้า ซอย 21/3  0-2360-9404-5 0-2360-9406
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
ถนนรามค�าแหง 2 (บางนา-ตราด) 0-2316-7493-4 0-2316-7495 
ถนนวัชรพล  0-2519-8500, 8604 0-2519-8639 
ถนนวิสุทธิกษัตริย์ 0-2281-7476, 7483 0-2280-1874 
ถนนศรีอยุธยา  0-2246-7774-9,  0-2246-2855
    0-2247-9256-8  

ถนนสรรพาวุธ  0-2361-1765-8 0-2361-1769 
ถนนสวนผัก (ตลาดกรุงนนท์)  0-2448-8264-5 0-2448-8266
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.)  
ถนนสาทร  0-2670-1700-4 0-2670-1705 
ถนนสามเสน (วชิรพยาบาล) 0-2241-5836-7 0-2241-5838 
ถนนสุขสวัสดิ์  0-2468-6860-1,  0-2468-5255
    0-2476-3824, 4027  
ถนนสุขาภิบาล 3 0-2728-5523-6  0-2729-5424
ถนนอโศก-ดินแดง 0-2246-0735-7 0-2248-0134 
ถนนแฮปปี้แลนด์ 0-2375-6058, 6513,  0-2375-6849
    6653  
ทองหล่อ    0-2381-3508, 3867 0-2381-3868 
ท่าดินแดง  0-2437-2979 0-2437-4491 
ท่าเตียน   0-2222-0198-9 0-2221-8483 
ท่าน�้าราชวงศ์  0-2221-1284, 4624,  0-2225-9708
    8368, 0-2222-1584 
ท่าพระ   0-2457-8208-9,  0-2457-2344
    0-2467-4224, 4292, 
    0-2868-2330-1  
ท่าอากาศยานกรุงเทพ 0-2535-2468  0-2535-2445
ท�าเนียบรัฐบาล 0-2282-0275, 0478 0-2282-0472
ทีโอที (แจ้งวัฒนะ) 0-2574-9410 0-2574-9412 
เทเวศน์    0-2281-1332, 1570 0-2281-1127 
เทสโก้โลตัส บางแค  0-2454-9613-4 0-2454-9645
(จ.-อา.10.30-19.30 น.) 
เทสโก้โลตัส ปิ่นเกล้า  0-2433-8884-5 0-2433-8886
(จ.-อา.10.00-20.00 น.)  
เทสโก้โลตัส พระราม 1  0-2214-2821-2 0-2214-2823
(จ.-อา.10.30-19.30 น.)  
เทสโก้โลตัส ลาดพร้าว 101  0-2370-3276-7 0-2370-3278 
(จ.-อา.10.00-19.00 น.)  
เทสโก้โลตัส วังหิน 0-2570-8201-2 0-2570-8203 
(จ.-อา.10.30-19.30 น.)  
เทสโก้โลตัส ศรีนครินทร์   0-2759-9267-8 0-2759-9269
(จ.-อา.10.00-19.30 น.)  
เทสโก้โลตัส หลักสี่  0-2521-5890-1 0-2521-5892
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ธนบุรี-ปากท่อ  0-2428-6362-3 0-2427-6550 
ธัญญะ ช็อปปิ้งพาร์ค  0-2108-6105-6 0-2108-6107
(ถนนศรีนครินทร์) 
(จ.-อ. 10.30-19.30 น.) 
นวมินทร์ซิตี้ อเวนิว  0-2907-1485-6 0-2907-1648
(จ.-อ. 11.00-19.00 น.)  
นวลจันทร์ 25  0-2184-2742-3 0-2184-2747 
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 0-2326-0545-6 0-2326-0547 
บางขุนเทียน  0-2416-3015-6, 3315 0-2415-3015 
บางขุนนนท์  0-2435-1893-5 0-2435-8006 
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บางชัน   0-2517-1223-5 0-2517-1444 
บางบอน   0-2416-0090-3 0-2416-0094 
บางพลัด    0-2424-3678, 9028 0-2424-9313 
บางโพ   0-2585-3562-3 0-2585-3564 
บางยี่ขัน    0-2434-4895, 7157 0-2435-3681 
บางล�าพู   0-2281-6121,  0-2281-6120
    0-2282-8436  
บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ  0-2574-3603-4 0-2574-3605
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
บิ๊กซี บางนา   0-2398-5175-6 0-2398-5177
(จ.-อา.10.00-20.00 น.) 
บิ๊กซี บางปะกอก  0-2428-7713-4 0-2428-7715
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
บิ๊กซี ประชาอุทิศ   0-2463-0884-5 0-2463-0886
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
บิ๊กซี พระราม 2  0-2468-4959, 0-2468-6344 
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 0-2877-0450-1  
บิ๊กซี พระราม 4  0-2258-9300-1 0-2258-9302
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
บิ๊กซี เพชรเกษม 2  0-2421-2941-2 0-2421-2943
(จ.-อา.10.30-19.30 น.) 
บิ๊กซี รังสิต   0-2567-4960, 4968 0-2567-4951
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
บิ๊กซี สะพานควาย  0-2615-4080-1 0-2615-4082
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.)  
บิ๊กซี สายไหม  0-2197-5325-6 0-2197-5327
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
บิ๊กซี สุขาภิบาล 3  0-2540-4958-9 0-2540-4960
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
บิ๊กซี อ่อนนุช    0-2311-5671 0-2311-5672
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.)  
โบ๊เบ๊    0-2280-6255-6 0-2280-6257
(จ.-อา. 8.30-16.30 น.)  
ปตท.รามอินทรา กม.3  0-2522-6156-7 0-2522-6158
(จ.-อา. 10.00-18.00 น.)  
ปทุมวัน   0-2215-0050-4 0-2215-7717 
ประชานิเวศน์  0-2591-1742 0-2591-3947 
ประชาอุทิศ  0-2934-7416,  0-2934-7417
    7418-20 
ประดิพัทธ์ 13  0-2618-4855-62 0-2270-0056 
ประดิพัทธ์ 16  0-2278-1612-3 0-2279-6395 
ประตูน�้า   0-2252-9472-3,  0-2255-1008
    0-2253-4192  
ปัญญาวิลเลจ รามอินทรา 0-2508-7390-1 0-2508-7392 
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
ปากคลองตลาด 0-2226-6350-2 0-2221-7552 
ไปรษณีย์ไทย  0-2573-8748-9 0-2573-8750 

พันท้ายนรสิงห์  0-3487-2031-2 0-3487-2033
(ถนนพระราม 2 กม.17)  
พันธ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน  0-2953-6280-1 0-2953-6276 
พระโขนง   0-2391-1961,  0-2390-0150
    0-2392-9173  
พระราม 3 ซอย 7 0-2291-0756-7 0-2291-0758 
พระราม 9 ซอย 13 0-2717-0121-3 0-2717-0125 
พรานนก   0-2411-5590-2 0-2411-5593 
พหลโยธิน 39  0-2561-1725-6,  0-2561-1724
    3458, 0-2562-0217 
พหลโยธิน 40  0-2561-3702-3 0-2561-3704 
พหลโยธิน 62/1 0-2532-2910-1 0-2532-2912 
พัฒนาการ 17  0-2319-3910-1, 7881 0-2319-7958 
พัฒนาการ 31/1  0-2318-0130-1 0-2318-0132 
พัฒนาการ 65  0-2322-8549-51 0-2322-8552 
พัฒน์พงศ์    0-2238-5611-2 0-2238-5613
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.)  
พาลาเดียมเวิลด์ ช้อปปิ้ง 0-2250-6326-7 0-2250-6328 
(ประตูน�้า)  
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
พาร์ควิลเลจ พระราม 2 0-2415-7738-9 0-2415-7740  
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.)  
พาราไดซ์ พาร์ค  0-2746-0907-9 0-2746-0620
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
พุทธมณฑล สาย 2  0-2448-2371-2 0-2448-2373
(จ.-ศ. 9.30-17.30 น.)  
พุทธมณฑลสาย 4  0-2420-5023-4 0-2420-5025
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.)  
เพชรเกษม 29 (ภาษีเจริญ) 0-2458-0778-9 0-2467-5456 
เพชรเกษม 65/1 (บางแคเหนือ) 0-2421-9753-5 0-2421-0372 
เพชรเกษม 77/2 (หนองแขม) 0-2444-2783-5 0-2444-2786 
เพชรเกษม 81  0-2487-5760-1  0-2487-5762 
เพชรเกษม 84 (บางแค) 0-2454-2100-1,  0-2454-2102
    0-2455-2048  
ฟอร์จูนทาวน์   0-2641-1081 0-2641-1083
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
แฟชั่นไอส์แลนด์  0-2947-5236-7 0-2947-5238
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
มหานาค   0-2225-5611-4 0-2225-5615 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0-2579-9810-1 0-2579-9808
บางเขน    
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  0-2222-5207 0-2222-5194
ท่าพระจันทร์   
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  0-2187-0854-5 0-2187-0856
(ซอยลาดพร้าว 107)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 0-2541-6735-6 0-2541-6738 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  0-2259-5491-2 0-2259-5493
ประสานมิตร    
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

มาบุญครองเซ็นเตอร์  0-2686-3945-6 0-2686-3947
(จ.-อ. 11.00-20.00 น.)  
มีนบุรี   0-2918-8880-4 0-2918-8885 
เมเจอร์ ฮอลลีวูด รามค�าแหง  0-2369-1466-7 0-2369-1468
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
แม็กแวลู นวมินทร์  0-2510-0754-5 0-2510-0756
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์  0-2411-3657-8 0-2411-3659
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.)  
ยานนาวา  0-2211-0156, 3300, 0-2211-9989 
    0-2213-0300-1  
ยูทาวเวอร์ (ศรีนครินทร์ 13) 0-2379-5480-1 0-2379-5482 
ยูเนี่ยนมอลล์ ลาดพร้าว 0-2511-4330, 4336 0-2511-4295 
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
เยาวราช   0-2222-0131-6 0-2225-9275 
รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง 0-2276-0096-100 0-2276-0101 
รัฐสภา   0-2243-6107,  0-2280-3682
    0-2244-1479, 
    0-2282-6911  
ราชเทวี   0-2215-8080-3 0-2215-8084 
ราชวงศ์   0-2222-2171-8 0-2222-9881 
ราชวัตร   0-2241-4204-6 0-2241-4206 
ร้านสหกรณ์กรุงเทพ (เอกมัย)  0-2391-9861-3 0-2391-9860
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
รามค�าแหง 65 (อาคารเอฟบีที)  0-2318-6130-1 0-2318-6121
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
รามอินทรา กม.2 0-2521-1980,  0-2552-6029
    0-2552-6030, 
    0-2971-6167-70  
รามอินทรา กม.4 0-2510-6630-1 0-2509-0386 
รามอินทรา กม.10 0-2518-1112-5 0-2517-5375
โรงพยาบาลกลาง   0-2224-9938-9 0-2224-9921 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  0-2291-8041-2 0-2291-8855 
โรงพยาบาลต�ารวจ  0-2250-1452-3 0-2250-1454 
โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั  0-2236- 8695-6 0-2236-8697
(จ.-ศ. 8.00-16.00 น.)  
ลาดปลาเค้า 41 0-2570-7020, 7116-7 0-2570-7223 
ลาดพร้าว 33  0-2511-2739, 3316,  0-2513-9432
    0-2512-1326, 1879, 
    0-2513-9430  
ลาดพร้าว 71  0-2538-4041, 4102 0-2538-4130 
ลาดพร้าว 102  0-2530-4092, 4243,  0-2530-6252
    4885  
ลาดพร้าว 130/1 0-2731-3123-4 0-2375-6647 
วงศ์สว่าง   0-2913-2347-9 0-2913-2346 
วงศ์สว่างทาวน์เซ็นเตอร์   0-2913-9716-9 0-2913-9720
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
วรจักร   0-2221-4578,  0-2221-5878
    0-2223-2311, 2496,
    0-2225-2395  

วิคตอรี่มอลล์   0-2245-2692-3 0-2245-2694
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.)  
วิภาวดี-รังสิต 2 (หอการค้าไทย) 0-2275-3530-1 0-2275-3525 
วิภาวดี-รังสิต 5 0-2272-2214-5,  0-2272-2386
    2241 -2, 2484  
วิภาวดี-รังสิต 64  0-2521-6085-6 0-2521-6087 
วิว ถนนเจริญนคร  0-2861-1450-1 0-2861-1452
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.)  
ไวท์มอลล์   0-2587-4861-62 0-2587-4868
(จ.-อา. 10.30-18.30 น.)  
ศรีนครินทร์  0-2379-3241-2 0-2379-3243 
ศรีนครินทร์ กม.9 0-2721-8010-3 0-2721-8014 
ศรีย่าน   0-2243-3738-40 0-2243-2863 
ศรีวรา ทาวน์อินทาวน์   0-2530-3375-6 0-2530-3371 
ศาลปกครอง  0-2143-9874 0-2143-9875 
ศาลอาญา  0-2541-2870-1 0-2541-2872 
ศาลาว่าการ กทม. 0-2226-3879 0-2226-3879 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 0-2245-5174-5 0-2245-5176 
ศูนย์การค้าใบหยก   0-2251-7237-8 0-2251-7239
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
ศูนย์การค้าเพียวเพลส  0-2372-3517-8 0-2372-3519
รามค�าแหง 110   
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
ศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์ (มีนบุรี)  0-2540-7931-2 0-2540-7933 
(จ.-ศ. 9.30-17.30 น.) 
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 0-2229-4235-9 0-2229-4234 
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  0-2143-8966-8 0-2143-8969 
แจ้งวัฒนะ (อาคาร เอ)   
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  0-2143-8961-4 0-2143-8965
แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)     
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  0-2537-9097-8 0-2537-9075
(จตจัุกร) (จ.-อา. 9.00-18.00 น.)   
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ 0-2894-6015-6 0-2894-6017 
(ถนนบรมราชชนนี) 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
สถาบันเทคโนโลยี 0-2326-4700-1 0-2326-4702
พระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง  
สถาบันโรคผิวหนัง 0-2354-4446-7 0-2354-4448 
สยามสแควร์  0-2251-1476,  0-2254-8686
    0-2252-1479, 4070, 
    7291  
สรงประภา  0-2566-4388 0-2566-4472 
สวนจตุจักร    0-2272-4321-2 0-2272-4323
(พ.-ศ. 8.30-16.30 น. 
ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
8.30-18.00 น. )  
สวนพลู   0-2286-2626,  0-2287-1489
    0-2287-1252, 1587  
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สวนมะลิ   0-2223-7718, 7721,  0-2223-7759,
    7731, 7774,  0-2621-6570
    0-2621-6500-4  
สะพานกษัตริย์ศึก 0-2214-4147, 4846,  0-2214-1826
    0-2215-3127  
สะพานขาว  0-2282-2463-4, 0-2282-0786 
    5007-8  
สะพานใหม่  0-2551-0545-7,  0-2521-1300
    0-2972-5792-3  
สาธุประดิษฐ์  0-2295-4921-3 0-2295-4924 
สามยอด   0-2222-1171-4 0-2225-9276,  
     0-2226-1372 
ส�านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.  0-2272-2489-90 0-2272-2491 
ส�านักงาน คปภ.  0-2513-8280-1 0-2513-8250
(ถนนรัชดาภิเษก)    
ส�านักงานนานาเหนือ 0-2208-4230-2,  0-2256-8425,
    4254-5 8696   
ส�าเพ็ง   0-2221-8666-7 0-2221-0375 
สี่แยกบ้านแขก 0-2465-7048,  0-2466-1989
    0-2466-1650  
สี่แยกพระยาศรี 0-2221-8570,  0-2222-9252
    0-2222-2206, 3670  
สี่แยกราชวงศ์  0-2221-1193-4, 0-2222-6368 
    0-2222-2580  
สี่แยกสะพานกรุงธน 0-2423-0530-1 0-2435-0423 
สี่แยกอรุณอัมรินทร์ 0-2433-0619,  0-2433-0620
    0-2435-3508, 3510  
สีลม    0-2233-2383-4, 0-2231-5695, 
    0-2235-8153-4 0-2237-5920   
สุขาภิบาล 2  0-2375-1653, 1836,  0-2375-1644
    1954  
สุขุมวิท 22  0-2663-7001-2 0-2663-7003 
สุขุมวิท 33   0-2259-7995-6 0-2259-7994 
สุขุมวิท 47  0-2261-6480-1 0-2258-0511 
สุขุมวิท 64  0-2311-4706, 4710,  0-2331-6067
    6069  
สุขุมวิท 71  0-2381-2603-5 0-2381-2602 
สุขุมวิท 77  0-2333-0440 0-2311-6701 
สุขุมวิท 93  0-2311-4216, 4514,  0-2331-6667
    0-2332-5219-21  
สุทธิสารวินิจฉัย 0-2276-9351-3 0-2276-9354 
สุรวงศ์   0-2233-0953, 4977,  0-2237-6596
    0-2234-7837-8  
หนองจอก  0-2548-3241-2 0-2548-3243 
หลักสี่   0-2522-7690-1 0-2522-7692 
หัวตะเข้ (ลาดกระบัง) 0-2326-6243-4 0-2326-6243 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์  0-2646-1062-3 0-2646-1064
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร  0-2270-0260-3 0-2270-0794
(จตุจักร) (จ.-ศ. 8.30-16.30 น. 
และ ส.-อา. 9.00-17.00 น.)  
องค์การเภสัชกรรม 0-2354-8892-3 0-2354-8890 
อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 0-2298-0016-20 0-2298-0884 
อเวนิว รัชโยธิน 0-2512-3546-7 0-2512-3548 
อโศก   0-2664-1600-5 0-2260-1365 
อ่อนนุช   0-2322-8932-4 0-2322-8933 
อาคารเคพีไอ ทาวเวอร์ 0-2252-9690-1 0-2252-9692 
อาคารซิลลิค เฮ้าส์  0-2235-6292-3 0-2235-6294
(จ.-ศ. 8.30-19.00 น. และ 
ส. 8.30-15.30 น.)  
อาคารซันทาวเวอร์ส 0-2273-8101 0-2273-8102 
อาคาร บสก.  0-2236-6223-4 0-2236-6225 
อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ (อโศก)   0-2258-8128-31 0-2258-8132 
อาคารเมืองทอง (เยาวราช) 0-2224-6371-2 0-2224-6387 
อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์  0-2233-6722-3 0-2233-6724 
(จ.-ศ. 9.30-17.00 น.) 
อาคารวรรณสรณ์  0-2306-0878-80  0-2306-0881
(จ.-ศ. 11.00-19.00 น. และ
ส.-อา. 8.00-16.30 น.)  
อาคารสเตททาวเวอร์ 0-2630-5918-9 0-2630-5917 
อาคารสยามกิตติ์   0-2252-0102-3 0-2252-0104
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
อาคารส�านักงานใหญ่ 2  0-2208-8443-4 0-2256-8615
(สุขุมวิท ซอย 2)  
อาคารเสริมมิตร 0-2260-2697-8 0-2260-2698 
อาคารเอ็กซิม  0-2278-1786-7 0-2278-1785 
อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว  0-2530-1815-6 0-2530-1817
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
อุดมสุข   0-2399-1168-9, 1351 0-2399-1375 
เอ็กเชน ทาวเวอร์ (สี่แยกอโศก)  0-2261-5274 0-2260-3047   
(จ.-ศ. 10.30-20.00 น. และ 
ส.-อา. 10.30-16.30 น.)  
เอกมัย   0-2381-4052-4,  0-2391-2950
    0-2390-1921  
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์  0-2537-0363-4 0-2537-0365 
เอ็นมาร์คพลาซ่า  0-2375-4220-1 0-2375-6518
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
เอสพละนาด รัชดา  0-2354-2058-9 0-2354-2074
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)   
เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย  0-2580-9653-4 0-2580-9656
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
ไอดีโอ มิกซ์ สุขุมวิท 103  0-2397-5383-4 0-2397-5385 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
ไอทีสแควร์ หลักสี่  0-2576-0527-8 0-2576-0528
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
ไฮมอลล์สามเสน  0-2636-9784-5 0-2636-9782
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

ตลาดรวมใจ (เมืองทองธานี)  0-2503-3927-8 0-2503-3929
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
ติวานนท์ 3  0-2591-5525-7, 8228 0-2580-2254
ถนนกาญจนาภิเษก (บางใหญ่) 0-2443-6682-3 0-2443-6684
ท่าน�้านนทบุรี                   0-2525-0683, 0931,  0-2525-1139
    0957 
ท่าน�้าปากเกร็ด  0-2584-0669, 1032 0-2584-1258
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น.  
ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
9.00-16.00 น.)   
เทศบาลนครนนทบุรี  0-2580-2028,  0-2580-2022
    0-2580-2029 
นนทบุรี   0-2525-0421, 0447,  0-2525-0857
    0-2527-1037, 1148  
บางกรวย   0-2447-0652-4 0-2447-1554
บางบัวทอง  0-2571-7668-9, 0-2571-7667 
    0-2924-1031-3  
ปากเกร็ด   0-2583-8616-7,  0-2583-8618
    0-2584-3157-8 
เมืองทองธานี  0-2503-4311, 4893-4 0-2503-4899
รัตนาธิเบศร์  0-2591-3598, 8363 0-2591-3599
ศูนย์การค้าสลากไทย  0-2589-6905-6 0-2589-6944
ส�านักงาน ก.พ. 0-2525-4727-8 0-2525-4729
ส�านักงานประกันสังคม  0-2526-1337-8 0-2526-1322
ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 0-2951-3688-9 0-2951-3690
อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 0-2584-1319 0-2584-1039
โฮมโปร ราชพฤกษ์  0-2422-2449-50 0-2422-2451
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 

ปทุมธานี 26 สาขา  

คลองหลวง    0-2524-2141-2 0-2524-2143
(จ.-อา. 8.30-17.30 น.)  
เซียร์รังสิต   0-2992-6373-4 0-2992-6375
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.)  
ตลาดไท   0-2529-2022, 4206-7 0-2529-4786 
ตลาดนานาเจริญ  0-2592-4493-4 0-2592-4483
(ล�าลูกกาคลอง 2) 
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.) 
ตลาดพูนทรัพย์  0-2581-4260-1 0-2581-4362
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ตลาดสี่มุมเมือง 0-2531-5111-3 0-2531-7245
เทศบาลนครรังสิต 0-2567-1816-8 0-2567-1819
เทสโก้โลตัส นวนคร  0-2529-2883-4 0-2529-5172
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
เทสโก้โลตัส ล�าลูกกา (คลอง 2)  0-2191-1577-8 0-2191-1579
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร  0-2529-6333-4 0-2529-6335
(จ.-อา. 9.30-18.30 น.) 
บิ๊กซี รังสิตคลอง 6  0-2577-4150-1 0-2577-4240
(จ.-อา.10.30-19.30 น.) 

สาขาในเขตปริมณฑล	รวม	114	สาขา

นครปฐม 20 สาขา   

ก�าแพงแสน  0-3435-1434-6 0-3435-1632
ดอนตูม   0-3438-2011-2 0-3438-2013
ตลาดน�้าดอนหวาย   0-3439-3710-1 0-3439-3712
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.) 
เทสโก้โลตัส นครชัยศรี  0-3433-9456 0-3433-9576
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เทสโก้โลตัส นครปฐม  0-3425-9751-2 0-3425-9753
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เทสโก้โลตัส ศาลายา  0-2482-2130-1 0-2482-2132
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
นครชัยศรี  0-3433-1113-6 0-3433-2163
นครปฐม   0-3425-0770-2 0-3425-3956
บางเลน   0-3439-1032-3 0-3439-1034
บิ๊กซี นครปฐม 0-3425-1755 0-3425-1780
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
พระปฐมเจดีย์  0-3425-4297-8 0-3425-4237
พระประโทน  0-3429-3052-3 0-3439-5052
พุทธมณฑลสาย 5 0-2420-8771-2 0-2420-8773
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   0-2441-5497-8 0-2441-5499
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 0-3426-1133-4 0-3426-1135
ศาลายา   0-2441-4451-2 0-2441-4450
ศาลายา 2   0-2444-6747-8 0-2444-6749
สามพราน  0-3432-2900-2 0-3432-3155
สี่แยกสนามจันทร์ 0-3425-4533-5 0-3425-4240
อ้อมใหญ่   0-2420-4980-1, 5183 0-2420-4983

นนทบุรี 29 สาขา   

กระทรวงพาณิชย์            0-2547-5941-2 0-2547-5943
กระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ 0-2580-7000 0-2580-9435
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางกรวย 0-2434-8308,  0-2433-4663
    0-2436-1590-1  
งามวงศ์วาน   0-2580-1594,  0-2589-8855
    0-2591-6180-1 
เซ็นเตอร์พ้อยท์ (บางใหญ่)  0-2594-0507-9 0-2594-0506
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
เซ็นทรัลพลาซ่า รัตนาธิเบศร์  0-2526-0336-7 0-2526-0338
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน  0-2550-1226-7 0-2550-0789
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.) 
เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์  0-2489-6980-1 0-2489-6982
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
ตลาดกลางบางใหญ่  0-2595-0596, 0703-4 0-2595-0719
(จ.-อา. 10.00-18.00 น.)  
ตลาดท่าอิฐ    0-2595-8513-4 0-2595-8098
ตลาดพระปิ่น 3  0-2595-5031-2 0-2595-5033
(ถนนกาญจนาภิเษก) 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
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บิ๊กซี ล�าลูกกา (คลอง 5) 0-2152-7671-2 0-2152-7673  
(จ.-อา.10.30-19.30 น.) 
ปทุมธานี   0-2581-2245-6,  0-2581-1465
    6228, 6490, 6675 
พิทักษ์สันติ (ตลาดปทุมธานี)  0-2581-6331-3 0-2581-4055
เพียงเพลส รังสิต คลอง 2 0-2549-9238 0-2549-8233
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต  0-2567-3607, 4498 0-2567-5019
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  0-2564-3377 0-2564-3378
ศูนย์รังสิต  
มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 0-2520-3140, 3196   0-2520-3188
เมืองเอก รังสิต 0-2536-4415-6 0-2536-4417
รังสิต   0-2567-1001-5 0-2531-3450
รังสิต-นครนายก คลอง 3  0-2569-6933, 6973 0-2569-7466
(จ.-อา. 8.30-17.30 น.) 
รังสิต-นครนายก คลอง 4 0-2990-9939-42 0-2533-1543
รังสิต-นครนายก คลอง 6 0-2577-5827, 5853  0-2577-5933
รังสิต-นครนายก คลอง 10 0-2546-1239-40 0-2546-1241
ลาดหลุมแก้ว (แยกนพวงศ์) 0-2194-5564-5 0-2194-5563
อ�าเภอสามโคก 0-2593-1381-3 0-2593-1380

สมุทรปราการ 28 สาขา  

ตลาดหนามแดง 0-2385-1205-6 0-2385-1207 
ถนนปู่เจ้าสมิงพราย 0-2384-2757-9, 7320 0-2394-0955
ถนนแพรกษา  0-2382-6712-3 0-2382-6714
ถนนศรีสมุทร  0-2175-8894,  0-2387-1002
    0-2387-1003, 
    0-2389-5970 
เทพารักษ์  0-2394-4750,  0-2394-0720
    6839-40 
เทสโก้โลตัส บางปู  0-2710-9067-8 0-2710-9069
(จ.-อา.10.30-19.30 น.) 
เทสโก้โลตัส บางพลี  0-2325-1087-8 0-2325-1088
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บางครุ   0-2462-7860-2 0-2817-8819
บางบ่อ    0-2708-5504 0-2708-5505
บางปู   0-2395-3047, 4599, 0-2395-3048 
    0-2703-8093-4 
บางปลา   0-2312-1722-3 0-2312-1724
บางพลี   0-2316-1935-6 0-2316-1938
บิ๊กซี บางพลี   0-2312-2732 0-2312-2733
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บิ๊กซี สมุทรปราการ  0-2395-4190 0-2395-4191
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.) 
บิ๊กซี ส�าโรง   0-2380-2657-8 0-2380-2659
(จ.-อา. 10.00-19.30 น.) 
ปากน�้า   0-2387-0704, 2564,  0-2387-0705
    0-2389-0993-7 

พระประแดง  0-2462-5000, 7988,  0-2463-3721
    0-2463-3722, 
    0-2464-1457-8 
เมกา บางนา   0-2105-1824-5 0-2105-1826
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.) 
เมืองใหม่บางพลี 0-2315-2284-5 0-2315-2286
ศรีนครินทร์ กม.14 0-2385-8167 0-2385-8292
ศูนย์การขนส่งสาธารณะ 0-2134-1926-7 0-2134-1928
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย 0-2134-1920-1 0-2134-1922
สมุทรปราการ  0-2389-1161 0-2387-1182
ส�านักงานท่าอากาศยาน 0-2134-1923-4 0-2134-1925
สุวรรณภูมิ  
ส�าโรง    0-2384-4974, 0-2384-4448
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ 0-2394-1157
ส.-อา. 10.00-18.00 น.)    
อาคารปลอดอากรท่าอากาศยาน 0-2134-1929-30 0-2134-1931
สุวรรณภูมิ  
อิมพีเรียลเวิลด์ ส�าโรง  0-2183-0758-9 0-2183-0760
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.) 
โอ สแควร์ ศรีนครินทร์ กม.19  0-2395-0107-8 0-2395-0109
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 

สมุทรสาคร 11 สาขา  

กระทุ่มแบน  0-3447-1926-7,  0-3447-1928
    0-3484-6713 
โกรกกราก  0-3442-5184-5 0-3442-5176
ตลาดมหาชัย   0-3481-0257-8 0-3442-7702
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
ถนนเศรษฐกิจ 1 0-3444-8154-5 0-3444-8156
บ้านแพ้ว   0-3448-1173,  0-3448-1364
    0-3485-0684 
บิ๊กซี มหาชัย   0-3444-2855-6 0-3444-2857
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
พอร์โต้ ชิโน่ พระราม 2  0-3411-0852-3 0-3411-0854
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
เพชรเกษม 91 (อ้อมน้อย) 0-2420-5454-5 0-2420-5456
โพธิ์แจ้    0-3449-1481-2 0-3449-1483
ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร  0-3441-3515-7 -
สมุทรสาคร  0-3441-1186, 1788, 0-3442-1600 
    0-3442-1601, 4795, 
    5170, 8180 

สาขาในเขตภาคกลาง	รวม	105	สาขา

กาญจนบุรี 12 สาขา                 

กาญจนบุรี                  0-3451-2889-90 0-3451-4518
ตลาดผาสุก กาญจนบุรี  0-3451-5934-5 0-3451-5936
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 
ถนนแสงชูโต  0-3451-1292 0-3451-6768
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ทองผาภูมิ  0-3459-9065-6, 0-3459-9100 
    9537-8 
ท่าม่วง   0-3461-1441, 1891 0-3461-1890
ท่ามะกา   0-3454-3310, 3312,  0-3454-3311
    0-3464-0682 
ท่าเรือพระแท่น  0-3456-2767,  0-3456-2877
(จ.-ศ. 9.30-17.30 น. )    0-3456-2177 
ไทรโยค   0-3463-4263 0-3463-4266
บ่อพลอย   0-3462-8492-4 0-3462-8495
โรบินสัน กาญจนบุรี  0-3460-3356-7 0-3460-3358
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 0-3451-2803-4 0-3451-2805
สังขละบุรี  0-3459-5198,  0-3459-5601
    0-3459-5507 

ชัยนาท 4 สาขา  

ชัยนาท    0-5641-2406-7 0-5641-1107
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)     
สรรคบุรี   0-5648-1061-2 0-5648-1006
หนองฉาง   0-5653-1797-8 0-5653-1799
หันคา   0-5645-1099-101 0-5645-1269

ประจวบคีรีขันธ์ 10 สาขา  

กุยบุรี                         0-3268-1585 0-3268-1546
ชุมชนอ่างน�้า (หัวหิน)   0-3251-2936-7 0-3251-2938
ตลาดฉัตรไชย (หัวหิน)  0-3251-3208-9 0-3251-3300
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น. 
ส.และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
9.00-15.00 น.) 
เทสโก้โลตัส ประจวบคีรีขันธ์ 0-3265-2282-3 0-3265-2284
เทสโก้โลตัส ปราณบุรี  0-3282-5803-4 0-3282-5805
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บางสะพาน  0-3269-2254-5 0-3269-2263
ประจวบคีรีขันธ์  0-3255-1140, 0-3261-1575
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ 0-3260-2366,
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 0-3261-1171, 1353, 1372    
ปราณบุรี   0-3262-1444, 1664 0-3254-2366
หัวหิน    0-3251-1307,  0-3251-1242
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. ส.-อา.  1812, 2053
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
10.00-16.00 น.)    
หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ  0-3252-6192-3 0-3252-6242
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 

พระนครศรีอยุธยา 15 สาขา  

ตลาดหัวรอ  0-3525-2365-6, 2699 0-3525-2368
ตลาดวังน้อย   0-3527-1321-2 0-3527-1323
ท่าเรือ                    0-3534-1989 0-3534-1990

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 0-3570-6301-2 0-3570-6300
บางปะอิน  0-3522-1025-7 0-3522-1028
บิ๊กซี อยุธยา   0-3574-7150-1 0-3574-7149
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ประตูน�้าพระอินทร์ 0-3536-1334-6 0-3536-2006
ผักไห่   0-3539-1458-9 0-3539-1457
ภาชี    0-3531-1089 0-3531-1389
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  0-3532-3017-8 0-3532-3019
โรจนะ   0-3524-3289, 3389,  0-3532-2921
    3489, 3829 
ศูนย์การค้าอยุธยาพาร์ค  0-3534-5280,  0-3534-6051
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 5636, 5830 
ศูนย์ราชการจังหวัด 0-3534-5755,  0-3534-5901
พระนครศรีอยุธยา 0-3534-5684 
เสนา    0-3520-1289,  0-3520-1089
    0-3521-7169-70 
อยุธยา   0-3521-1483-4 0-3524-1266

เพชรบุรี 6 สาขา  
ชะอ�า    0-3247-1600  0-3247-1601
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)        
ท่ายาง   0-3246-1551-3 0-3246-1552
พระนครคีรี  0-3242-4229 0-3242-7099
เพชรบุรี    0-3242-5501, 5516 0-3242-8229
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 8.30-15.00 น.) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  0-3259-4130-1 0-3259-4132
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  
ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  0-3240-1033, 1044 0-3240-1055
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 

ราชบุรี 14 สาขา  

จอมบึง                         0-3236-2350-1 0-3226-1300 
ด�าเนินสะดวก  0-3224-1500-2 0-3225-4133
ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก  0-3224-1542-3 0-3224-1544
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 8.30-14.30 น.) 
ตลาดศรีเมือง (ราชบุรี)  0-3233-2138-9 0-3233-2140
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-16.00 น.)  
ถนนไกรเพชร  0-3232-2049  0-3232-5590
ถนนคฑาธร    0-3232-5948 0-3231-4262
บ้านโป่ง   0-3234-2988 0-3221-1891
บิ๊กซี ราชบุรี   0-3233-2787-8 0-3233-2789
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ปากท่อ   0-3228-1479 0-3228-1480
โพธาราม   0-3223-1075, 1926 0-3223-1927
ราชบุรี   0-3233-7146 0-3232-1737



260

	 ชื่อสาขา	 โทรศัพท์	 โทรสาร 	 ชื่อสาขา	 โทรศัพท์	 โทรสาร

ศรีสุริยวงศ์  0-3232-3394-5, 6721 0-3232-3393
ศาลากลางจังหวัดราชบุรี 0-3232-5947 0-3235-0006
สวนผึ้ง   0-3236-4262-3 0-3236-4264

ลพบุรี 11 สาขา  

เขาพระงาม   0-3648-6615  0-3648-6651
โคกส�าโรง                      0-3644-1239, 1723 0-3644-1160 
ถนนวิชาเยนทร์ 0-3661-7953-4 0-3661-8836
ท่าวุ้ง   0-3662-2039 0-3662-2040
เทสโก้โลตัส ลพบุรีอินน์พลาซ่า  0-3644-6150-1 0-3644-6152
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บ้านหมี่   0-3647-1239 0-3647-1360
พัฒนานิคม  0-3663-9313-4 0-3649-1506
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 0-3642-5311-2 0-3642-6905
ลพบุรี   0-3641-1204-5 0-3642-0955
ล�านารายณ์  0-3646-1044,  0-3646-1043
    0-3663-0797-8 
วงเวียนสระแก้ว 0-3641-3678,  0-3641-3723
    0-3642-0082 

สมุทรสงคราม 2 สาขา  

แม่กลอง   0-3471-6352-3 0-3471-6351
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)  
สมุทรสงคราม              0-3471-1166, 1199 0-3472-3834

สระบุรี 12 สาขา  

แก่งคอย   0-3624-8284-6 0-3624-8287
ท่าลาน   0-3628-1427 0-3628-1334
ปากเพรียว  0-3621-2507,  0-3622-2580
    0-3631-2543 
พระพุทธบาท  0-3626-6090-1 0-3626-6092
โรบินสัน สระบุรี  0-3635-1491-2 0-3635-1493
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ศาลากลางจังหวัดสระบุรี 0-3623-1136-7 0-3623-1138
สระบุรี    0-3622-2093-4 0-3622-2095
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
เสาไห้   0-3633-2037,  0-3673-1685
    0-3673-1686 
หนองแค   0-3632-6452, 0-3637-1324 
    0-3637-1374       
หนองแซง  0-3639-9239-40 0-3639-9237
หน้าพระลาน                0-3634-7192-3,  0-3635-1192
    0-3635-1193 
หินกอง   0-3633-7411-2,  0-3637-9494
    0-3637-9493 

สิงห์บุรี 3 สาขา  

เทสโก้โลตัส สิงห์บุรี  0-3651-2953-4 0-3651-1999 
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
สิงห์บุรี       0-3651-1004, 1115,  0-3651-1006
    2032, 2581, 
    0-3652-2717  
อินทร์บุรี    0-3658-1476-8 0-3658-1331

สุพรรณบุรี 12 สาขา  

ดอนเจดีย์      0-3559-1301-3 0-3559-1304
ด่านช้าง   0-3550-9503-4 0-3559-5367
เดิมบางนางบวช 0-3557-8742 0-3557-8748
ถนนพระพันวษา  0-3552-3475 0-3552-3722
ปตท.วัดป่าเลไลยก์ 0-3545-0131-2 0-3545-0133
โรบินสัน สุพรรณบุรี   0-3545-4381-2 0-3545-4383
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ศรีประจันต์  0-3558-1984 -5 0-3558-2595
ศูนย์ราชการสุพรรณบุรี 0-3553-5060-3  0-3553-5064
สองพี่น้อง  0-3553-1395, 1454 0-3553-1453
สามชุก   0-3557-1033, 1755 0-3557-1022
สุพรรณบุรี  0-3552-3042, 5202-5  0-3552-3315
อู่ทอง   0-3555-1927-8 0-3555-1929

อ่างทอง 4 สาขา  

ป่าโมก    0-3566-1329, 1429 0-3566-1323
โพธิ์ทอง    0-3569-1352-3 0-3569-1351
วิเศษชัยชาญ                 0-3563-1740-1 0-3563-1742 
อ่างทอง    0-3561-1720-1 0-3561-1665
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)  
  

สาขาในเขตภาคเหนือ	รวม	172	สาขา

ก�าแพงเพชร 9 สาขา                        

ก�าแพงเพชร                    0-5571-1007, 1117 0-5571-3567
ขาณุวรลักษบุรี 0-5577-9074 0-5577-9014
คลองขลุง  0-5586-3114-6 0-5586-3113
ชากังราว   0-5571-1003, 1013, 0-5571-4024
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น.  1023 
ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
9.00-15.00 น.)   
แม่ระมาด   0-5558-1154-5 0-5558-1156
ลานกระบือ  0-5576-9117-9 0-5576-9174
วังเจ้า    0-5559-3197,  0-5559-3199
    0-5559-3198 
สลกบาตร  0-5577-1100, 1200,  0-5577-1491
    1300 
ศูนย์ราชการจังหวัดก�าแพงเพชร 0-5570-5151-2 0-5570-5153

เชียงราย 16 สาขา  

เชียงของ                       0-5379-1665 0-5379-1772 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เชียงราย   0-5374-4282-3 0-5371-1700
เชียงแสน   0-5365-0696-7 0-5365-0698
เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย   0-5317-9780-1 0-5317-9782
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เด่นห้า (เชียงราย)  0-5371-8601, 603 0-5371-8604
(จ.-อา. 8.30-18.30 น.) 
ตลาดบ้านดู่ (เชียงราย)   0-5317-5680-1 0-5317-5682
(จ.-อา. 8.30-18.30 น.) 
ตลาดป่าก่อ (เชียงราย)   0-5360-0230-1 0-5360-0232
(จ.-ส. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
8.30-18.30 น.) 
เทสโก้โลตัส เชียงของ  0-5379-1973, 0-5379-1984 
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 0-5379-1974 
เทิง    0-5379-5822-3 0-5379-5789
บิ๊กซี เชียงราย  0-5371-7641-2 0-5371-7789
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
พาน    0-5372-1370-1 0-5372-1622
แม่จัน   0-5377-1940 0-5377-1939
แม่สาย    0-5364-1001,  0-5373-1831
(จ.-ศ. 8.30-17.30 น. และ 0-5373-1624-5
ส.-อา. 9.30-17.30 น.)  
เวียงป่าเป้า  0-5378-2175-6 0-5378-2177
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 0-5317-7314-6 0-5317-7317
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย 0-5371-7740-3 0-5371-9147

เชียงใหม่ 40 สาขา  

ข่วงสิงห์   0-5340-9545-7 0-5340-9548
จอมทอง   0-5334-1351,  0-5334-1350
    0-5382-6840   
เชียงดาว   0-5338-8599-600,  0-5345-5147
    0-5345-5237-9 
เชียงใหม่   0-5324-5250-1 0-5324-8868
ไชยปราการ  0-5345-7002-3 0-5345-7004
เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่  0-5328-8783, 0-5328-8785
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 0-5328-8784 
เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่  0-5327-9337  0-5327-9676
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ถนนช้างคลาน 0-5327-2093 -5, 3276 0-5381-8368
ถนนช้างเผือก (เชียงใหม่) 0-5322-6916-7 0-5322-6918
ถนนสุเทพ  0-5327-8084, 8087 0-5327-8871
ถนนห้วยแก้ว   0-5322-5808-9 0-5322-5810
ท่าแพ   0-5325-2801-5  0-5323-2537
เทสโก้โลตัสเชียงใหม่ หางดง  0-5328-0610-1  0-5328-0612
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เทสโก้โลตัส แม่แตง  0-5347-1292 -3  0-5347-1294
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.)   
นิ่มซิตี้เดลี่ (เชียงใหม่)  0-5328-0670-1 0-5328-0672
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
นิมมานเหมินท์  0-5321-3877-8 0-5321-3879
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 

ไนท์บาซาร์เชียงใหม่  0-5328-0667-9 0-5328-2782
(จ.-ศ. 10.00 -18.00 น.) 
บ่อสร้าง   0-5333-8289, 8389 0-5333-8376
บิ๊กซี เชียงใหม่  0-5324-6709-10 0-5324-6791
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บิ๊กซี หางดง 
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 0-5344-7809-10 0-5344-7811
บิ๊กซี หางดง 2  0-5344-2921-2 0-5344-2923
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ประตูเชียงใหม่  0-5327-4127-8 0-5327-4129
ฝาง                           0-5345-1481-3 0-5345-2006 
พระสิงห์   0-5328-3270 0-5328-3269
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  0-5322-3191 0-5322-3172
มีโชคพลาซ่า (เชียงใหม่)  0-5323-0058-9 0-5323-0060 
(จ.-ศ. 10.00 -18.00 น.) 
แม่โจ้   0-5335-3431-3 0-5335-3430
แม่ริม   0-5329-7221, 7223, 0-5329-7222 
    7969, 8401 
แม่อาย   0-5345-9318-9 0-5345-9320
ศรีนครพิงค์  0-5323-4395, 4890,  0-5325-1724
    0-5325-1044-6 
ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว  0-5322-3254, 3268 0-5322-5807
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  0-5311-2812-3 0-5311-2814
สันก�าแพง  0-5333-1993, 2311,  0-5333-1994
    2628 
สันป่าข่อย  0-5324-1110, 1854, 0-5324-5405 
    3188 
สันป่าตอง  0-5331-1519-21 0-5331-1503
สารภี   0-5332-5472-3 0-5332-5474
สี่แยกสนามบินเชียงใหม่ 0-5328-0965-7 0-5328-0968
สี่แยกหนองหอย 0-5380-0475-6, 0478 0-5380-0477
หางดง   0-5344-1097-8 0-5344-1096
ฮอด    0-5346-1244-5 0-5346-1246

ตาก 6 สาขา  

ตลาดพาเจริญ แม่สอด  0-5553-6120-1 0-5553-6116
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
ตาก                     0-5551-1116, 1423  0-5551-1597
เทสโก้โลตัสตาก   0-5589-3374-5 0-5589-3376
(จ.-อา. 10.00-20.0 น.) 
เทสโก้โลตัส แม่สอด   0-5550-6918-9 0-5550-6920
(จ.-อา. 09.00-19.00 น.) 
แม่สอด   0-5553-1006, 1193,  0-5553-1436
    1600 
ริมปิง    0-5551-1963-4 0-5551-1965
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
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นครสวรรค์ 15 สาขา  

ชุมแสง                         0-5628-2103 0-5628-2218 
ตากฟ้า   0-5624-1074, 1178 0-5624-1177
ตาคลี   0-5626-1557 0-5626-2500
ถนนมาตุลี  0-5622-9343 0-5622-9853
ถนนสวรรค์วิถี  0-5624-7373-4 0-5624-7375
ท่าตะโก   0-5624-8727-8 0-5624-8729
เทสโก้โลตัส นครสวรรค์  0-5637-0258-9 -
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
นครสวรรค์  0-5621-6281-3 0-5621-6284
บรรพตพิสัย  0-5627-9034, 9068 0-5627-9227
ปากน�้าโพ  0-5622-1590, 7643 0-5622-1706
พยุหะคีรี   0-5634-1502 0-5634-1455
แฟรี่แลนด์สรรพสินค้า  0-5637-2122-3 0-5637-2124
(นครสวรรค์) 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  0-5688-2633-4 0-5688-2635
ลาดยาว   0-5627-1267 0-5627-1328
วี-สแควร์ (บิ๊กซี) นครสวรรค์  0-5637-2116-7 0-5637-2118
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 

น่าน 3 สาขา  

น่าน                          0-5471-0208,  0-5471-0209
    0-5477-2543-4  
เวียงสา     0-5478-2052, 2055 0-5478-2076
ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท  0-5477-3163, 5134 0-5477-4056
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 

พะเยา 9 สาขา  

เชียงค�า   0-5445-1800, 1965, 0-5445-1675 
    2096 
ดอกค�าใต้                0-5449-1478-9 0-5449-1476 
เทสโก้โลตัส เชียงค�า  0-5445-4226-7 0-5445-4228
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
ปง    0-5449-7038 0-5449-7035
ปัว    0-5479-2979-80 0-5479-2981
พะเยา    0-5443-1032, 1622, 0-5443-1802
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ 1733, 1992 
ส.-อา. 9.00-17.00 น.)  
มหาวิทยาลัยพะเยา 0-5446-6782-3 0-5446-6784
มาร์คโฟร์ พลาซ่า  0-5452-1580 0-5452-1581 
(จ.-อา. 10.30-18.30 น.) 
ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 0-5444-9723, 9725 0-5444-9726

พิจิตร 7 สาขา  

ตะพานหิน                      0-5662-1159, 1179,  0-5662-1959
    2545  
ทับคล้อ   0-5664-1334 0-5664-1307
บางมูลนาก  0-5663-1202-3,  0-5663-1414
    1830, 1977 

พิจิตร    0-5661-1376 0-5661-1396
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
โพทะเล   0-5668-1022 0-5668-1024
ราษฎร์เกษมอุทิศ 0-5665-1393 0-5665-1396
สากเหล็ก   0-5669-9128-9 0-5669-9130

พิษณุโลก 16 สาขา  

เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก  0-5533-8500-1 0-5533-8502
(จ.-ศ. 11.00-20.00 น. ส-อา.
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
10.00-20.00 น.) 
ถนนสิงหวัฒน์  0-5523-0721-4 0-5523-0723
เทสโก้โลตัส พิษณุโลก  0-5525-3601-2 0-5525-3603
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เทสโก้โลตัส พิษณุโลก ท่าทอง  0-5533-0330-1 0-5533-0332
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ท็อปแลนด์พิษณุโลก  0-5524-7444, 7755 0-5524-7833
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
นครไทย      0-5538-9296-7 0-5538-9090 
บรมไตรโลกนารถ  0-5525-2221-2 0-5525-2311
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น. และ 
ส.-อา. 10.00-17.00 น.) 
บางระก�า   0-5537-1227-8 0-5537-1148
บิ๊กซี พิษณุโลก  0-5530-1777, 3875 0-5530-3856
(จ.-อา. 9.30-19.30 น.) 
พรหมพิราม  0-5536-9111 0-5536-9112
พิษณุโลก   0-5523-0371-5,  0-5524-2112
    0-5524-2800 
มหาวิทยาลัยนเรศวร  0-5522-7293 -4 0-5522-7445
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  0-5525-2800, 2678 0-5525-2679
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
วังทอง   0-5531-1314, 1317 0-5531-1231
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 0-5525-9300, 400 0-5525-9567
ห้าแยกโคกมะตูม 0-5530-2007 -8, 2010 0-5530-2011

เพชรบูรณ์ 9 สาขา  

ชนแดน                        0-5676-1276-7 0-5676-1276
ถนนเพชรเจริญ   0-5671-1644-5 0-5671-1646
เทสโก้โลตัส เพชรบูรณ์  0-5671-1841-2 0-5671-1843 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บิ๊กซี เพชรบูรณ์  0-5672-5458-9  0-5672-5460
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บึงสามพัน  0-5673-2503-4 0-5673-2505
เพชรบูรณ์  0-5671-1055, 1344, 0-5671-1168 
    1388 
วิเชียรบุรี   0-5679-1316 0-5679-1318
หนองไผ่   0-5678-1886-8 0-5678-1884
หล่มสัก   0-5670-1029, 2400 0-5670-1676
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แพร่ 4 สาขา  

บิ๊กซี แพร่   0-5453-2183-4 0-5453-2185
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
แพร่             0-5451-1630,  0-5452-2928
    0-5452-2941 
ลอง    0-5458-1452-4, 1666 0-5458-1456
สูงเม่น   0-5454-4448-9 0-5454-4688

แม่ฮ่องสอน 4 สาขา  

ขุนยวม                        0-5369-1043 0-5369-1033
ปาย    0-5369-9028-9 0-5369-9030
แม่สะเรียง  0-5362-1327,  0-5368-1222
    0-5368-1111, 1482 
แม่ฮ่องสอน   0-5361-2049, 2399 0-5361-2219
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 

ล�าปาง 10 สาขา  

เขลางค์นคร      0-5423-0193-5 0-5423-0192
เซ็นทรัลพลาซ่า ล�าปาง  0-5481-1843-4 0-5481-1845
(จ.-ศ. 11.00-20.00 น. และ 
ส.-อา. 10.30-19.30 น.) 
เถิน    0-5429-1111, 1333,  0-5429-1555
    1444 
เทสโก้โลตัส ล�าปาง  0-5423-0443-4 0-5423-0445
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ประตูชัย        0-5422-3638 0-5422-5051
แม่ทะ   0-5428-9155 0-5428-9154
แม่เมาะ   0-5425-5611,  0-5482-2851
    0-5482-2852 
ล�าปาง   0-5422-1276, 5074,  0-5422-5748
    6275 
วังเหนือ                        0-5427-9118 -9 0-5427-9117 
ศูนย์ราชการจังหวัดล�าปาง  0-5426-5219-20 0-5426-5221

ล�าพูน 6 สาขา   

เทสโก้โลตัส ป่าซาง  0-5352-1302-3 0-5352-1332
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 
นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน 0-5358-1442 0-5358-1443
บ้านโฮ่ง       0-5359-1311 0-5359-1211 
บิ๊กซี ล�าพูน   0-5358-2810-1 0-5358-2812
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
แม่ทา   0-5357-4322-5 0-5357-4821
ล�าพูน   0-5351-0309, 1109,  0-5351-1189
    1950 

สุโขทัย 7 สาขา  

กงไกรลาศ                      0-5569-1132-3 0-5569-1131
บิ๊กซี สุโขทัย   0-5561-6018-9 0-5561-6020
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 

ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย 0-5561-1667-8 0-5561-1616
ศรีนคร   0-5565-2636, 2638 0-5565-2637
ศรีส�าโรง   0-5562-8598,  0-5568-1320
    0-5568-1366, 1368 
สวรรคโลก  0-5564-1422, 1681,  0-5564-1539
    2252 
สุโขทัย    0-5561-1299, 1383 0-5561-2921
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)  

อุตรดิตถ์ 8 สาขา  

ตรอน                          0-5582-5838 0-5582-5839
ถนนศรีอุตรา  0-5541-1285, 3860 0-5541-4692
เทสโก้โลตัสอุตรดิตถ์  0-5541-3853, 3863 0-5541-3783
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 
น�้าปาด   0-5548-1012, 1229 0-5548-1081
พิชัย    0-5542-1555, 1002 0-5542-1001
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 0-5541-6803-4 0-5541-6805
ศรีสัชนาลัย    0-5567-2465-6 0-5567-2467
อุตรดิตถ์   0-5541-1225,  0-5541-1477
    0-5544-4346 

อุทัยธานี 3 สาขา  

เมืองพระชนก (อุทัยธานี) 0-5657-1674-5 0-5657-1672
สว่างอารมณ์  0-5654-4126,  0-5654-4127
    0-5659-9001 
อุทัยธานี   0-5651-1027, 1330 0-5651-2400
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ   
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)   

สาขาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	212	สาขา

กาฬสินธุ์ 5 สาขา                            

กาฬสินธุ์           0-4381-1731, 4880 0-4381-2232
กาฬสินธุ์พลาซ่า  0-4381-5683 0-4381-5684
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
กุฉินารายณ์  0-4385-1312-4 0-4385-1052
ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ 0-4381-3300-1 0-4381-3322
หนองกุงศรี  0-4388-1123-4 0-4388-1222

ขอนแก่น 25 สาขา  

กระนวน       0-4325-1700-2 0-4325-2013
ขอนแก่น   0-4324-6838-40 0-4324-6838
ชุมแพ   0-4331-1119, 2017,  0-4331-1139
    2252, 2809, 2908 
เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  0-4328-8096 0-4328-8098
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ถนนกลางเมือง 0-4332-1647-8 0-4332-1649
ทุ่งสร้าง   0-4324-1795-6 0-4324-1797
ถนนมะลิวัลย์  0-4324-1605-6 0-4324-1607



264

	 ชื่อสาขา	 โทรศัพท์	 โทรสาร 	 ชื่อสาขา	 โทรศัพท์	 โทรสาร

ถนนมิตรภาพ (ขอนแก่น)  0-4346-8703-4 0-4346-8705
(จ.-อา. 10.00-18.00 น.)  
เทสโก้โลตัส ขอนแก่น 2  0-4391-1779-80 0-4391-1781
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เทสโก้โลตัด ชุมแพ   0-4331-3400, 0-4331-1550
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 0-4331-3444 
น�้าพอง   0-4347-3347-8 0-4347-3349
บ้านไผ่   0-4327-2116, 2996 0-4327-2886
บิ๊กซี ขอนแก่น  0-4322-6012-3 0-4322-6014
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ประตูเมือง   0-4327-1135-7 0-4322-2966
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น.   
ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
9.00-17.00 น.) 
ภูเวียง    0-4329-1886-7 0-4329-1996
มัญจาคีรี   0-4328-9241 0-4328-9243
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  0-4320-4154-5 0-4320-4156 
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
มหาวิทยาลัย  0-4327-1132-3 0-4327-1134
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มอดินแดง ขอนแก่น 0-4324-4461 0-4324-7044
เมืองพล   0-4341-4273-4, 4915 0-4341-4275
ศรีจันทร์   0-4324-5634, 6604 0-4324-1865
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 0-4324-1826, 836 0-4324-1846
หนองสองห้อง  0-4349-1840,  0-4349-1842
    0-4349-1841 
หนองเรือ   0-4329-4119 0-4329-4118
อุบลรัตน์   0-4344-6002-4 0-4344-6005

ชัยภูมิ 10 สาขา  

แก้งคร้อ   0-4488-2359,  0-4488-2476
    0-4488-2475 
จัตุรัส   0-4485-2171-2 0-4485-2173
ชัยภูมิ   0-4482-1321-4 0-4482-1578
ถนนหฤทัย   0-4482-1799-800 0-4481-1325
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ   
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)  
บ้านแท่น   0-4488-7109 0-4488-7132 
บ�าเหน็จณรงค์  0-4485-9221-2 0-4485-9223
ภูเขียว   0-4486-1277 0-4486-1411
ศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ 0-4482-4882-3 0-4482-4884
หนองบัวแดง  0-4487-2361-2 0-4487-2365
หนองบัวระเหว 0-4489-7225-6 0-4489-7112

นครพนม 5 สาขา  

ธาตุพนม   0-4254-0250-1 0-4254-0268
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.) 
นครพนม   0-4251-3993 0-4251-1571
นาแก   0-4257-1121-3 0-4257-1323
เรณูนคร                        0-4257-9126-7 0-4257-9124

ศาลากลางจังหวัดนครพนม 0-4251-1835-6 0-4251-2837

นครราชสีมา 28 สาขา                        

กลางดง   0-4436-1638-9,  0-4436-1688
    1686-7 
ครบุรี   0-4444-4024-5 0-4444-4026
จอหอ   0-4437-1035 0-4437-1158
โชคชัย     0-4449-1701-3 0-4449-1704 
ด่านขุนทด  0-4420-4034, 4698, 0-4438-9258 
    0-4438-9428-9, 9492 
เดอะมอลล์ นครราชสีมา  0-4424-5432, 5444 0-4424-5444
(จ.-ศ. 10.30-19.30 น. และ
ส.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ตลาดเซฟวัน   0-4421-4646-7 0-4421-4648
(จ.-อา. 11.30-19.30 น.) 
ถนนช้างเผือก นครราชสีมา 0-4424-3300 0-4424-1328
ถนนโพธิ์กลาง  0-4424-4194, 4222,  0-4424-4154
    0-4425-3710 
ถนนมิตรภาพ  0-4425-7470-3 0-4425-9067
(จ.-ศ. 8.30-18.30 น. และ
ส.-อา. 10.00-18.00 น.) 
นครราชสีมา  0-4425-4918-9,  0-4425-7432
    6285-6 
โนนไทย   0-4438-1212-3 0-4438-1214
บัวใหญ่   0-4446-1030-1 0-4446-1120
บิ๊กซี นครราชสีมา    0-4427-1037-8 0-4427-1039
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ประทาย   0-4447-9464-5 0-4447-9467
ปักธงชัย   0-4444-1090, 1245 0-4444-1244
ปากช่อง   0-4431-1095, 1421 0-4431-1401
พิมาย   0-4492-8303-4 0-4492-8305
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 0-4425-4293-4 0-4425-4295
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4421-6124-5 0-4421-6126
โรงพยาบาลค่ายสุรนารี 0-4493-4123-4 0-4493-4125
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 0-4424-8585-6 0-4424-8587
วังน�้าเขียว  0-4422-8035-7 0-4422-8038
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 0-4425-8865-6 0-4425-8868
สามแยกปักธงชัย 0-4422-2122-4 0-4422-2125
สีคิ้ว    0-4441-1666, 1699,  0-4441-1600
    2592 
เสิงสาง   0-4445-7133-4 0-4445-7135
อัมพวัน   0-4435-2589 0-4435-2590

บุรีรัมย์ 12 สาขา  

กระสัง             0-4469-1020-1 0-4469-1382
คูเมือง   0-4469-9001, 9121 0-4469-9123
ถนนธานี   0-4461-1233, 1560,  0-4461-4306
    4270 
นางรอง   0-4463-2105-7 0-4463-2104
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บิ๊กซี บุรีรัมย์   0-4469-0186-7 0-4469-0249
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)
บุรีรัมย์   0-4461-1520,  0-4461-3434
    3558-9 
ประโคนชัย  0-4467-1117, 1434 0-4467-1391
พุทไธสง   0-4468-9203 0-4468-9201
โรงพยาบาลบุรีรัมย์  0-4460-2083-4 0-4460-2085
ล�าปลายมาศ  0-4466-1209 0-4462-3121
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 0-4466-6677,  0-4466-6679
    0-4466-6678 
สตึก    0-4462-7415,  0-4468-1282
    0-4468-1283 
มหาสารคาม 11 สาขา  

โกสุมพิสัย                     0-4376-1846 0-4376-1844
ท่าขอนยาง มหาสารคาม  0-4397-0224-5 0-4397-0223
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
นาเชือก     0-4377-9641, 9643 0-4377-9651
บรบือ   0-4377-1451-2 0-4377-1113
บิ๊กซี มหาสารคาม  0-4399-5636-7 0-4399-5638
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
พยัคฆภูมิพิสัย  0-4379-1401-2 0-4379-1112
มหาสารคาม  0-4371-1048, 1310 0-4372-1512
ยางตลาด  0-4389-1486-87 0-4389-1488
ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 0-4377-7934-5 0-4377-7936
เสริมไทยคอมเพล็กซ์  0-4372-3070 0-4372-3061
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ห้าแยกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0-4372-1125 0-4372-1625

มุกดาหาร 4 สาขา  

ค�าชะอี                         0-4269-1144 0-4269-1188
นิคมค�าสร้อย  0-4263-8312 0-4268-1075
มุกดาหาร  0-4261-1507,  0-4261-1508
    0-4263-3420 
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  0-4261-4923-4 0-4261-4980
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 

ยโสธร 6 สาขา  

ค�าเขื่อนแก้ว  0-4579-1470-1 0-4579-1472
กุดชุม              0-4578-9416-7 0-4578-9114
บิ๊กซี ยโสธร   0-4572-4517-8 0-4572-4519
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ยโสธร    0-4571-2684, 2695 0-4571-2215
(จ.-อา. 8.30-16.30 น.)  
เลิงนกทา   0-4578-1171, 1374-5 0-4578-1172
ศาลากลางจังหวัดยโสธร 0-4571-4834-5 0-4571-4836

ร้อยเอ็ด 13 สาขา  

เกษตรวิสัย   0-4358-9590-1  0-4358-9592
เขาวง   0-4385-9355, 9357 0-4385-9359
ตลาดหายโศรก              0-4352-2168-9 0-4351-3333

เทสโก้โลตัส ร้อยเอ็ด  0-4351-9536, 9576 0-4351-9741
(จ.-อา. 11.00-19.00 น.) 
บิ๊กซี ร้อยเอ็ด  0-4362-4809-10 0-4362-4811
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บึงพลาญชัย  0-4352-0489 0-4352-0491
โพนทอง   0-4357-2325 0-4357-2335
ร้อยเอ็ด   0-4351-1135, 1153 0-4351-1992
ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด 0-4351-9162,  0-4351-9175
    0-4351-9219 
สมเด็จ   0-4386-1917-8 0-4386-1919
สุวรรณภูมิ  0-4358-1252-3 0-4358-1011
เสลภูมิ   0-4355-1251-2 0-4355-1252
หนองพอก  0-4357-9179, 9230 0-4357-9099

เลย 5 สาขา  

ด่านซ้าย      0-4289-1273, 1275 0-4289-1274
ถนนเอื้ออารี   0-4281-1941 0-4281-1942
(จ.-อา. 9.00-17.00 น.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 0-4284-5194-5 0-4284-5196
เลย    0-4281-2650-1 0-4281-1728
ศาลากลางจังหวัดเลย  0-4281-5547-8 0-4281-5557

ศรีสะเกษ 9 สาขา  

กันทรลักษ์                      0-4566-1245-6 0-4566-1730
ขุนหาญ   0-4563-7498, 7605,  0-4567-9044
    0-4567-9042-3 
ถนนเทพา  0-4562-2871-2 0-4562-2873
เทสโก้โลตัส ขุขันธ์  0-4567-1551-2 0-4567-1711
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บิ๊กซี ศรีสะเกษ  0-4563-4252-3 0-4563-4254
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 
โรงพยาบาลศรีสะเกษ 0-4561-3675-6 0-4561-3677
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  0-4561-1288,  0-4561-1663
    0-4561-1314 
ศรสีะเกษ   0-4561-1115, 1558,  0-4561-3204
(จ.-อา. 8.30-16.30 น.) 2508, 2537   
อุทุมพรพิสัย  0-4569-1199 0-4569-1198

สกลนคร 9 สาขา  

เจริญเมือง    0-4271-5089 0-4271-3391
เนวาด้ามัลติเพล็กซ์ สกลนคร  0-4271-6850-1 0-4271-6852
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
พังโคน            0-4277-1030, 1122-3 0-4277-1417 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  0-4275-4264-5 0-4275-4266
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จงัหวดัสกลนคร 
โรบนิสนั สกลนคร 0-4297-1785-6 0-4297-1787
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร 0-4271-3162-3 0-4271-3187
สกลนคร   0-4271-1024, 1231, 6421  0-4271-2938
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สว่างแดนดิน  0-4272-1680-1 0-4272-1033
อากาศอ�านวย  0-4279-8123, 9252 0-4279-9251

สุรินทร์ 11 สาขา  

ขุขันธ์   0-4567-1297,  0-4567-1755
    0-4567-1475 
จอมพระ     0-4458-1188-9 0-4458-1021
ถนนหลักเมือง  0-4451-9416, 9419 0-4451-9418
ปราสาท   0-4455-1308 0-4455-1309
รัตนบุรี   0-4459-9702-3 0-4459-9704
โรบินสัน สุรินทร์  0-4404-2735, 0-4404-2737
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 0-4404-2736  
วงเวียนน�้าพุ (สุรินทร์)   0-4451-8312-3 0-4451-8314
ศีขรภูมิ   0-4456-1323-4 0-4456-1322
สังขะ    0-4457-1745, 1747 0-4457-1748
สุรินทร์   0-4451-1021, 4567-8 0-4451-1423
สุรินทร์พลาซ่า  0-4471-4005-6 0-4471-4007
(จ.-อา. 10.00-18.30 น.) 

หนองคาย 13 สาขา  

เซกา    0-4248-9087-8 0-4248-9098
ท่าบ่อ   0-4243-1793-4 0-4243-1796
ท่าเสด็จ   0-4246-0024-6 0-4246-0028
เทสโก้โลตัส ท่าบ่อ  0-4243-2115, 2155 0-4243-2047
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 
บึงกาฬ   0-4249-1756-8 0-4249-1760
พรเจริญ   0-4248-7574-5 0-4248-7576
โพนพิสัย   0-4247-1827-8 0-4247-1666
ศรีเชียงใหม่                 0-4245-1541, 1641 0-4245-1741 
ศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย  0-4242-2606-7 0-4242-2608
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว  0-4241-3097-8 0-4241-3099
(หนองคาย) 
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.) 
สี่แยกบึงกาฬ  0-4249-2015-6 0-4249-2017
หนองคาย  0-4242-0065-7 0-4242-0068
อัศวรรณคอมเพล็กซ์ หนองคาย  0-4241-3927-8 0-4241-3926
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 

หนองบัวล�าภู 3 สาขา  

ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวล�าภู 0-4231-3274-5 0-4231-3279
หนองบวัล�าภ ู  0-4231-2027-9 0-4231-2026
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 11.00-16.30 น.)    
นากลาง    0-4235-9480, 9490 0-4235-9767

อุดรธานี 17 สาขา  

กุมภวาปี   0-4233-1055, 1384,  0-4233-1006
    1800 
เชียงคาน   0-4282-2115 0-4282-2113

เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี   0-4224-9211-2 0-4224-9210
(จ.-ศ. 11.00-19.00 น. และ
ส.-อา. 10.00-18.00 น.) 
ตึกคอม แลนด์มาร์คอุดรธานี  0-4224-7662 0-4224-7664
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ตลาดหนองบัว 0-4224-4035 0-4224-7654
ถนนหมากแข้ง 0-4224-9701-3 0-4224-9704
ถนนอุดรดุษฎี  0-4222-2490 0-4224-1768
เทสโก้โลตัส นาดี อุดรธานี  0-4213-0559 0-4213-0560
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บ้านผือ     0-4228-1281-2 0-4228-1283 
บิ๊กซี อุดรธานี  0-4212-8567, 8597 0-4212-8596
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 0-4224-1045, 0-4224-1040 
    0-4224-1046 
ยดู ีทาวน์ (จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 0-4293-2956-7 0-4293-2958
วังสะพุง   0-4284-2157-8 0-4284-2159
ศรีบุญเรือง  0-4235-3641-2 0-4235-3643
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี   0-4221-2172-3 0-4221-2174
หนองหาน  0-4226-1124 0-4226-1121
อุดรธานี   0-4224-7755-7 0-4224-7758

อุบลราชธานี 23 สาขา  
เขื่องใน    0-4542-3730-31 0-4542-3732
โขงเจียม                       0-4535-1124 -5 0-4535-1126 
ช่องเม็ก   0-4547-6242-3 0-4547-6264
เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี  0-4542-2487-8 0-4542-2489
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
เดชอุดม   0-4528-2457,  0-4528-2458
    0-4536-1058-9 
ตระการพืชผล  0-4548-2199, 2299 0-4548-2259
ตลาดบิ๊กซี อุบลราชธานี  0-4531-7944, 7955 0-4531-7366
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ตลาดสดเทศบาลเมอืงวารนิช�าราบ 0-4532-4363-4 0-4532-4365
ถนนชยางกูร  0-4528-0157-9,  0-4531-3306
    0-4531-3304-5 
ถนนสรรพสิทธิ์ 0-4524-0099, 4848-9 0-4524-2629
ถนนอุปราช   0-4524-0381-2 0-4524-0384
เทสโก้โลตัส เดชอุดม  0-4536-2721 0-4536-2743
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
เทสโก้โลตัส พิบูลมังสาหาร  0-4544-1676, 1797 0-4544-1763
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
เทสโก้โลตัส วารินช�าราบ  0-4532-4854-5 0-4532-4856
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บิ๊กซี วารินช�าราบ  0-4585-4080-1 0-4585-4082
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บุณฑริก   0-4537-6005-7 0-4537-6008
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 0-4543-3097-8 0-4543-3099
ยิ่งเจริญ ปาร์ค  0-4547-4012 0-4547-4011
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

วารินช�าราบ  0-4532-1894, 2841-3 0-4532-1613
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี 0-4524-996-7 0-4524-0998
สี่แยกกิโลศูนย์  0-4524-4790-4 0-4524-4792
สุนีย์ทาวเวอร์ อุบลราชธานี   0-4531-1311-2 0-4531-1300
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
อุบลราชธานี  0-4531-4931-4 0-4531-4935

อ�านาจเจริญ 3 สาขา  

ปทุมราชวงศา  0-4546-5382 0-4546-5383
หน้าศูนย์ราชการ 0-4552-3207 0-4552-3209
จังหวัดอ�านาจเจริญ 
(จ.-อา. 9.00-18.00 น.)   
อ�านาจเจริญ                 0-4551-1784 0-4551-1785 

สาขาในภาคตะวันออก	รวม	104	สาขา

จันทบุรี 12 สาขา  

ขลุง                   0-3944-1239-40 0-3944-1241
จันทบุรี   0-3931-1008, 1507, 0-3932-1153 
    0-3932-2050 
ถนนตรีรัตน์  0-3932-5930-2 0-3931-3718
ถนนศรีรองเมือง 0-3932-1188, 2116-7 0-3932-2052
เทสโก้โลตัส จันทบุรี  0-3930-3414 0-3930-3415
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
นายายอาม  0-3937-1236-7 0-3937-1235
โป่งน�้าร้อน  0-3938-7106-8  0-3938-7109
พลิ้ว    0-3939-7225 0-3939-7222
โรงพยาบาลพระปกเกล้า  0-3932-4098-9 0-3932-4100
จังหวัดจันทบุรี  
โรบินสันจันทบุรี  0-3930-3255-6 0-3930-3257
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
สอยดาว   0-3938-1035, 1301 0-3938-1511
ห้วยสะท้อน  0-3943-7200-1 0-3943-7202

ฉะเชิงเทรา 15 สาขา  

ฉะเชิงเทรา  0-3898-1045-6,  0-3898-1567
    1468-73  
ตลาดบูรพาบางวัว  0-3853-8925-6 0-3853-8927
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
ตลาดสวุนิทวงศ์พลาซ่าฉะเชงิเทรา 0-3859-2441-2 0-3859-2443
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
ถนนพานิช  0-3851-6691-3 0-3851-6694
ถนนมหาจักรพรรดิ์ 0-3851-4449 0-3851-2023
เทสโก้โลตัส บางปะกง  0-3854-0041-2 0-3854-0043
(จ.-อา. 10.00-19.30 น.) 
บางคล้า       0-3854-1838 0-3882-7499 
บางน�้าเปรี้ยว  0-3858-1215-7 0-3858-1179
บางปะกง  0-3853-1211-2, 2088 0-3853-1213
บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา  0-3851-4676-7   0-3851-4668
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.)   
พนมสารคาม  0-3855-1600-1, 1836 0-3855-1154

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  0-3851-1535-6 0-3851-1534
(ฉะเชิงเทรา) 
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
โรงไฟฟ้าบางปะกง 0-3857-3574-5 0-3857-3805
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 0-3851-3711-2 0-3851-3713
สนามชัยเขต  0-3859-7068, 7999 0-3859-7067

ชลบุรี 43 สาขา  

เกาะโพธิ์ ชลบุรี  0-3820-9794 0-3820-9795
เขาตาโล (พัทยา ซอย 83) 0-3833-2616, 2665 0-3833-2636
ชลบุรี   0-3827-3584-7 0-3827-3582
เซ็นทรัลเซ็นเตอร์ พัทยาเหนือ   0-3836-2547-8 0-3836-2574
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
เซ็นทรัลพลาซ่า ชลบุรี 0-3805-3637-8 0-3805-3639 
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช  0-3804-3285-6 0-3804-3287
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
ตลาดศรีราชา  0-3831-2200-1,  0-3831-2202
    0-3832-3224-5 
ถนนบ้านเก่า-พานทอง  0-3815-5402-3 0-3815-5404
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
ถนนเจตน์จ�านง 0-3828-2456,  0-3827-2458
    0-3828-3457-8 
ถนนเทพประสิทธิ์ (พัทยา)  0-3825-2445-6 0-3825-2447
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
ถนนพระยาสัจจา 0-3827-5871-2 0-3827-5873
ท่าเรือแหลมฉบัง 0-3849-4320-2 0-3849-4324
เทสโก้โลตัส บ้านบึง  0-3875-2160-1 0-3875-2162
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)      
เทสโก้โลตัส อมตะนคร  0-3845-7363-4 0-3845-7365
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)      
นาจอมเทียน (บ้านอ�าเภอ) 0-3823-5786-7 0-3823-5788
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  0-3844-0518-9 0-3844-0520
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
เนินพลับหวาน (พัทยาซอย 53) 0-3840-6546-7 0-3840-6541
บ่อวิน (ถนนสาย331) 0-3834-6216-7 0-3834-6218
บางปลาสร้อย  0-3827-4093-5 0-3827-4092
บางพระ     0-3835-8265-6 0-3835-8267
บางละมุง (ตลาดนาเกลือ) 0-3841-6874-5 0-3841-6876
บางแสน   0-3838-7322 0-3838-7324
บ้านบึง   0-3844-3006, 3498 0-3844-3005
บิ๊กซี ชลบุรี   0-3819-2150-1 0-3819-2210
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
แปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา  0-3831-2152, 2154 0-3831-2085
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
พนัสนิคม   0-3846-1400, 0-3847-3041 
    0-3847-3034 
พลูตาหลวง  0-3824-5057-8 0-3824-5091
พัทยา (ถนนสุขุมวิท) 0-3842-7863, 7891 0-3842-7897
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พัทยากลาง  0-3842-8436 0-3842-3505
พัทยาใต้   0-3842-5014-6,  0-3842-3820
    9275-6  
พานทอง   0-3845-2593-4 0-3845-2495
โรงพยาบาลชลบุรี  0-3828-8101-2 0-3828-8103
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.) 
ศรีราชา   0-3831-2002, 2854,  0-3831-2001
    0-3832-1661  
ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 0-3828-7612-3 0-3828-7614
สวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ 0-3848-2929-30 0-3848-2932
สัตหีบ   0-3843-8042-3 0-3843-8044
สามแยกอ่างศิลา 0-3827-2471-3 0-3827-2475
หนองต�าลึง  0-3820-6556-7 0-3820-6311
หนองมน   0-3839-2059-60, 3141  0-3839-2058
หนองใหญ่  0-3821-9472-3 0-3821-9471
ห้างเฉลิมไทย  0-3828-8496, 8638 0-3828-8696
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
แหลมทอง บางแสน  0-3839-4527-9 0-3839-4526
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
อ่าวอุดม   0-3835-1357, 1620, 0-3835-1679 
    1665 

ตราด 5 สาขา  

เกาะช้าง    0-3955-1621-2 0-3955-1623
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.)  
คลองใหญ่        0-3958-1243 0-3958-1244
ตราด    0-3952-0541-4 0-3952-0545
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด  0-3952-0353-4 0-3952-0355
(จ.-อ. 10.00-18.00 น.) 
แสนตุ้ง           0-3959-9121-3 0-3959-9124

นครนายก 3 สาขา  

นครนายก   0-3731-1475 -6, 2038 0-3731-1076
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
บ้านนา    0-3738-1191, 1228-9 0-3738-1668
ศาลากลางจังหวัดนครนายก 0-3731-1759-60 0-3731-1770

ปราจีนบุรี 5 สาขา  

กบินทร์บุรี                      0-3728-1635-6, 0-3728-1637 
    2043, 2423 
เขตอุตสาหกรรม 304 (คลองรั้ง)  0-3727-4631-2 0-3727-4633
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
ตลาดอุดมสุข กบินทร์บุรี 0-3745-5826,  0-3745-5612
    0-3745-5828,  
    0-3745-5829 
บิ๊กซี ปราจีนบุรี  0-3745-2129-30 0-3745-2131
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 

ปราจีนบุรี   0-3721-2022, 3184 0-3721-1369
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 

ระยอง 16 สาขา  

แกลง          0-3867-1200, 1765-6 0-3867-1240 
ท่าประดู่   0-3861-5180 0-3861-5181
เทสโก้โลตัส ระยอง  0-3862-4161, 4511 0-3862-4019
(จ.-อา. 9.00-19.00 น.) 
นิคมพัฒนา (ระยอง)  0-3863-7343-4 0-3863-7345
(จ.-ศ. 09.00-17.00 น.) 
นิคมอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น 0-3866-0046-7 0-3866-0048
บ้านค่าย   0-3864-2463, 0-3864-2465
    0-3864-2464 
บ้านฉาง   0-3860-1680, 2684 0-3860-3256
บ้านเพ   0-3865-1541-3 0-3865-1540
บิ๊กซี ระยอง   0-3862-1793, 1853 0-3862-1914
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ปลวกแดง   0-3865-9977-8 0-3865-9979
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
มาบตาพุด  0-3860-7995-9 0-3860-7994
ระยอง   0-3861-1592, 3964-5 0-3861-1205
วังจันทร์   0-3888-8254-5 0-3866-6382
สตาร์ไอทีเซ็นเตอร์  0-3861-3659-60 0-3861-3661
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ศูนย์การค้าระยอง 0-3801-1401-2 0-3801-1400
ห้างแหลมทอง ระยอง   0-3802-3792-3 0-3802-3794
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 

สระแก้ว 5 สาขา  

ตลาดโรงเกลือ  0-3723-0372-3 0-3723-0374
(จ.-อา. 10.00-18.00 น.) 
ตาพระยา          0-3726-9114-5 0-3726-9116 
วัฒนานคร  0-3726-1021, 1031 0-3726-1022
สระแก้ว    0-3724-1577, 2694-5 0-3724-1576
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)  
อรัญประเทศ  0-3723-1031, 2576 0-3723-1331
  

สาขาในภาคใต้	รวม	162	สาขา

กระบี่ 10 สาขา                                     

กระบี่             0-7561-1193-4,  0-7561-2727
    2775-6 
เกาะลันตา  0-7568-4315-6 0-7568-4317
เขาพนม   0-7568-9527-8 0-7568-9541
คลองท่อม  0-7564-0502,  0-7569-9039
    0-7569-9038, 9054    
เทสโก้โลตัส กระบี่  0-7565-0740-1 0-7565-0742
(จ.-อา. 10.00-19.30 น.) 
บ้านตาขุน   0-7739-7425-6 0-7739-7427
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

เหนอืคลอง   0-7569-1114-5 0-7569-1113
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
ล�าทับ    0-7570-2209-10 0-7570-2211
อ่าวนาง          0-7569-5317-8 0-7569-5300
อ่าวลึก   0-7561-9260 0-7561-9261

ชุมพร 8 สาขา  

ชุมพร      0-7751-1158, 1887 0-7751-1889 
บิ๊กซี ชุมพร   0-7765-8647, 8764 0-7765-8754
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.)  
ปฐมพร   0-7750-2926-8 0-7750-2925
ละแม   0-7755-9227-8 0-7755-9229
ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร 0-7765-8380-1 0-7765-8382
สวี    0-7753-1276, 1500 0-7753-1275
หลังสวน   0-7754-1091, 1109,  0-7754-1947
    1851 
โอเชี่ยนช้อปปิ้งมอลล์ ชุมพร  0-7750-1957-8 0-7750-1959
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 

ตรัง 13 สาขา  

กะปาง         0-7528-6251-2, 6254 0-7528-6253
กันตัง   0-7525-1178, 2898-9 0-7525-1753
ตรัง     0-7521-8093, 8110 0-7521-1192
ตลาดเมืองตรัง 0-7521-9871-2,  0-7521-3023
    0-7522-3435-6 
ทุ่งยาว   0-7550-1626,  0-7550-1628
    0-7550-1627 
ทับเที่ยง   0-7521-1482-4 0-7521-1485
นาโยง   0-7524-2464-5 0-7524-2466
บิ๊กซี ตรัง   0-7558-1936, 0-7558-1938
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 0-7558-1900 
ย่านตาขาว  0-7528-1194, 1198 0-7528-1196
โรบินสัน ตรัง  0-7521-7827-8 0-7521-7830
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
สิเกา    0-7529-1064-5 0-7529-1036
สิริบรรณช้อปปิ้งเซ็นเตอร์  0-7521-4208-9 0-7521-4204
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.) 
ห้วยยอด   0-7527-1846, 1746 0-7527-1840

นครศรีธรรมราช 21 สาขา  

ขนอม                     0-7552-9441-2 0-7552-9100 
จันดี    0-7548-6271-2 0-7548-6154
ฉวาง   0-7548-1272 0-7548-1172
ชะอวด   0-7538-1344-6 0-7538-1348
เชียรใหญ่   0-7536-2486 0-7536-2485
ตลาดเกษตร  0-7541-1311, 1565,  0-7541-1411
    1768 
ตลาดหัวอิฐ  0-7534-3015 0-7531-5826
ท่าวัง   0-7534-7334-7 0-7534-7338

ท่าศาลา   0-7552-1453-4 0-7552-1455
ทุ่งใหญ่   0-7548-9171 0-7548-9132
ทุ่งสง   0-7541-1200,  0-7541-1601
    0-7542-0688, 0787 
เทสโก้โลตัส ทุ่งสง  0-7542-1724-5 0-7542-1726
(จ.-อา. 10.00-19.30 น.) 
เทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช 0-7534-3752-3 0-7534-7832 
(จ.-อา. 10.00-19.30 น.) 
นครศรีธรรมราช 0-7534-2772,  0-7534-1197
    0-7535-6017, 6919  
ปากพนัง   0-7551-7609, 7120-1 0-7551-7760
เมืองทองนครศรีธรรมราช 0-7543-2040,  0-7543-2131
    0-7543-2089, 
    0-7543-2059 
โรงพยาบาล  0-7534-2011 0-7534-2011
มหาราชนครศรีธรรมราช 
โรบนิสนัโอเชีย่น นครศรธีรรมราช  0-7534-6331-2 0-7534-6331
(จ.-อา. 10.30-20.00 น.) 
ศาลากลาง  0-7535-7137-8 0-7535-7145
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สิชล    0-7553-5330-1 0-7553-5332
หอนาฬิกา (นครศรีธรรมราช) 0-7534-3051-2 0-7534-7860

นราธิวาส 5 สาขา  

ตนัหยงมสั   0-7367-1002, 1113, 0-7367-1451
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 1393  
ตากใบ    0-7352-4375, 0-7358-1261
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 0-7358-1262-3  
นราธิวาส   0-7351-1004, 1389, 0-7351-2012
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 0-7352-2229  
โรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร์  0-7351-2893-4 0-7351-2895
สไุหงโก-ลก   0-7361-2000  0-7361-4314
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)     

ปัตตานี 4 สาขา  

เจริญประดิษฐ์  0-7333-2553-5 0-7333-5991
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 
บิ๊กซี ปัตตานี  0-7331-2554 0-7331-2555
(จ.- อา. 10.00-18.00 น.) 
ปัตตานี    0-7333-3024-6 0-7333-1036
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)   
ยะรัง    0-7335-2277, 0-7343-9112
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 0-7343-9049   
     
พังงา 5 สาขา  
คุระบุรี                         0-7649-1392  0-7649-1118 
โคกกลอย  0-7658-1403 0-7643-4754
ตลาดย่านยาว  0-7642-4762-3 0-7642-4764
ตะกั่วป่า   0-7642-5283-4 0-7642-5286
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พังงา    0-7641-1365, 1565-6 0-7641-1810
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ  
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)  

พัทลุง 7 สาขา  

เขาชัยสน                   0-7469-1124 0-7469-1032
ควนขนุน   0-7468-1980-1 0-7468-1982
ถนนราเมศวร์    0-7460-6660-1 0-7460-6662
เทสโก้โลตัส พัทลุง  0-7460-6517-8 0-7460-6519
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ปากพะยูน  0-7469-9038 0-7469-9028
พัทลุง    0-7461-1432, 3033 0-7461-2156
แม่ขรี   0-7469-5138-9 0-7463-3231

ภูเก็ต 14 สาขา  

กะทู้ (จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 0-7632-2113-4 0-7632-2115
เกาะแก้ว (ภูเก็ต) 0-7636-4024-5 0-7636-4026
จังซีลอนป่าตอง ภูเก็ต  0-7636-6057-8 0-7637-6059
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
เชิงทะเล   0-7632-4537-8 0-7632-4539
เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต 0-7624-8291-2 0-7624-8290 
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
ถนนเทพกระษัตรี       0-7635-5284-6 0-7635-5288
ถนนรัษฎา  0-7621-7632,  0-7621-1586
    0-7622-2519, 5116 
ถนนวิรัชหงษ์หยก 0-7652-2161-2 0-7652-2164
ถลาง   0-7631-3376-7 0-7631-3378
เทสโก้โลตัสราไวย์ ภูเก็ต  0-7638-3519-20 0-7638-3533
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
บิ๊กซี กมลา ภูเก็ต   0-7632-2406-7 0-7632-2408
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ป่าตอง    0-7634-4301-2 0-7634-4300
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
ภูเก็ต   0-7621-1158, 1351,  0-7621-3598
    1893 
ห้าแยกฉลอง  0-7638-4526-7 0-7638-4528

ยะลา 8 สาขา  

โคลีเซี่ยมซีนีเพล็กซ์ ยะลา  0-7321-3026 0-7321-3057
(จ.-อา. 10.00-18.00 น.) 
ถนนสุขยางค์   0-7323-0024 0-7323-0867
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 
บันนังสตา   0-7328-9422 0-7328-9363
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)          
เบตง    0-7323-1372, 2034 0-7324-5793
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)  
ยะลา    0-7321-2545, 2596-7 0-7321-3458
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)  
ยะหา    0-7325-0358, 0-7329-1209
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.) 0-7329-1034  

รามัน    0-7329-5101-2, 5295 0-7329-5024
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)  
สิโรรส    0-7321-1749-51 0-7321-3732
(จ.-ศ. 9.00-15.00 น.)  

ระนอง 3 สาขา  

ถนนเรืองราษฎร์  0-7781-1105, 0-7781-1152
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ 1716, 0-7782-3841
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)     
ระนอง   0-7781-1502,  0-7781-1646
    0-7782-3039 
ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง  0-7780-0180-1 0-7780-0182

สงขลา 31 สาขา  

กาญจนวนิช (สงขลา)  0-7455-8622-3 0-7455-8624
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
คลองแงะ   0-7454-1668-9 0-7454-1667
จังโหลน (จ.-ศ. 9.30-17.30 น.) 0-7455-7124-5 0-7455-7126
เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่  0-7433-9935-6 0-7433-9937  
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ถนนนครนอก  0-7431-5236-7 0-7431-5239
ถนนเพชรเกษม (หาดใหญ่) 0-7423-7742, 7960-1, 0-7424-6634
    9086, 0-7424-5854
ทุ่งลุง     0-7429-1487,  0-7429-1486
    0-7447-1254-5 
เทสโก้โลตัส สงขลา  0-7430-7911-2 0-7430-7913
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
เทสโก้โลตัส สะเดา   0-7441-4300-1 0-7441-4302
(จ.-อา. 11.00-20.00 น.) 
เทสโก้โลตัส หาดใหญ่   0-7422-3831-2 0-7422-3820
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
นาทวี    0-7437-1545, 1547 0-7437-1546
(จ.-ศ. 8.30-15.30 น.)      
นิพัทธ์อุทิศ 2   0-7422-0795, 0-7424-6652
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.)   0-7423-9088-9 
บิ๊กซี หาดใหญ่  0-7458-0913-4 0-7458-0915
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า  0-7455-5463-4 0-7455-5465
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
ปาดังเบซาร์  0-7452-1616-7 0-7452-1615
ปุณณกัณฑ์ (ม.อ.หาดใหญ่)  0-7450-0263-4 0-7450-0265
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
มหาวิทยาลัย  0-7430-7312 0-7430-7313
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
(จ.-ศ. 8.30-17.30 น. และ
ส.-อา. 9.00-15.00 น.) 
ระโนด   0-7439-2440-1 0-7439-2442
ราษฎร์ยินดี  0-7423-0481-2, 0498 0-7423-0499
ราษฏร์อุทิศ   0-7450-1629-30 0-7450-1631
(จ.-ศ. 10.00-18.00 น.) 
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รายงานประจำาปี 2556 บมจ. ธนาคารกรุงไทย

รัตภูมิ   0-7438-8780-1 0-7438-8782
โรงพยาบาลสงขลา   0-7438-0377 0-7438-0379
โรงพยาบาลหาดใหญ่   0-7424-5388-9 0-7424-4667
ศาลากลางจังหวัดสงขลา  0-7432-3186-7 0-7432-3188
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น.)  
สงขลา    0-7431-1064, 0-7432-3316
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น. และ 1585, 0-7432-4648 
ส.-อา. 9.00-15.00 น.)   
สทิงพระ   0-7439-7115-6 0-7439-7044
สยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์  0-7422-1570-1 0-7422-1572
(หาดใหญ่) 
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.)  
สะเดา   0-7441-1007, 1955-6 0-7441-1957
สิงหนคร   0-7433-1252, 1276,  0-7433-1278
    1297 
หาดใหญ่   0-7422-0704-5, 0-7423-8236 
    0-7423-0622-3 
หาดใหญ่ใน   0-7423-0917-8, 7987 0-7423-7988
(จ.-ศ. 8.30-16.30 น.   
ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
9.00-15.00 น.)  

สตูล 4 สาขา  

ควนกาหลง       0-7479-7020-1 0-7479-7019
เทสโก้โลตัส สตูล   0-7475-1082-3 0-7475-1084
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 
ละงู    0-7478-1984-5 0-7478-1986
สตูล    0-7472-1340-1 0-7472-1344

สุราษฎร์ธานี 29 สาขา  

เกาะพะงัน  0-7737-7184, 7376 0-7737-7123
เกาะสมุย                   0-7742-1503-5 0-7742-1503
ขุนทะเล   0-7760-0826-7 0-7760-0828
คีรีรัฐนิคม  0-7739-1074-5 0-7739-1019
โคลีเซี่ยม สุราษฎร์ธานี  0-7720-3545-6 0-7720-3547
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
เฉวง    0-7748-4745-6 0-7748-4744
(จ.-ศ. 9.00-17.00 น. และ   
ส.-อา. 10.00-18.00 น.)  
ไชยา    0-7743-1663-4 0-7743-1766
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี  0-7748-9821-2 0-7748-9823
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
ดอนสัก   0-7737-1095 0-7737-1096
ถนนชนเกษม  0-7720-6889-90 0-7720-6891
ถนนตลาดใหม่ 0-7727-3967,  0-7728-9042
    0-7728-3042-3 
ถนนศรีวิชัย  0-7728-6002-3, 6442 0-7728-6001
ท่าฉาง   0-7738-9054 0-7738-9015
เทสโก้โลตัส เวียงสระ  0-7731-0510-11 0-7731-0512
(จ.-อา. 10.00-19.00 น.) 

เทสโก้โลตัส สุราษฎร์ธานี  0-7720-6945-6 0-7720-6947
(จ.-อา. 10.30-19.30 น.) 
บางรักษ์สมุย  0-7744-7736-7 0-7744-7738
บางสวรรค์  0-7736-5100,  0-7736-5200
    0-7736-5111 
บ้านนาสาร   0-7734-1450, 1999 0-7034-1010
บิ๊กซี เกาะสมุย  0-7796-2031-2 0-7796-2030
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี  0-7760-0165-6 0-7760-0167
(จ.-อา. 10.00-20.00 น.) 
พุนพิน   0-7731-1016,  0-7731-1988
    1134, 1334 
แม่น�้า   0-7742-7295-6 0-7742-7405
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 0-7720-4072-3 0-7720-4074
ละไม    0-7742-4569-70 0-7742-4600
เวียงสระ   0-7736-3100-1 0-7736-2012
ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี 0-7728-9117,  0-7728-9118
    0-7728-6555 
สหกรณ์สุราษฎร์ธานี 0-7744-1091  0-7744-1116
สุราษฎร์ธานี  0-7728-1829-30,  0-7728-3964
    2923-4 
หาดริ้น    0-7737-5033, 5233 0-7737-5569
(จ.-ศ. 11.00-18.00 น.)  
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ส�านักงานธุรกิจ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีจ�านวนรวม 63 ส�านักงาน เวลาท�าการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

	 ชื่อส�านักงานธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรสาร

	 ส�านักงานธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	รวม	20	ส�านักงาน		 	

  ส�านักงานธุรกิจแจ้งวัฒนะ 0-2573-0367-8 0-2573-0381
  ส�านักงานธุรกิจถนนเจริญนคร 0-2437-6217, 6829, 6832, 9943 0-2437-6886
  ส�านักงานธุรกิจนนทบุรี 0-2580-7544, 7561, 7563 0-2580-7603
  ส�านักงานธุรกิจนานาเหนือ 0-2208-3302-5, 3307 0-2256-8174
  ส�านักงานธุรกิจบางบอน 0-2415-8125, 8130 0-2415-8014
  ส�านักงานธุรกิจปทุมธานี 0-2581-8455-6 0-2581-8458
  ส�านักงานธุรกิจปากน�้า 0-2385-8620-3 0-2385-8625
  ส�านักงานธุรกิจพระปิ่นเกล้า 0-2435-8391, 8401  0-2435-8385
  ส�านักงานธุรกิจพัฒนาการ 0-2714-6473-9 0-2714-6470
  ส�านักงานธุรกิจราชวงศ์ 0-2225-3422-9 0-2222-9208
  ส�านักงานธุรกิจรามอินทรา 0-2521-7617-22 0-2521-7613
  ส�านักงานธุรกิจลาดพร้าว 0-2538-2803, 2831, 3847 0-2538-4175
  ส�านักงานธุรกิจวงศ์สว่าง 0-2556-1641-2 0-2556-1640
  ส�านักงานธุรกิจสวนมะลิ 0-2223-5812, 0-2225-3031, 3040 -2 0-2225-3034
  ส�านักงานธุรกิจสะพานขาว 0-2280-1036-40, 0-2281-1374, 1478, 1530 0-2281-0847
  ส�านักงานธุรกิจสามยอด 0-2225-3043-5 0-2222-2107
  ส�านักงานธุรกิจสุรวงศ์ 0-2637-0572-7 0-2637-0578
  ส�านักงานธุรกิจอ่อนนุช 0-2320-2476-9 0-2320-2480
  ส�านักงานธุรกิจอ้อมน้อย 0-2420-5953-7 0-2420-9577
  ส�านักงานธุรกิจเอกมัย 0-2382-1135-8 0-2382-1134
 
	 ส�านักงานธุรกิจในเขตภาคกลาง	รวม	8	ส�านักงาน	 	 	

  ส�านักงานธุรกิจนครปฐม 0-3439-5553, 5582, 5592-3 0-3439-5174
  ส�านักงานธุรกิจเพชรบุรี 0-3242-3835-7 0-3242-3840
  ส�านักงานธุรกิจราชบุรี 0-3231-0967-8, 0977 0-3231-1022
  ส�านักงานธุรกิจลพบุรี 0-3641-4175-6 0-3641-4177
  ส�านักงานธุรกิจสมุทรสาคร 0-3442-1521, 2328, 4620 0-3442-5616
  ส�านักงานธุรกิจสระบุรี 0-3633-2942-48 0-3633-2939
  ส�านักงานธุรกิจสุพรรณบุรี 0-3552-5570-1 0-3552-5887
  ส�านักงานธุรกิจอยุธยา 0-3534-5091-6 0-3534-5098
 
	 ส�านักงานธุรกิจในเขตภาคเหนือ	รวม	9	ส�านักงาน	 	 	

  ส�านักงานธุรกิจก�าแพงเพชร 0-5571-7026-7 0-5571-3093
  ส�านักงานธุรกิจเชียงราย 0-5374-8803-6 0-5374-8801
  ส�านักงานธุรกิจเชียงใหม่ 0-5340-9536-9, 0-5322-6414 -7 0-5340-9543
  ส�านักงานธุรกิจถนนสุเทพ 0-5328-1671-4 0-5328-1670
  ส�านักงานธุรกิจนครสวรรค์ 0-5622-2400, 4219 0-5622-4593
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	 ชื่อส�านักงานธุรกิจ	 โทรศัพท์	 โทรสาร

  ส�านักงานธุรกิจพิจิตร 0-5665-0670-1 0-5665-0672
  ส�านักงานธุรกิจพิษณุโลก 0-5523-2460-5 0-5523-2469
  ส�านักงานธุรกิจล�าปาง 0-5423-0407, 0426, 0607 0-5423-0523
  ส�านักงานธุรกิจอุตรดิตถ์ 0-5540-7420, 7421 0-5540-7423
 
	 ส�านักงานธุรกิจในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	10	ส�านักงาน	 	 	

   ส�านักงานธุรกิจขอนแก่น 0-4333-8419-24 0-4333-8418
  ส�านักงานธุรกิจชัยภูมิ 0-4481-3516-7 0-4481-3524
  ส�านักงานธุรกิจนครราชสีมา 0-4422-2114-20 0-4422-2113
  ส�านักงานธุรกิจบุรีรัมย์ 0-4461-8748-9 0-4461-8764
  ส�านักงานธุรกิจมุกดาหาร 0-4261-4587 0-4261-4593
  ส�านักงานธุรกิจร้อยเอ็ด 0-4351-6002-3, 0-4352-0416-7 0-4352-0418
  ส�านักงานธุรกิจสกลนคร 0-4273-3793-6 0-4273-3802
  ส�านักงานธุรกิจสุรินทร์ 0-4452-1503-8 0-4452-1502
  ส�านักงานธุรกิจอุดรธานี 0-4232-5126-31 0-4232-5132
  ส�านักงานธุรกิจอุบลราชธานี 0-4528-3027-33 0-4528-3034
 
	 ส�านักงานธุรกิจในเขตภาคตะวันออก	รวม	6	ส�านักงาน	 	 	

  ส�านักงานธุรกิจจันทบุรี 0-3934-0294-5  0-3934-0296
  ส�านักงานธุรกิจฉะเชิงเทรา 0-3882-4280-2 0-3882-4283
  ส�านักงานธุรกิจชลบุรี 0-3814-4070-2 0-3814-4075
  ส�านักงานธุรกิจปราจีนบุรี 0-3721-4917, 4952, 4954 0-3721-4814
  ส�านักงานธุรกิจระยอง 0-3862-4983, 4989 0-3862-4986
  ส�านักงานธุรกิจศรีราชา 0-3832-4067 0-3831-4130
 
	 ส�านักงานธุรกิจในเขตภาคใต้	รวม	10	ส�านักงาน	 	 	

  ส�านักงานธุรกิจกระบี่ 0-7562-3340, 3367, 3505 0-7562-3209
  ส�านักงานธุรกิจเกาะสมุย 0-7742-6155-6 0-7742-6199
  ส�านักงานธุรกิจชุมพร 0-7757-6807-8  0-7757-6809
  ส�านักงานธุรกิจตรัง 0-7521-7941-7 0-7521-7938
  ส�านักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช 0-7531-3669-75 0-7531-3676
  ส�านักงานธุรกิจภูเก็ต 0-7623-2566-8 0-7623-2228
  ส�านักงานธุรกิจยะลา 0-7322-2282-3, 5385-6 0-7322-2281
  ส�านักงานธุรกิจสงขลา 0-7431-1212, 3141 0-7431-3312
  ส�านักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 0-7722-1648, 1661-3, 1696 0-7722-1660
  ส�านักงานธุรกิจหาดใหญ่ 0-7423-9130, 9132, 9306 0-7423-4185
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ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2557 มีจ�านวนรวม 22 ศูนย์ เวลาท�าการ จันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.    

	 ชื่อศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ	 โทรศัพท์	 โทรสาร

	 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศในเขตกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	รวม	15	ศูนย์

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศนานาเหนือ 0-2208-4318, 4320, 4325, 4366 0-2256-8695
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศปากน�้า 0-2389-3183-4, 0-2395-0371-2 0-2389-2802
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศพระปิ่นเกล้า 0-2884-6910-2 0-2884-6914
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศราชวงศ์ 0-2225-4507-14, 0-2225-4505 0-2225-4506
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศวงศ์สว่าง 0-2913-2660-2  0-2585-0862, 9469
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสมุทรปราการ 0-2385-8473-4 0-2385-8464
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสมุทรสาคร 0-3441-3057-8 0-3441-3059
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสวนมะลิ 0-2223-7716, 7717, 7738, 7751, 9544 0-2225-3036, 3062
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสะพานขาว 0-2282-5151, 5153-4 02-282-5152
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสะพานใหม่ 0-2521-6340-2, 6345 0-2521-6343
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสามยอด 0-2224-8931, 8933-5 0-2224-8929
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศสุรวงศ์ 0-2233-3922-5 0-2233-3926-7
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศอ้อมใหญ่ 0-2811-4323-5 0-2431-0156
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเอกมัย 0-2382-1092-4 0-2382-1090
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 0-2537-0392-4 0-2537-0395
 
	 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศในเขตภาคกลาง	รวม	1	ศูนย ์   
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศอยุธยา 0-3535-3671-3 0-3535-3674
 
	 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศในเขตภาคเหนือ	รวม	1	ศูนย์	 	 	

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเชียงใหม่ 0-5321-6028, 6283  0-5321-4998

 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2	ศูนย์		 	

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศนครราชสีมา 0-4422-2742-3 0-4422-2740
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศอุดรธานี 0-4221-1879 0-4221-1897
 
	 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศในเขตภาคตะวันออก	รวม	1	ศูนย์	 	 	

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศชลบุรี 0-3835-2210-1 0-3835-2209
 
	 ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศในเขตภาคใต้	รวม	2	ศูนย์	 	 	

  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศภูเก็ต 0-7623-2470-2 0-7623-2473
  ศูนย์ธุรกิจต่างประเทศหาดใหญ่ 0-7435-1571-5, 1577-80 0-7423-6045
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